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  نیشابور در قرون سوم و چهارم هجري
  *روح اهللا بدري

  يدهكچ
ـین بـوده     یقدیم ياز چهار تختگاه خراسان بزرگ، و از شهرها یکی، نیشابور هـاي  سـده در  وایـران زم
اهمیت این شهر به حدي بود کـه برخـی   بوده است.  یو فرهنگ یاهمیت سیاس ينیز دارا یاسالم نخستین

از دولتها آن را به عنوان پایتخت حکومت خود برگزیدند. جایگاه علمی و سیاسی نیشـابور و عبـور امـام    
الذهب بر اهمیت آن در تاریخ افزوده اسـت. نیشـابور در قـرن     سلسلۀاز این شهر و بیان حدیث  رضا 

چهارم هجـري دو   اول و دوم اسالمی جایگاه مهمی دارد. اما اهمیت این شهر تاریخی در دو قرن سوم و
نیشابور، وضع شهر نیشابور،  یاست تا به اهمیت سیاس شدهدر این پژوهش تالش چندان است. از این رو 
این شـهر   یو فرق مذهب ،يها، مدارس، اوضاع اقتصاديها و درگیرشکشاک زبان، مذهب، آداب و رسوم،

  در قرن سوم و چهارم پرداخته شود.
  فرق مذهبی. ،مدارس، اوضاع اقتصادي، یاسیاهمیت س، نیشابور: هاهواژکلید

                                            
  rohollah_1358 badri@yahoo.com  عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور *

 9/8/1391ـ پذیرش:  17/3/1391دریافت: 
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  مقدمه
داشـته  تمدن ایران زمین را دربر يهاترین حوزهى از بزرگکی، مختلف تاریخ هايدوره خراسان بزرگ در

 26 يخراسـان را دارا  ۀناحیـ ، يدر قرن پنجم میالد یدان ارمنجغرافی، یخورن یموسه کياگونهبه، است
 استان دانسته است.

و نیـز  ، هاي شمال جیحون تا کاشـغر و خـوارزم  یعنی سرزمین، بالد ماوراءالنهرشامل  بزرگ خراسان
 اشغر و از خـوارزم تـا  کتا  ياز ر و )426- 381 ، ص1361، مقدسی( باشدهاي جنوب تا ري میسرزمین
چهـار تختگـاه بـوده     يداراخراسان بـزرگ   ).38 ص، 1373، مارکوارت( است شدهیرا شامل م قهستان

 وتـاه و کاشارة پس از این ). 127 ص، 1363، نرشخی( نیشابور و هرات؛ مرو؛ بلخ: ند ازاه عبارتک است
 يشـابور در قـرون سـوم و چهـارم هجـر     ین یعنـ ی، ن پـژوهش یـ بـه موضـوع ا  ، دربارة خراسان مختصر

 .)447 ص، 1361، مقدسـی ( خراسان بوده است ين شهرهایتراز مهم، ن دورانیانیشابور در  م.یپردازیم
نیـز بـوده    آن سبب موقعیـت علمـی  به، شهر عالوه بر آبادانی و دالیل سیاسیاین اهمیت  رسدبه نظر می

بـه ایـن موضـوع اشـاره شـده      از این شهر ارائـه داده نیـز    مقدسیه ک یدر شرح). 461 ص، همان( دباش
اي در پایـه  ه هـم کـ  اسـت  زي آبرومنـد دانسـته  کنیشابور را شهري مهم و مر، در توصیفی مقدسی .است

آب ، توان سراغ گرفت. بزرگی زمـین و پهنـاوري آن  نمی، انده در آن گرد آمدهکهایی اسالم براي بهترین
گوشـت  ، مرغـوب و بسـیار   ةمیـو ، فراوانی دانشمندان و بزرگان و پیشوایان پیگیـر ، نیرومندي هوا، گوارا

ـ  بازارهاي گشـاد و خانـه  ، زندگی مرفه و سودمند، خوب و ارزان مایـه و  هـاي گـران  آبـادي ، زرگهـاي ب
انتظـام  ، هـاي بـانظم  آموزشگاه، قدرهاي گرانهاي حساس و مجلسذوق، چسبنده كخا، گشاهاي دلباغ

گذشـت و  ، همت و مردانگی، بازرگانی و عبادت، هنر و مهارت، امور و شایستگی و رسم و آیین گزیده
صـف و شـناخته   نیشابور بـه آنهـا مت  ، صره در آن عکهایی است صفات و ویژگی، داريو امانت، بخشش
امـا چیـده شـدن آنهـا     ، توصیف قدري مبالغه را دیـد  این توان دراگرچه می .)459 ص، همان( شده بود

هجري براي شهري قابل تصور اسـت. مسـلم    چهارم ةه در سدکهایی دارد برتري از نشان، پشت سر هم
اي از نیشـابور در درجـه  ، بسیار را به چشم دیدهه شهرهاي ک، مقدسیسنجی چون تهکاست از دید افراد ن

مسـئلۀ  ، حـال بـه هـر  ). 37ـ36 ص، تابی، یاقوت حموي( است واداشتهه او را به ستایش آن ک بود برتري
  چهارم هجري است. وضعیت فرهنگی نیشابور در قرن سوم و، اصلی پژوهش در این مقاله

  يو باني نيشابور در متون تاريخ نام
ـ  ، يبـه شـهادت نامـه پهلـو     آمـده اسـت.   یتـب تـاریخ  ک مختلـف در  يهـا ه صـورت نام نیشابور ب

پسـر  ( شـاهپور اول ، هنکایران  یو در اسناد جغرافیای) ایران يهاشهرستان( ایرانشهر يهاشهرستان
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 او را از ست داد وکرا ش كپالیچهایا  كپالزها، كپهلیزبه نام  یتوران یپادشاه، در خراسان) اردشیر
را بنـا  ) نمود بنا شاهپوره ک يشهر یا شاهپور کنی ارک( نیوشاهپور، آورد و در همان آوردگاهدر يپا

  .)392 ص، 1376، مشکور( نهاد
ي و .بنا نهاده اسـت  شاهپورنیشابور را ، گفته استنیشابور بارةخود در يتاب جغرافیاک در حافظ ابرو
فرمـود تـا    ه شاهپورکبود  ینیستان، شابور استنون نیکه اکان کدر این م: گویدیم نیشابورۀ در وجه تسمی

  .)39 ، ص1370، حافظ ابرو( نیشابور را نهادند شهر ردند و بنايک كآن را پا
بنـاي  ۀ یافتـ ل تغییرکبور شـ نیشـا  خوانده شـده و  »پوهر شاهنیو«صورت نیشابور به، در منابع جدیدتر

ن یگزیرا جـا » ي«سـپس  ؛ ندنـد کبیف »الـف « و »با«سپس ؛ بود »شاهپوربنا «و در آغاز ( است بوده شاهپور
 یمینـام قـد  ). 128 ص، 1365، مسـتوفی ( ر نـام داد ییشاپور تغیشاهپور به نو بناکردند  حذف شده» الف«

). 326 ص، 1362، نـا بـی ( ه نیشابور در آن واقع استکبوده است  یناحیت این نام شهر بوده وابر، نیشابور
 يخلفـا  ةه در دورکـ ییهـا هکسـ  ينیز معروف بـوده و بـر رو   ابرشهر به، ینیشابور در دوران فتوح اسالم

 ه نیشـابور کشود یاینجا معلوم م از شهر نوشته شده است.نام ابر، در این شهر ضرب شده یعباس و يامو
، 1361، مقدسـی ( شده استیم اخیر نوشته یا خوانده صورتو بعد از آن به یحداقل مقارن فتوح اسالم

  شابور بوده است.ین يو افتخار یرسمـ  ین نام فقط عنوان دولتیا، رسدیم ربه نظ. )472 ص
خراسـان   یدیرسال و باستان يه نیشابور از شهرهاکاند گفته چنینمورخان ، نیشابور یبان خصوصدر

 و؛ انـد ایـران نسـبت داده   ياپادشاه اسطوره، منوچهریا ، آدمفرزند  شیث بنانوشبه  را آن يبنا باشد ویم
 را در نیشـابور حفـر   ياریزکـ  یرسانآب ۀکه شبکبوده است  یسکنخستین  منوچهر ه اینک اندگفته یتح
نسـبت   شـیث  بـن انـوش  نیشـابور را بـه   ايبنـ ، يم نیشابورکحا. )182 ص، 1365، مستوفی( رده استک

 ص، 1375، حـاکم نیشـابوري  ( انـد سـاخته  يوارآن شهر را بر نرم سنگ بزرگ دایره: گویدیو م دهدمی
 دوم شـاهپور یـا   شـاهپور اول به اختالف به  آن را يبنا دانند ویمشاهپورنام  گرفته ازابور را برنیش. )117

ه البتـه در  کدهند یم نسبت يسیس آن را به پادشاهان اساطیرأت، يروایات دیگر دهند.ینسبت م یساسان
شـهر   ینظرها دربـارة بـان  ن اختالفیاز اگذشته  نظر وجود ندارد.شهر نیشابور اتفاق یبان ةاینجا نیز دربار

ان یش از عصر ساسـان یپ، ن شهریباال نشانۀ قدمت ا يهاه گزارشکن است یت ایتۀ داراي اهمکن، شابورین
  است. یساسان ةآن در دور يد بنایو تجد

  شهر نيشابور ياهميت سياس
بـه فرمـان   ، يالدیة سـوم مـ  سـد  یانیـ م يهادر حدود دهه، انیشابور در دورة ساسانین، طبق نظر محققان

نشـانۀ  ، ن شـهر یـ در ا یساسـان  يهـا هکضرب س. )116 ص، 1364، کوبزرین( س شدیتأس شاپور اول
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محـل   یشابور مدتین، )م457- 438( یزدگرد دوم ساسانیدر دورة . آن پیش از اسالم است یاسیت سیاهم
ل قـرن  یـ اوا بـه ، یاسالم ةن شهر در دوریا یاسیت سیاهم .)121 ص، 1362، پیرنیا( اقامت او بوده است

، و این شهر بعد از مـرو  قرار دادومت خود کز حکرا مر جاآن طاهر بنعبداهللاه کگردد یبرم چهارم هجري
ه نیشابور را تختگـاه خـود   ک یسکنخستین اند، گفتهبه اشتباه  زین یبرخ .گرفتهمیت قرار اول ادر درجه 

بـا   .)385 ص، م1974، شـیروانی ( بـود  يیعقوب لیث صـفار ، وشیدکآن و در وسعت و عظمت  قرار داد
ه نیشـابور را  کـ  یسـ ک نخسـتین و انـد  از صفاریان به نیشابور آمـده  پیشطاهریان ، گذشتتوجه به آنچه 

بـا توجـه بـه    ، ایـن گفتـه   .)413 ص، 1366، یعقـوبی ( بـود  طاهر بنعبداهللاومت خود قرار داد کز حکمر
  تر است.کاقعیت نزدیبه و، یتاریخ يهاتابک

  نيشابور يو اجتماع يبافت شهر، يموقعيت جغرافياي
شارسـتان  ، مسـجد جـامع  ، هـا خیابان، هامحله، بازارها، رشهر نیشابو یدر این مبحث به موقعیت جغرافیای

  شود.یو رسوم معمول در آن پرداخته م، هايدرگیر وها شکشاک، زبان، و رسومآداب، مذهب، نیشابور
 از طـرف جنـوب و   و، بینالود يپر از نزهت و صفا يهاوهکاز طرف شمال و مشرق به  شابورشهر نی

قصـبات آبـاد و دلگشـا     از آن به مزارع و قرا و ییهاه قسمتک يوسیع و حاصلخیز يهامغرب به دشت
ل بـه  ه نیشـابور از شـما  کـ روایـت دیگـر این   .)182 ص، 1365، مسـتوفی ( باشدیمحصور م، مزین است

از مغـرب بـه    و، اشـمر کوه سـرخ  کبخش  ن وکدکو از جنوب به  و هرات و از مشرق به مشهد، بینالود
شـابور  ینموقعیت جغرافیـایی شـهر   ر کبه ذ معجم البلدان در يحمویاقوت  .)همان( سبزوار محدود است

خ ذکـر  تا سرخس چهل فرسخ و تا مـرو شـاهجان سـی فرسـ    ، فرسخ 160آن را تا ري  ۀپرداخته و فاصل
آن را تا اصفهان سی مرحله و تا جیحـون بیسـت    ۀنیز فاصلمقدسی  .)35 ص، تابی، حموي( کرده است

منـاطق و ملحقـاتی   ، اينیشابور به سبب تقسیمات منطقه .)447 ص، 1361، مقدسی( مرحله دانسته است
ابع ایـن شـهر بودنـد.    از نظر اداري و سیاسـی نیـز تـ   ، عالوه بر انتساب به نیشابور، نیز داشت. این مناطق

ه کـ ی از دالیل اهمیت این شهر را مهم بودن روستاهایش دانسته کی مقدسی، احتمال دارد به همین سبب
، مقدسـی ( نـه بسـیار بـودن شـهرهایش    ؛ رده بـود کتبدیل ) 35 ص، تابی، یاقوت حموي( آن را به خوره

منسـوب بـه   پنج خـان  روستا وسیزده ، جوار شهردر تعیین حدود و مناطق هم یاقوت .)234 ص، 1361
، مقدسـی ( سـلومد و زوزن ؛ سـنگان ؛ خایمند؛ بوژگان): 35 ص، تابی، حموي( رده استکنیشابور را ذکر 

اي هایی از حدود نیشـابور بودنـد کـه هـر کـدام منطقـه      شهرك، در قرن چهارم هجري .)234 ص، 1361
، همـان ( برخی از آنها کرباس بود ةه محصول عمدکگرفت و کشت و زرع بسیار داشتند میوسیع را دربر

کوهسـتانی  نیشابور را شـهري صـحرایی ـ      رستهابن، چهارم هجري ةدر آغاز سد، پیش از آن .)296 ص
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 جــوین؛ )Bakhraz( بــاخرز؛ )Zam( زام: شــهرهاي آن عبــارت بودنــد از برخــی از خوانــده اســت کــه
)Djuwain ( .؛ ریونـد : هـا عبـارت بودنـد از   ربـع  هک سیزده روستا و چهار ربع داشت، بر آن افزونو بیهق

، رخ، بشـت ، بیهـق ، جـوین ، اسـفراین ، ارغیـان ، فروش و مازول. روستاها نیـز شـامل اسـتوا   بشت؛ تکاب
نیـز   »فنجکـرد « .)200 ص، 1365، رسـته ابـن ( بـود ) خـواف ( اشـبند و خـواب  ، زوزن، زاوه، زام، باخرز

در قـرن   .)270 ص، تـا بـی ، حموي( نسوب بودبه آن م فنجکرديروستایی از روستاهاي نیشابور بود که 
شـهر   يدارا .فرسخ بود کفرسخ در ی کو مساحتش ی، بسیار آباد بزرگ و ينیشابور شهر چهارمسوم و 

، نـام بی( شودیم شمرده عمرو لیث يه این مسجد از بناهاکبزرگ بود  یربض و مسجد جامع و قهندز و
و بـه   بـود  مسجد کماره نزدیداراال رگاه قرار داشت.کمعروف به لش یدر مقابل میدانو  )292 ص، 1362

 يزیـاد  ۀفاصـل  مـاره تـا داراال  شـد. زنـدان شـهر نیـز    یمتصل م، معروف به میدان حسینین يمیدان دیگر
و شـهر  ، قهنـدز دو دروازه  چهارم فرسخ فاصله نبود.کبیش از ی، هااز این عمارتهریک  نداشت و میان

در بیـرون شـهر و    پـل تگـین.   و قهندز؛ معقل ۀوچک؛ پل ةدرواز: از دبودن ه عبارتکچهار دروازه داشت 
 يایـن حومـه دارا   .شهر در حومـه قـرار داشـت    يهابازار حومه واقع بود و، قهندز و گرداگرد آن خارج
، در مقابـل آن  شـد و یه به سمت غرب باز مـ ک) گنبدان( قبا ةدرواز: بود از آن جمله يمتعدد يهادروازه

آبـاد  احـوص  ةسمت جنوب درواز در فروش واقع بود وبشت ةوالیت درواز يروهروببود؛ جنگ  ةوازدر
  .)447 ص، 1361، مقدسی( قرار داشت

بـزرگ   ۀبازار مربعـ  یکی، شهر يترین بازارهابزرگاز ه کتوان گفت یم، شهر نیشابور يهابازار ةباردر
 کوچـ ک ۀو بـازار مربعـ  ، مسـجد جـامع   یبزرگ در حـوال  ۀعبود. بازار مرب کوچک ۀمربع بازار يدیگر و

، یطـوالن  يایـن بازارهـا   دارالعماره واقع بـود.  میدان حسینین و یحوال، یغرب ۀبازار اول در حوم کنزدی
م کو تـرا  یه نشان از فشـردگ کاز این مربعه تا آن مربعه امتداد داشتند  بودند و يشماریب يهاانکد يدارا

  داشت. کوچک بزرگ و ۀبازار مربع در دو هاانکد
ایـن بازارهـا از    و نـد ردکیاین بازارهـا را قطـع مـ   ، عمودطور به یهایربازا، بزرگ ۀبازار مربع کزدین

 ص، 1365، حوقـل ابـن ( شـدند یم یسرپل منته ةو از شمال به درواز سمت جنوب به قبرستان حسینین
ونت داشـتند و هـر   که اصناف سوداگر در آن سکشت وجود دا یها و سراهایدر این بازارها تیمچه ).365
ه ایـن  کدهد یاین نشان م .)200 ص، 1365، رستهابن( ها قرار داشتجدا از دیگر محله یدر محل یصنف

ـ  .پرداختندمیخود  يهادر آن به فعالیتو  اندبوده یخاص ةمرز یا محدود يخود دارا ياصناف برا  ۀنمون
، همـان ( مخصوص به خـود داشـتند   یسرایهریک  بودند کهوران خرازان و پیشه، بزازان، فاشانکبارز آن 

  آنها دارد. ياقتصاد ةحریم یا محدود این نشان از دارا بودن صنف و و) 167 ص
از هریـک   کـه  توان گفتیم، رستهابننوشتۀ  سهیاعالق النفتاب کبر اساس ، نیز شهر يهاهخان بارةدر
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ایـن نهـر از   . داشـت یسغاور آب برم ياز نهر واد، ردکیه از آن خانه عبور مک یقنات ۀوسیلها بهاین خانه
را بـه حفـظ نهـر و     یسـان کو  شـد یم يبه سمت نیشابور جار، ه مجاور نیشابور استک »قانبستن« ۀقری

قنـوات در   یعمق برخـ  .)481 ص، 1361، مقدسی( تقسیم آن گماشته بودند ترتیب آب و نظم و يمجر
ند رسـید یبیـرون شـهر مـ    یو بـه اراضـ   ندگذشـت یاز شـهر مـ  هـا  رسید این قناتیپله م ها به صدخانه

  .)168 ص، 1365، رستهابن( ندردکیخارج شهر را مشروب م يهاشتزارها و باغستانکو
ایـن منـاطق بـه    ، گذشـت ) رابیم( موران حفظ آنأم آب و میه در مورد نظام تقسکبا توجه به آنچه 

داشـته  هـا  قناتبه  یآنها بستگ، يشاورزک و اندبوده يثیر نظام آبیارأسخت تحت ت، يشاورزکدلیل رونق 
  .و عوارض آن در امان بمانند یسالکاز خشوسیله تا بدیناست 

ثـروت  ؛ آبـادتر از نیشـابور نبـود    تـر و هـوا  خـوش آب و  يدر تمام خراسان شهر، حوقلابنبه نظر 
 ياالهـا کآنجـا را از   يرسـید و انبارهـا  یازه بـه آن شـهر مـ   تـ  یاروانکـ بازرگانانش بسیار بود و هر روز 

، حوقـل ابـن ( شـد یدیگرصـادر مـ   یآن شهر به نـواح  یو نخ یابریشم يهاپارچه و؛ ردکیگوناگون پر م
از محـالت   یه برخکمحله دارد  42نیشابور : گویدیها میید این گفتهأپس از ت یمقدس .)288 ص، 1365

از پنجـاه خیابـان   ، گـردد یمـ  یها منتهـ ه به دروازهکبزرگ آن  يهاخیابان. از استنصف شیر ةآن به انداز
سـقف   .باشـد یمـ  يعمرو لیـث صـفار  ه از آثار کچهار صحن است  يمسجد جامع آن دارا متر نیست.ک

دیوار مسـجد  ، قرار داردبزرگ  یسه رواق وعمارتآن است و پیرامون  یکاز آجر متهایی بر ستون مسجد
هـا همـه   و سـقف  دارد مرمـر از  ییهازراندود آراسته است و خود مسجد یازده در و ستون يهایاشکبا 
  .)255ـ254 ص، 1379، اصطخري( یزه و آراسته استکپا

آن از گـل   يگسـترده سـاخته شـده و بناهـا     ینیشابور در دشـت : گویدیم احسن التقاسیمدر  یمقدس
ه غـزان  کـ آن شهر از گل بود تـا آن  يهاه بناک است نیز گفتهحوقل ابن .)471 ص، 1361، مقدسی( است

- 310 ص، 1365، حوقـل ابـن ( انـد رنگین سـاخته  يسراها ها واخک، از آن پس .ردندکآن شهر را ویران 
، نخسـتین شارسـتان  حصار  .آباد دارد یشارستان فرسنگ است و کفرسنگ در ی کمساحت آن ی .)312

 حوقـل ابـن ه بـه قـول   کـ  یدر جای؛ و مسجد آدینه در ربض قرار داشت رفتگیمقهندز و ربض را دربر
  .)315 ص، 1361، مقدسی( رگاه مقر سپاهیان بوده استکاین لش ؛بود) رگاهکلش( رکموسوم به معس

 ،در ایـن مـورد  . مجـزا دارد  يشـهر دیگـر قهنـدز    ربض دارد و کقهندز و ی کنیشابور دو شهر و ی
: گویـد ینیشـابور مـ   بـارة لـف در ؤاین م. نداالقولبا هم متفقحدود العالم ب تاکلف گمنام ؤو م ياصطخر

 يدارا؛ فرسـنگ  کفرسـنگ در یـ   کیـ  تـر و ترین شهر خراسان اسـت و بسـیار خواسـته   نیشابور بزرگ
و مقـر  ، گونـاگون ماننـد ابریشـم و پنبـه     يهـا بازرگانـان و جامـه   يزیاد اسـت و جـا   جمعیت و نفوس

ایـن شـهر از    یربـض و شهرسـتان اسـت. بیشـتر آب آشـامیدن      و او را قهنـدز و باشـد  مـی ساالران سپاه
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منزل بـوده   کآنها تا شهر ی ۀداشته و فاصل كنیشابور دوازده بلو. انده از زیر زمین بیاوردهکهاست چشمه
  .)352 ص، همان( است

  مذهب
، ارندکشابور معتزلیـان آشـ  در نی، میاالقال ۀمعرف یم فیاحسن التقاس تابکدر  یمقدس اساس گزارشبر
، اسـت  ابوحنیفـه ثریت از آن پیروان کا؛ رامیان در آنجا جاذبیت دارندک شیعیان و؛ تسلط ندارند یول

ـ اب، طـوس ، چـاچ  ا، بخارا ۀحوم، ابیورد، طوس، چاچ ةمگر در خور ه کـ آن  ۀسـفراین وحومـ  ا، وردی
همـه  ، شـهر  يهـا خطیـب  .)473 ص، همـان ( شـود یار بسته مکند و آیین ایشان به امذهب یشافع
  .)474 ص، همان( ندامذهبیشافع

  سومر آداب و
و رئـیس   یقاض کمکه با کنشستن سپهساالر با وزیر است  يبه داور، و در نیشابورکنی يهااز رسم

ســتمدیدگان را  یشــنبه و چهارشــنبه دادخــواهکی يبزرگــان روزهــا دانشــمندان و و چنــد تــن از
. مانند اسـت یشور اسالم بکاین در  نند وکیم صادر مکشنبه در مساجد حپنج يپذیرند و روزهایم

ه قاریـان تـا بامـدادان در آنجـا نمـاز      کـ دارنـد   یشبانه به نوبت هفتگ يهابزرگان دیگر نیز نشست
  .)480 ص، همان( خوانندیم

خـود را   يرو، ر در خطبـه آنجا هنگام فرستادن درود بر پیـامب  گاه پیشنماز درهیچ، در باب اذان گفتن
مـورد   در .)470 ص، همـان ( گوینـد یگرداند و در نیشابور با آواز خوش اذان مـ یبه چپ و راست برنم

) گـر یـه کتز( یکّدر هر شهر چند مز یول؛ دهد یگواه يچیز هرة بارس حق دارد درکهر ، آداب قضاوت
جـز فقیـه یـا    ، ارکاین  ر بخواهند و برگران نظیهکاز تز، گواه خدشه آورد یکگاه دشمن در پاهست تا هر

  .)480 ص، همان( دیگر را نگمارند یسک، يبزرگوار

  زبان
سـره  کرا  هـا واژه آغـاز  یول؛ است گیراتر رساتر و يزبان نیشابور. گوناگون دارند يهامردم نیشابور لهجه

گوینـد زبـان   . افزاینـد یفایده میب) س( سین و؛ بیستو، بیگو: مانند؛ نندکیاشباع م »یا«به  آن را دهند ویم
  .)480 ص، 1361، مقدسی( خوب است يداور يبرا ينیشابور

  هايريدرگ ها وشكشاك
منسـوب   کبـه منشـ   ه باالتر است وک يباختر ۀنیم؛ است يش و درگیرکشاک، در میان دو بخش نیشابور
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هـا در  این ه اسـت و شـد هب نبـه مـذ   يادر منـابع اشـاره   .ه منسوب استه به حرّکدیگر  ۀبا نیم، باشدیم
 شـود یشـیده مـ  کار بـه جنـگ نیـز    کـ رامیان ک در میان شیعه و دارند و یکوحشتنا یمذهب نیز دشمنغیر

بیشـتر   ه رفتـار ایشـان بـا مـردم سـرزمین در     کـ توان گفت یرسوم م در مورد آداب و .)492 ص، همان(
رو بـه قبلـه   ، ردنکهنگام چال رامردگان ، گرامتکچه ح، خردگرا باشندایشان چه .دگرگون است چیزها

  .)435 ص، همان( نندکاز پهلو به درون گور 

  مدارس نيشابور
 .شـود یگذاران این مـدارس پرداختـه مـ   و بنیان مدارس نیشابور بارةدر يبه شرح مختصر، این مبحث در

ان حیـ «ه به کخویش  ۀمدرس در مسجد و يو .بود یکفقیه مال ،سیس مدارس نیشابورأپرچمدار نهضت ت
در ایـن شـهر    یحنفـ  و یمذاهب شـافع  يزوداما به؛ پرداخت یکمعروف بود به ترویج مذهب مال »دهیه
  یافت. یچیرگ

  يمدرسه قطان نيشابور
بـن  محمـود بـن  ابواسـحاق ابـراهیم  ، گذار این مدرسـه بنیان. بود يقطان نیشابور ۀمدرس، مدرسه نخستین

 یکمـال  ياز میـان فقهـا   یاو دیگر مدرسـ  پس از .است) ق229شعبان( قطانمعروف به ، يحمزه نیشابور
  .)107 ص، 1375، حاکم نیشابوري( نیشابور برنخاست در

  يبيهق يعجل ابراهيمبن ابوالحسن محمدبن شعيبمدرسه 
 پـیش از مـدارس نظامیـه و قبـل از     یآموزشـ  يه از نخسـتین نهادهـا  کـ  ـ یکسب ۀبه گفته، دومین مدرس

 یبیهقـ  یعجلـ  ابراهیمبن ابوالحسن محمدبن شعیببه دست ـ  )ق485ـ408( یطوس کالملنظام خواجه
  .)274 ص، 1370، فندق بیهقیابن( شد يگذاردر نیشابور پایه) ق324(

  يجعفر نيشابوربن يوسف ةمدرس
 هکـ  یهنگـام ، احمـد نصـربن ظـاهراً در زمـان    .اسـت  يجعفر نیشابوربن یوسف ۀمدرس، سومین مدرسه

 يآن را بـرا ، )ق308( دسـت گرفـت  نترل نیشـابور را بـه  کسامانیان  ياز سو) ق320( يقراتگین اصفهبد
  .)124 ، ص1351، ابن اثیر( ساخت جعفربن یوسف

  حداد ةمدرس
 حـداد معـروف بـه   ، ينیشـابور  یوسـف بـن  حسـن آن  گـذار بنیان حداد است. ۀمدرس، چهارمین مدرسه
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، يچهـارم هجـر   ةاز اوایل سدم کدست، شابورخارج شهر نی خانقاه او در .است یصوف زاهد و، )ق336(
  .)159 ص، 1375، حاکم نیشابوري( صوفیه بود محل اجتماع زهاد و

  يابواسحاق بسطام ةمدرس
ملقـب بـه   ، یبسـطام  محمـد بن ابواسحاق ابراهیم .است یابواسحاق بسطام ۀمدرس، پنجمین مدرسه

اهـل حـدیث    يبـرا  ياو خانـه  ياونت داشت و در آنجا مدرسـه کنیشابور س یدر باغ رازین، رئیس
  .)134 ص، همان( ساخت

) 288ــ 276 ص، ق1408، سـمعانی ) (ۀدارالسـن ( یصـبغ  رکابـوب  ۀمدرسـ : ند ازادیگر مدارس عبارت
 كابـن فـور   ۀو مدرسـ ؛ یکابوسـهل صـعلو   ۀمدرسـ ) 140- 139و 12 ص، همان( یابوولید قرش ۀمدرس

  .)436 ص، 1361، قشیري(
را از حیـث   هاه تمام مخارج آنک اندبوده یموقوفات يعموماً دارا، ه این مدارسکرسد یبه نظر م
. نـد ردکیمین مـ أگـزاران تـ  خـدمت  بطین وضـا ، عمـال ، تـب کرئیس دارال، خطیب، انحقوق مدرس

. کردنـد یدریافت م يمستمر وظیفه و، در این مدارس مشغول تحصیل بودند هک یطالب ن ومحصال
ه در محافـل  کـ جهـان بودنـد   ۀ از ائمـ ، دامکـ هر ، ندنمودیه در مدارس نیشابور تدریس مک یعلمای
بـر   یایـن خـود دلیلـ    و) 485 ص، همـان ( معروفیت تـام داشـتند   شهرت و یاسالم کممال یعلم

  اهمیت مدارس نیشابور است. عظمت و

  رنيشابو ياوضاع اقتصاد
  شود.یپرداخته م آنبر  حاکم اصول نیشابور و ياوضاع اقتصاد یدر این مبحث به بررس

. وجـود دارد ) افـه ک خانـه و قهـوه  يامـروز  يمعنـا (هـا  فنـدق  و سراهااروانک، ار نیشابورباز ۀدر میان
ه صـاحبان حـرف در آن   کـ هسـت   یهـای حجـره  همچنـین . پردازنـد یبازرگانان در آنجا به دادوسـتد مـ  

مخصـوص   يبازارهـا هریک  هک، ریسمانگران و بزازان؛ خرازان؛ فشگرانک؛ سازانالهکند از قبیل امشغول
 هـر ه کـ  دارد یاز وجـود اصـناف و بازارهـای    امر نشـان  این .)161 ص، 1365، حوقلابن( د دارندبه خو
وضـوح تشـخیص   توان بـه یم، اتکن این با توجه به .نمایدیفعالیت م در بازار مخصوص به خودصنف 

م در احشـا  گوسـفند و  پرورش گاو و استوار بوده است و يبر دامدار، یم بر این نواحکه اقتصاد حاکداد 
بـه پـرورش   ، خـود  يحیـات اقتصـاد   ۀادامـ  يگونه اصناف بـرا ه اینکچرا؛ رواج داشته است یاین نواح
اسـت   یبـدیه ، از این صنوفهریک  در .نیاز داشتندمو  از قبیل پوست و یدام يهافراورده ۀتهی احشام و

 ایـن خـود   .را بگیرنـد  اسـتاد  يجـا ، خـود  ،يه روزکـ ردند تا اینکیسب تجربه مکه پادوها و شاگردان ک



۱۴      ۱۳۹۱وسه، پاييز و زمستان دوم، پياپي سيشماره نهم، ال س  

 قنـد و چـون سـمر   یدر ایـن بازارهـا گـاه    اسـت.  ياستاد و شاگرد ةویتعلیم یا آموزش به ش ةدهندنشان
، یغالمـان جنگـ  و دسـت  ار چیـره کـ ارگر سـاده گرفتـه تـا صـنعت    کـ فروختند و از یم برده نیز، هرات
، ینکتکسـب  ین وکـ آلبت گرفتنـد. یآوازخوانان در معرض فروش قرار م ها ورقاصه، مطربان، دانانیموسیق

 ردنـد کرا تاسـیس   يدودمـان غزنـو   ۀه بعـدها سلسـل  کـ شـدند   يفروشان نیشابور خریـدار در بازار برده
 يهـا نعمـت  یبه فراوانـ  ت خراسان است وکبر خیر وپر ينیشابور از شهرها. )556 ص، 1352، بارتولد(

فصـول سـال    ۀه در همـ کـ انـد  خراسان نامیـده  ۀانخز و یاسالم يآن را عروس شهرها .دبوالوان مشهور 
، 1349، ابوالفـداء ( انگبین آن و عسل آن معـروف اسـت   شربت اعجازگر و شهد و آبدار دارد و يهامیوه
شـت میـوه مسـتعد و    ک يه بـرا کـ ایـن ناحیـه دارد    یوهـوای آبنشان از خوشامر این  .)557- 511 ص

ه بهتـرین جاهـا از   کآورده است ، بالد سخن گفته يهایاز زیبایه کآنجا ،یفقیه همدانابن حاصلخیز است.
 يلیـث صـفار  عمرو .)114 ص، 1375، حـاکم نیشـابوري  ( نیشابور است) فیروزه( لحاظ استخراج معادن

 هـا و ياسـم عـام سـبز   ( ش بقـل کو خـا ) ریـواس ( ه نباتش ریبـاس کاست  يه نیشابور شهرکهم گفته 
ه کـ گفتنـد  یرو مـ و ایـن سـخن را از آن  ؛ اسـت ) ج( سنگش فیـروز  و) تره و سبزه، یکخورا يهاعلوفه
 سـفید رنـگ و   رسـد و یت به هم نمـ که در هیچ مملکرسد یدر نیشابور چنان به هم م) ریواس( ریباس

آن پنج رطل باشـد   ۀدان که یکباشد  یگاه .)49 ص، م1988، ابن فقیه همدانی( بزرگ است خوشمزه و
منـافع بسـیار دارد و    رسـد و یه در نیشـابور بـه هـم مـ    کاست  یکو بقل خا؛ باشدیثر آن دو رطل مکو ا

دینـار زر سـرخ    کرطـل آن را بـه یـ    کیـ ، اوقـات در والیـت مصـر    یبعض نمایند ویخریدوفروش م
تواننـد  یمـردم نمـ  ، ها پیدا شودعقارب بسیار در چاه یهاست و وقتدر چاه) ج( و معدن فیروز؛ خرندیم

، نــدانســاجان و بافنـدگان ایـن شــهر معـروف    .)547 ص، 1373، قزوینـی ( ا درآورنــدر) ج( ه فیـروز کـ 
در ایـن شـهر   ) كناز ۀپارچ ینوع( رافته و تافته و) زهیکد و پایسف یشمیابر ۀپارچ ینوع( ملهم يهاجامه

 امر این .)87 ص، م1988، فقیه همدانیابن( نندکیها را به دیگر والیات صادر مه این جامهکآید یپدید م
 .)167 ص، همان( ابریشم قرار داشته است ةجاد ویژهبهو  یتجارت يهاه نیشابور بر سر راهک دهدمینشان 

ـ  ترین شهر مشـرق نیز نیشابور مهم) 169 ص، همان( يابوالقاسم قشیرعهد  در  یاسـالم  کزمـین در ممال
 اول ۀتجارت در مرتبـ  یخوب بازرگانان وثرت ک دانش و و یدین يجمعیت و تعداد علما ه از نظرکاست 

  .)169 ص، همان( آباد و پررونق بود يو شهر رفتشمار میبه جهان اسالم يز تجارکو از مرا بود

  در نيشابور يفرق مذهب
ن مـورد  یـ در ا شـود. یچهارم پرداختـه مـ   مهم در نیشابور در قرون سوم و یدر این مبحث به فرق مذهب

یل کرا تشـ  یاز طبقـات مهـم اجتمـاع    یهمـواره بخـش مهمـ    یمـذهب ه فـرق  کـ توان چنـین گفـت   یم
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 .2 ؛رامیـه ک .1: از نـد اچهـارم عبـارت   در حدود قرون سـوم و  در نیشابور یفرق مذهب يبنددهد.دستهیم
در اینجـا بـه شـرح    ان. ی. زرتشـت 8؛ صـوفیه  .7؛ مسـیحیان  .6؛ اسـماعیلیه  .5؛ تشـیع .4؛ حنفیان.3؛ شافعیان
  شود.یشده پرداخته مفرق یاد ازهریک  بارةدر يمختصر

  راميهك ةفرق.۱
، ه در زمان طاهریان پدید آمد و بعـدها در قلمـرو سـامانیان   کاست  یاسالم يهافرقه از یکرامیه یکفرقۀ 

سـس آن  ؤگسـترده یافـت. م   یماننـد غرچسـتان رواجـ   ، مجـاور آن  ینیشابور و هـرات و نـواح   ویژههب
زرنج سیستان به دنیا آمد و در همـان جـا بـزرگ     ياز روستاها یکدر ی )ق255( رامکبن عبداهللا محمدابو

جـا  در آن پـنج سـال   رد وکـ ه سـفر  کسپس به م .زهد پرداخت در خراسان به آموختن حدیث و يو شد.
نیشـابور   سـپس در  رامکـ ابـن  .به غرچستان رفـت  اما از آنجا طرد شد و؛ سپس به سیستان بازگشت. ماند

در آنجا نیز بـه سـبب عقایـد     .ردکیان را به عقاید خود جذب یزارعان و روستااز  یاقامت گزید و گروه
بـن  محمـد  و) ق248( طـاهر بـن  عبـداهللا  بـن طاهراز جمله ، يطاهر يبه دست امرا یطآمیز و التقابدعت
از زنـدان از   يپـس از آزاد  يهشـت سـال را در حـبس گذرانـد. و     به زندان افتاد و) ق248ـ259( طاهر

، 1361، مقدسـی ( گذشـت المقدس درشام شد و سرانجام در بیت یق راه251سال  و در جنیشابور اخرا
از ، شـبیه بـودن او بـه مخلوقـات     مخصوصاً جسم بودن خدا و، عقاید یرامیه از جهت بعضک .)323 ص
بـه زبـان    تنهـا ، ایمـان ، رامیـه ک نظـر از  .)46 ص، 1 ج، 1358، شهرسـتانی ( فیر شدندکسنت تاهل يسو

 .)49ــ 46 ، صهمـان ( در آن دخالت داشته باشـد  یعمل و یه اعتقاد قلبکبدون آن، تین استآوردن شهاد
، چـون فرغانـه   یبودند و در شـهرهای  یند و در فقه پیرو مذهب حنفاعبادت اهل زهد و یمردم، رامیانک

  .)50 ص، همان( ردندکسیس أت یهایهسمرقند خانقا مرورود و، جوزجانان، ختل

  شافعيان ةفرق. ۲
ان و یشـتر صـوف  یرفـت. ب یشـمار مـ  ز مهم تصوف بهکاز مرا یکیشابور ین، يقرن سوم و چهارم هجردر 
 .)116 ص، 1364، کـوب زریـن ( بودنـد  یرو مـذهب شـافع  یـ سـنت و پ اهـل ، شابوریه در نیخ صوفیمشا

ر گـ واسـطه  یعنـ یع، یـ عنوان الب( عیالبابنو  يشابوریم نکحامعروف به ، يشابوریم نکبن عبداهللا حامحمد
علـم   يشـوا یپ، مذهب مسلمان یاز دانشمندان سن، )نهادند يانش بر وکایشۀ نیان بازرگانان را به دلیل پیم

را  يبـوده اسـت. غالبـاً و    ياران صحاح سته در سدة چهـارم و پـنجم قمـر   یمورخ و از ، یقاض، ثیحد
ـ رت بـه هنگـام وزا  ، انیاو در عصر سـامان . انددهیالخراسان نامن و محدثیالمحدثامام  359در سـال   یعتب

ـ ااز؛ شابور بـود یا نیم نسا کو حا یقاض یمدت، يهجر حـاکم  ( معـروف شـد   يشـابور یم نکحـا رو بـه  نی
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ن شـهر دارد.  یـ در ا يرکـ الت فیت از تنـوع تمـا  یاکح، ن عالمانیحضور ا .)114 ص، 1375، نیشابوري
از سـدة  . ردکـ وجـو  جسـت  مـان آن ان عالیتوان در میشابور را میوقت در ن يرکف يهاشین گرایترمهم

در منـاطق اطـراف   افزون بـر آن،  شهر بودند.  یگروه غالب مذهب یفه و شافعیابوحنروان یپ، چهارم به بعد
عه یت شـ یاما بر آن تسلط نداشتند و فعال ؛ان در شهر حضور داشتندیمعتزل. اد بودندیمذهبان زیشهر شافع

هـان  یۀ فقیـ رامکعه و یش مردم به شیبودند و گرا یهمه شافعبان شهر یخط. داشت ییهاز جاذبهیه نیرامکو 
  .)474ـ462 ص، 1361، مقدسی( ن دو گروه نموده بودیش اکشاکرا گرفتار 

در دوران سـلجوقیان و   از جانب صوفیان خراسان پذیرفته شـد. ، مذهب این فرقه در اوایل قرن پنجم
سـب  کهـا را بـه   این آیین، هادر مدرسه یافعو ش يتعلیم و ترویج تعلیمات اشعر، کالملنظام با حمایت

در میـان   یفقـه حنفـ   احتمـاالً ، چه از نظر تعداد پیـروان اگر .احترام در مشرق قادر ساخت امل وک يآزاد
 ص، 1372، باسـورث ( مورد توجه مـردان اهـل اندیشـه بـود     یفقه شافع، داشت يعامه مردم نفوذ بیشتر

، 1357، میهنـی ( گرویـده اسـت   یبه مذهب شافع سعیدیخ ابوشه کرده است کادعا  منور بنمحمد .)174
  .)23- 22و18- 17 ص

  حنفيان ةفرق. ۳
 پیونـد یافـت.   يالم ماتریـد کـ ایـن فرقـه در مشـرق بـا     . است یحنف ۀفرق، از دیگر فرق مهم در نیشابور

از ، يلم سـمرقند کمـت ملقـب بـه   ، يماتریـد  المحمودبن محمدمنصورابو، يمذهب اخیر ماترید گذاربنیان
، در شـریعت  ینگرش مـذهب حنفـ   است. ابوحنیفه قدمو از پیروان ثابت ياشعر معاصر مردم سمرقند و

 چـون و یو قیاس را عالوه بر اطاعت بـ  يأداشت و استفاده از ر يانعطاف بیشتر ینسبت مذهب شافعبه
چـون   یمحتشـم  يهادر نیشابور نیز خاندان .)22ـ18 ص، همان( دانستیجایز م، پیامبراحادیث  چرا از

بـرد و  یبهره م يمسعود غزنوو  محموداین مذهب از حمایت  .حنفیان بودند يپیشوا، تبانیان صاعدیان و
 يغالبـاً اعضـا  ، يگوید و سالطین غزنـو یسخن م، عنوان مذهب راستاز آن به مسعود، یتاریخ بیهقدر 

  .)176 ص، 1372، باسورث( گزیدندیبرم يو ادار یسسیا يهاموریتأرا به م یبزرگ حنف يهاخاندان

  تشيعمذهب  .۴
شـمار آورد.  بـه ن منطقـه  یـ ع ایخ تشـ یدر تـار  یعطف ۀنقط، شابوریرا در ن د حضور امام رضایبا کشیب

ه کـ  بـود  یطیدر شـرا ، شابوریدر ن الرضا یموسبن یحضرت عل محمدعالم آل، حضور حجت حق
عصـمت را   تیـ باهـل  ،ده و مـردم یـ چیران پیـ ژه ایـ وبه، ف جهان اسالمناکان در اطراف و ایعلو ةآواز

رتبـه فـرض   ا هـم یـ  گرفتنـد نمـی عبـاس اشـتباه   یآنان را با بنـ دیگر و  بودند ز دادهیخوب شناخته و تم
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و هـزاران   شـده بـود   ستهکدرهم ش يادیتا حد ز یو مذهب یتعصبات قوم، یطیشرا در چنین کردند.نمی
 کالب اشـ یسـ ، و بر قـدومش  ندبود آن حضرت ارتیمشتاق ز، يان و مردم عادینفر از علما و دانشجو

و  یتواند جو علمـ یچقدر مامام در نیشابور در چنین شرایطی،  بدیهی است حضور. ندردکیشوق نثار م
ن حضـور  یـ از ا ییهـا ز گوشـه یـ خ نیر قرار دهد. خوشبختانه تـار یرا تحت تأث یو طبعاً جو مذهب يمعنو

در  ت امـام رضـا  کـ حضـور پربر  از خروار دانسـت.  ید آن را مشتیه باکثبت رسانده است  را به باركم
 يهـا خانـدان  بـادوام بـه دسـت آورد و    یبیهق پایگـاه  مشهد و، تشیع در نیشابورموجب شد تا  نیشابور

، بیهـق  تاریخ ولباب االنساب  يهاتابکدر  فندقابن. ابندیان کاسدر این شهر  ياز سادات علو يبسیار
شـیعه در  . مفاخر ایشان اختصاص داده اسـت  سادات و يبرجسته و نقبا يهاخاندان یرا به معرف یفصول

، 1361، مقدسـی ( ش داشـت کشـم ک رامیه رقابـت و کچون هایی فرقه با و متنفذ بود يهانیشابور از گروه
سـلطان  . ردکـ را آغـاز   یروزگـار سـخت   شـیعه ، با انقراض سامانیان و برآمـدن غزنویـان   .)326- 323 ص

را در  یعباسـ  ۀسیاسـت خلیفـ  ، به خالفـت  ياز مذهب سنت و شعار وفادار یبه داعیه هواخواه محمود
، بغـدادي ( اسـماعیلیه و معتزلـه در پـیش گرفـت    ، از جملـه شـیعه  ، مخالف يهامبارزه با گروه و یدشمن
از عوامــل مهــم  یکــی، شــابوریدر ن حضــور امــام رضــا، براســاس آنچــه گذشــت .)38 ص، م1988
شـابور  یه در نیـ ن شهر بوده است. حضور مـذهب امام یع در ایند گسترش مذهب تشیدهنده در فراشتاب

از  یان امـام یاز راو یتوجهبرخاستن تعداد قابل چون يو امور است رشد داشتهبهرو يش روندیبومکز ین
اس یـ در مق شابور با ائمهیان نیعیش یمال ۀرابط ،ن شهریدر ا ائمه يالکر ویحضور چشمگ، ن خطهیا

ن و شـواهد حضـور   یاز جمله قـرا ، يشابور در قرن چهارم هجریه در نیامام یدرس ةو رونق حوز، عیوس
  .رودیشمار مه بهین ناحیه در ایرشد مذهب امامبهرو

  اسماعيليه ةفرق. ۵
از امیـران  ) 259ـ240( طاهربن محمد در زمان يقمر يسوم هجر ةسد در، دعوت اسماعیلیه در خراسان

 یاملکـ فعالیت این گروه یا فرقه در ایـن دوره اطـالع    ةن از نحوکلی .)169 ص، همان( شدآغاز  يطاهر
دار دعوت اسماعیلیه در خراسـان شـد   عهده خادمبن ابوعبداهللا سوم ةسد یدر دهه پایان در دست نیست.

، او پـس از . ردکـ یالنهر اعـزام مـ  خراسـان و مـاوراء   يرهابه شـه  ینایبان يو در نیشابور مستقر گردید. و
، يعبیـدهللا المهـد  ) ق307( در حدود سـال  الندیمابن به روایت رسید. یشعران ابوسعیدریاست دعوت به 

 ياز امـرا  یاو در نیشـابور توانسـت برخـ    .ردکـ ترویج دعوت به خراسان روانه  يرا برا یسعید شعرانابو
را بـه   یبلخـ  یموسـ  بـن محمـد ، و وزیر او يمرورود یعلبن حسین ز جملها، احمدبن نصر سپاه بزرگ

، 1366، نـدیم ابـن ( شاندکرا به این آیین  يجمع بسیار، نفوذو با حمایت این دو شخصیت با دعوت آورد
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 ق بـه قتـل رسـید   327یـا   321سـال   در نیشابور در، ر محتاجکابوبومت کدر زمان ح یشعران .)239 ص
  .)170 ص، 1367، بغدادي(

  تمسيحي ةفرق. ۶
گزارشـی از گـرایش بـه اسـالم در میـان       توجهی از مسیحیان بود.شمار قابل ینیشابور ظاهراً محل زندگ

اصـیل و   يهـا از خاندان یعیسبن حسنیابوعل، مثال يهاي مسیحی این شهر در دست است. براخاندان
فقهـا و  ، از میـان فرزنـدان او   اسـالم آورد و  كمبـار بـن  عبداهللاه به دست کنیشابور بود  یثروتمند مسیح

  .)651 ص، 1349، ابوالفداء( محدثان بنام در نیشابور برخاستند

  صوفيه ةفرق .۷
نیشـابور   یزاهـد و صـوف  ، ينیشـابور  یوسـف بـن  یعقـوب بن حسنخانقاه ، نیشابور ۀز مهم صوفیکاز مرا

از  کـم دسـت ، خانقـاه حـداد   فیه بـود. صو مجمع زهاد و، يم نیشابورکحا ۀبه گفت. معروف به حداد است
  .)117 ص، 1375، حاکم نیشابوري( برپا بوده است یدر بیرون شهر اصل، چهارم ةاول سد ۀده

  . زرتشتيان۸
ان یـ میلکت یـ و اقل) هـا ينسطور( رانیان ایز بزرگ مسحکمر، رانیش و پس از ورود اسالم به ایپ، شابورین

ن یـ د، انیساسـان  يامپراتـور  ةدر دور). 38 ص، 1364، جنیدي( رفتیشمار مان بهیتخت زرتشتیز پایو ن
 يم در روسـتا یشـابور قـد  یان در نیزرتشـت  .)52 ص، 1357، گرایلـی ( سنا بوده اسـت یشابور مزدیمردم ن

 شـابور یدر جنوب شـهر ن  ریشه م به نام ییوجود بنا .)8 ص، 1375، حاکم نیشابوري( ن بودندکنه سایگر
آذر «. ان بـوده اسـت  یزرتشـت  يبرا یان مقدسکن بنا میه اکن دارد یاز ات یاکح) 82 ص، 1357، گرایلی(

دة کن آتشـ یسـوم ، دهکن آتشـ یـ ان بـوده اسـت. ا  یشابور در دورة ساسـان یدر ن يادهکنام آتش» ن مهریبرز
در مقـام آتـش   ، »آذر فرنبـغ «و » آذر گشنسـب «نـار  که در کن زردشت است ییمهم آ یخیتار – يریاساط

شـابور توسـط   یبـا فـتح ن   .)241 ص، 1378، کریسنین سن( برخوردار است ياژهیو گاهیاز جا، شاورزانک
  .)97 ص، 1357، گرایلی( ران مسلمان شدندیا يشابور همانند همه جایمردم ن، م 643مسلمانان در سال 

  يريجه گينت
ایـران   یقـدیم  ياز شـهرها  یکـ ی عنوانبه ه نیشابورکتوان نتیجه گرفت یم، ه گفته شدکبا توجه به آنچه 

نیـز   یاسالم نخستین در قرون گونه اي کهاست. بهایران در تاریخ يقدمت بسیار زیادداراي  و بوده زمین
 يال حضـور اسـطوره  یبه دل، دوران گذشته یطر این شهر د بوده است. یو فرهنگ یاهمیت سیاس يدارا



  ۱۹ نيشابور در قرون سوم و چهارم هجري

ـ ا تمـدن  در فرهنـگ و  و درخشـان  یطـوالن  ۀداشتن سـابق ، ن مرز و بومیهن اکخ یو پرحادثه در تار ران ی
 يبرخـوردار  ۀز به واسطیخراسان بزرگ و ن یشم و شاهراه ارتباطیابرة ر جادیقرار گرفتن در مس و، نیزم

و  یبـا شـهرت ملـ    يو گردشـگر  یخیارزش تاربا يهانهیاز گنج یمانکن یرنگ، یعیت ممتاز طبیاز موقع
، يبافت شـهر ، بوده و در آن یطبقات اجتماع يرادا شابوری. ناده استد يرا در دل خود جا یجهان یحت

 از نظـر آب و  وجـود داشـته اسـت.    یمذاهب و آداب و رسوم خاصـ ، مسجد جامع، خیابان، محله، بازار
 ز تعلـیم و کـ ه از مراکـ  وجود داشـت  یمدارس خاصنیشابور  بود. در هوا آب وخوش ينیز شهر یهوای

 مـذاهب  بـود و  یرونقـ پر خـاص و  ياوضـاع اقتصـاد   ياین شهر همچنـین دارا  تربیت در این شهر بود.
ژه یـ ت ویتشیع در نیشابور از موقع .در این شهر وجود داشت در قرن سوم و چهارم، عیچون تش یمختلف

  :برخوردار بود. از جمله علل ورود و گسترش تشیع در نیشابور موارد زیر است يو ممتاز
  ؛شابوریدر ن ت امام رضاکحضور پربر. 1
  ؛ران و عراقیه در ایبوان طبرستان و آلیاز جمله علوران، یدر ا یعیش يهاتظهور دول. 2
  ؛)نینیدان حسیم( امبریپ ۀینام ذرشابور بهین نیادیاز م یکی يگذارنام. 3
  ؛عیاس وسیدر مق شابور با ائمهیان نیعیش یمال ۀرابط. 4
  ؛شابوریدر ن) عیتش( هیدرس امام ةرونق حوز. 5
شـابور  یو ن ،شابور فـراهم آورد یع را در نیش تشیش از پینه توسعه بیه زمکن یه و تابعحضور صحاب. 6
ع در یتشـ  يه در قـرن سـوم و چهـارم هجـر    کـ  ياگونـه بـه ل نمود، یع تبدیز بزرگ تشکاز مرا یکیرا به 

 شـابور یموجـود در ن  يهـا ر فرقهیع و سایمذهب تش. داشت يریشابور حضور چشمگیژه نیوهب، خراسان
  دادند.ییل مکاین شهر را تش یاز طبقات اجتماع یهمواره بخش مهم

  



۲۰      ۱۳۹۱وسه، پاييز و زمستان دوم، پياپي سيشماره نهم، ال س  
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