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Abstract
Neyshabour proviece has long been one of the most
beautiful and lush green areas of eastern Iran, and its
remarkable source of water and its prime soil for
cultivation has made it one of the most important
agricultural areas in Khorasan. Agriculture in
Neyshabur province experienced one of its most
prosperous periods in the 3rd to 6th centuries, although
during this periods it was faced with various factors
due to vercoming and landing. The present article
describes agriculture in Neyshabur province and its
various topics around this period, using the descriptive
– analy tiral method, which seeks to explain the
agricultural development in the province and the
factors affecting it. The result of this study shows that
agriculture in this province pecked during the 3rd
ceutury AD. And its grandual its lowest level in the 6th
century AH.
Keywords: Ariculture, Neyshabur, 3.6th centuries,
ieeigation system, Taheri, Samani, Ghaznavi and
Seljuk periods.
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چکیده
واليت نيشابور از ديرباز يکی از مناطق خوشآبوهوا و
سرسبز شرق ايران بوده و منابع چشمگير آب آن و خاک
 اين ناحيه را به يکی از نواحی،مستعدش برای کشت و برز
 کشاورزی در.مهم کشاورزی در خراسان بدل ساخته بود
ق يکی از پررونقترين ادوار6ـ3 واليت نيشابور در سدههای
خويش را تجربه کرد؛ اگرچه در اين مدت در اثر عوامل
 مقالة حاضر با.مختلف گاه با فراز و فرود روبهرو بوده است
توصيف کشاورزی در واليت نيشابور و موضوعات مختلف
پيرامون آن در اين دوره و با استفاده از روش توصيفی ـ
 میکوشد از تطور کشاورزی در اين واليت و عوامل،تحليلی
 نتيجة اين بررسی نشان میدهد.مؤثر بر آن سخن گويد
ق دوران اوج خود را طی3 کشاورزی در اين واليت در سدة
میکرد و با زوال تدريجی آن در سدههای بعد در اثر عوامل
.ق رسيد6  به نازلترين سطح خود در سدة،گوناگون
 نظام،ق6ـ3  سدههای، نيشابور، کشاورزی:كلیدواژگان
. غزنوی و سلجوقی، سامانی، دورههای طاهری،آبياری
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 .1مقدمه

سدههای مورد مطالعه ،بيش از عوامل طبيعی بر

شهر نيشابور در دشتی خوشآبوهوا و حاصلخيز

کشاورزی اين ناحيه اثر گذاشته است .زمينهای

جای دارد .باغها و آبادیهای واقع در حد فاصل

کشاورزی خراسان به جهت موقعيت جغرافيايی آن ـ

دشت و رشتهکوه سر برافراشته در شمال شهر ،منظرة

که پل شرق و غرب محسوب میشد ـ گاهوبیگاه

دلانگيزی را به وجود آورده است .سرسبزی واقع در

لگدکوب سم ستور بيابانگردان نامتمدن و عرصة

شمال و دو سوی شهر تا کوهپايه و دامنة کوه قابل

تاختوتاز مدعيان نورَس قدرت قرار میگرفت و در

مشاهده است .رودخانههای کوچک و بزرگ پرآب و

کنار آن ،سياستهای مالی و تعدیهای حکمرانان نيز

متعددی از کوه به سوی دشت جاری است و

بر وضع کشاورزی نسبتا متزلزل آن اثر میگذاشت .با

زمينهای کشاورزی را سيراب میکند و آبرفت

اينهمه ،توجه نسبتا نادر برخی از حکمرانان به

حاصل از آن ،بر کيفيت خاک دشت میافزايد.

فالحت و احوال روستاييان و برزگران ،کشاورزی را

طراوت و سرسبزی شمال شهر ،در کنار بيابان واقع

در اين سرزمين برای مدتی رونق میبخشيد .مقالة

در چند کيلومتری جنوب آن ،تصويری دوگانه و

حاضر به توصيف و بررسی ابعاد مختلف و تطور

متناقض را در چشم نکتهبين آشکار میسازد.

کشاورزی و عوامل مؤثر بر آن در واليت نيشابور

با توجه به زمين مرغوب و آب بسيار
رودخانههای دشت نيشابور ،کشاورزی در اين خطه از
پيش از اسالم تا دورة معاصر از رونق نسبی برخوردار
بوده است .اهميت کشاورزی در نيشابور سبب
گرديده است که منابع اسالمی ،بهويژه منابع
جغرافيايی ،اطالعات چشمگير و سودمندی دربارة
مختصات کشاورزی نيشابور در زمان خويش ارائه
کنند .ظاهرا دورة طاليی کشاورزی در اين ناحيه در
دورة اسالمی با ظهور سلسلة طاهری ،نخستين سلسلة
نيمهمستقل ايرانی ،آغاز گرديد و با فراز و فرودهايی تا
يورش مغوالن امتداد داشت .هدف نخست اين جستار
توصيف و بررسی مختصات ظاهری کشاورزی در
اين ناحيه در سدههای 3ـ6ق است.
در اين دوره ،عوامل متعددی بر کشاورزی
خراسان به طور کلی و نيشابور به طور خاص اثرگذار
بوده است .خراسان به سبب ناپايداری منابع آب،

پرداخته که در سدههای 3ـ7ق يکی از مهمترين
واليات خراسان شمرده میشده است.
 .1آبوهوا و خاک
با آنکه منابع اطالعاتی امروزی میتوانند دادههای
قابل توجه و نسبتا متقنی را دربارة ويژگیهای خاک
و آب و هوای ناحية نيشابور در اختيار قرار دهند،
نگاه قدما از جغرافیدان تيزبينی مانند مقدسی تا
شاعری چون انوری به اين مقوالت خالی از لطف
نيست و نشان دهندة نگاه مردم دورة مورد بحث به
وضع کشاورزی در اين واليت در قياس با ديگر
واليات حاصلخيز و خوشآبوهواست.
1

بهجز برخی از سياحان نسبتا متاخر و محققان
2

معاصر که به خاک حاصلخيز دشت نيشابور توجه
کردهاند ،از ميان قدما ،مقدسی در سدة 4ق ضمن
 .1فريزر( )Fraser, d.1856بيش از يکونيم قرن پيش ،به خاک مرکب از

پيوسته در معرض خطر قحطوغال بوده است؛ ولی به

گياخاک و ماسة اين واحه اشاره کرده است (باسورث.)114 ،1331 ،

نظر میرسد عوامل سياسی ـ نظامی و اقتصادی در

 .2بارتولد.132 ،
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مرغوب دانستن زمينهای کشاورزی نيشابور ،از

 .2رستاقها ،نواحی و دیهها

خاک نرم آن نيز ياد کرده است (مقدسی،

در تمدن اسالمی ،شهر پيوند استوار و پايداری با اراضی

314ـ 1.)311سهولت شخم در چنين زمينهايی سبب

پيرامون و مناطق تابع خويش داشته است؛ ولی شايد

توجه وی به اين موضوع بوده است.

مهمترين زمينة ارتباط ميان شهر و روستا و شهر و

افزون بر آن ،در اين زمان اين تصور وجود

نواحی تابع ،کشاورزی بوده است .تا حدود زيادی

داشت که نيشابور در ميان همة شهرهای خراسان ،از

روشن است که شهرها به ويژه شهرهای بزرگ آذوقة

سالمترين هوا برخوردار است (اصطخری211 ،؛

مورد نياز خود را در وهلة اول از اراضی کشاورزی

ابنحوقل .)433 ،مقدسی از هوای مطلوب نيشابور و

نزديک و پيرامون خويش و در وهلة دوم از مناطق تابع

اين که در آن هيچ جذامی ديده نمیشود ،سخن گفته

تامين میکردند .با آنکه نيشابور خود شرايط مطلوبی

است (ص .)333او از تابستان نيکوی آن و زمستان

برای کشاورزی داشت ،گويا منابع واحة نيشابور در دورة

نه چندان سردش ياد کرده است (ص .)311خاکی

مورد بحث به تنهايی نيازهای شهر را کفايت نمیکرد و

آن چنان مرغوب و هوايی اين چنين مطبوع و آبی

محصوالت کشاورزی مناطق تابع تا حدودی بدان وارد

که فراوانیاش زبانزد بود ،نيشابور را در چشم انوری
به بهشت روی زمين بدل ساخته بود.

2

میشده است (نکـ  :ادامة مقاله).

1

کورة ابـرَشَهر 6يا ايرانشهر که گاهی به شهر

از همين رو ،بيشتر زمينهای واحة نيشابور

نيشابور نيز اطالق شده و گويا تصحيف شدهای از

پوشيده از باغ و شکوفهزار و کشتزار بود و

ابرشهر است ،در سدة 4ق ناحيهای گسترده با

زمينهای کشاورزی پهناوری در آن يافت میشد.

رستاقها ،زمينهای کشاورزی و کاريزهای مهم و

ديههای بسياری در دامنة کوه و باال دست دشت

بزرگ بود (مقدسی .)222 ،به نوشتة مقدسی در

نيشابور ،از جمله ديههای ذکر شده در شعر ابونصر

همين سده ،اين کوره  4خان(ناحيه) 12 ،رستاق و 3

قُشَيری در سدة 1ق ،3تفرجگاه نيشابوريان بودهاند.

4

خَزينه داشت .ريوَند ،شامات ،مازُل و پوست فروش
خانات شهر بود .رستاقها نيز عبارت بود از بُشت،
بَيهَق ،جُوين ،جاجَرم ،اسفرايين ،اُستُوا ،اَسفَند

 .1او خاک نيشابور را «عَلِکَه» دانسته است .شیء عَلِکَ يعنی جسم

(اشفند) ،جام ،باخَرز ،خَواف ،زاوَه و رُخّ .خزائن آن،

پوچ(معلوف« ،علک»).

توس ،نسا و ابيورد (مقدسی 317 ،قس :حدود العالم،

 .2حبّذا شهر نشابور که در روی زمين
گر بهشتیست همانست و گرنه خود نيست (انوری)173/2 ،
 .3يا قرية األيک سالم عليک

سالم صـب مستهام إليک

ثالثـة لــيس لها رابــــع

بشـتنقان و فرخک و أيک

222؛ ابنرسته )171 ،هم گويا شهرهايی بودند که
عوايد خراج آنها در زمانی در همين سده به ديوان

(سمعانی.)317/1 ،
آبادیهای ادگ (أيک معرب آن است) ،پوشنگان و فرخک ،اکنون تقريبا

 .1روستا و شهر از جهت انسانی و اقتصادی به يکديگر وابسته بودند و در

در راستای جنوب شرقی ـ شمال غربی در مجاورت يکديگر قرار دارند.

خراسان نيز غالبا فاصلة چندانی ميان زندگی شهری و روستايی وجود

 .4آتشکدة خاص کشاورزان در کوههای ناحية ريوند در دورة ساسانی

نداشت .اعيان نيشابور اغلب بيرون شهر زمين کشاورزی داشتند (باسورث،

(کريستينسن )121 ،نشان میدهد که کشاورزی در اين ناحيه از پيش از

.)162 ،111 ،113 ،1331

اسالم اهميت و رونق داشته است.

6. ‘Abrashahr.
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خراسان که در نيشابور جای داشت ،واگذار شده بود.

به و انگور نيکويی داشت (مقدسی316 ،ـ.)317

بُشت مهمترين رستاق بود 1و در آن ،ميوه ،حبوب،

ناحية گستردة شامات يا تکآب (ابنرسته )171 ،نيز

انگور مرغوب ،زيتون و انجير بسيار به عمل میآمد؛

که از ديههای نيکو برخوردار بود ،در جنوب شهر

ولی در تامين حبوب نيشابور ،به اُستُوا نمیرسيد.

جای داشت و زمينهای کشاورزی آن را بيشتر

مقدسی در سدة 4ق رستاقی را حاصلخيزتر و

مزارع 1تشکيل میداد و بنابراين ،ميوة بسياری در

پرحبوبتر از اُستُوا سراغ نداشت و خوراک

اينجا بهعمل نمیآمد (مقدسی ،همانجا).

نيشابوريان بيشتر بر آن استوار بود (مقدسی،

در سدة  4ق کورة (رُبع) نيشابور [حدود] 6333

317ـ .)312 ،313در سرخس نيز غلة بسياری توليد

ديه و  123منبر 6داشت (مقدسی .)333 ،در ميان همة

میشد و از آنجا که مقدسی آن را «ياری دهندة

ديههايی که منابع جغرافيايی و رجالی به کورة

نيشابور» خوانده ،گويا بخشی از مازاد بر مصرف

نيشابور سدههای 3ـ6ق نسبت دادهاند و در حدود

محلی را به نيشابور میفرستاده است .در سدة 4ق

شهر نيشابور قرار داشتهاند ،در حال حاضر تنها

غالت صادر شدة سرخس در هر هفته معادل غلهای

فـَرَخک ،7اَدگ ،3بوژان (بوزن ،پوژگان ،بوزجان،)2

بود که از فسطاط به قلزم میرسيد (همو.)313 ،

پوشِنگان ،باغشن (بغشن) ،پوستفـُروش ،خَرو

همة چهار ناحية نيشابور نيز ـ علیرغم تفاوت

(خَروَين) ،13دِهسُرخ (الحمراء) ،ديزباد (دژباد ،دزباد،

اندک در محصول و آبوهوا ـ از کشاورزی پررونق

قصرالريح)،

ميشجان)،11

و زمينهای حاصلخيز برخوردار بودند .مقدسی

بـَشنيج ،12شامکان 1و بار 2را میشناسيم (نکـ :

مـِشکان

(ميشگان،

ناحية مازُل در شمال نيشابور را ارزشمند و دارای
ديههای شگفتآور دانسته است .ده پوشنگان چنان
زمينهای مرغوبی داشت که عمروبنليث نتوانست
يکی از چهار محلة آن را با همة دارايیهايش بخرد.

2

 .1مقصود مزارع غالت ،حبوب و صيفیجات است.
 .6گويا قصبات و ديههای بزرگی که در آنها نماز جمعه برگزار میشد ،منبر
خوانده میشد .عبارتی در تاريخ بيهق وجود دارد که در آن از لفظ منبر

ناحية حاصلخيز پوستفروش در شرق نيشابور نيز

استفاده نشده است(نکـ  :ابنفندق)277 ،؛ ولی میتوان مفهوم منبر را از آن

به کشت انگور معروف بود 3و ناحية خوش

حدس زد.

آبوهوای ريوند 4در غرب و شمالغرب شهر نيز

 .Frakhk .7امروز در دهستان فضل از بخش مرکزی شهرستان نيشابور واقع
است.
( Adg .3ادک ،اَيک) .اکنون در دهستان فضل از بخش مرکزی شهرستان
نيشابور جای دارد.

 . .1قصبة آن تُرشيز و مهمترين منبر آن کُندُر بود (مقدسی.)313 ،

 .2شهرک و رستاقی ميان نيشابور و هرات به همين نام و شايد مشهورتر از

 .2به نوشتة مقدسی ،اهل آن به عمرو گفتند :در اين جا بهای درختان ميان

آن نيز وجود داشته است (سمعانی .)411/1 ،همچنين امروز در غرب

 11دينار تا  13درهم است و ما هر کدام را يک دينار میفروشيم

نيشابور شهر کوچکی با نام بـُزغان هم وجود دارد که مرکز شهرستان فيروزه

(ص.)317

است و نام آن وجه ديگری از بوزجان و بوژان به نظر میرسد.

 .3دهی که اکنون با نام پوست فروش ديده میشود ،دست کم از سدة 4ق

13. Kharv.

وجود داشته (نکـ  :همان) و در آثار متاخر پيشفروش هم خوانده شده

 .11اکنون مـِشکان از آبادیها و بخشهای شهرستان خوشاب است و در

است (نکـ  :افضلالملک.)13 ،

حدود  33کيلومتری غرب نيشابور جای دارد .گزارش سمعانی ـ که آن را

 .4در سدة 4ق شهری با نام ريوند در اين رستاق وجود داشت که

سر راه اسفرايين دانسته ـ قدمت مـِشکان را تا نيمة دوم سدة 3ق به عقب

رودخانهای از ميان آن میگذشت و مسجد جامعی داشت (مقدسی،

میبرد (سمعانی.)432/1 ،

316ـ.)317

 .12اگر بستيغ مصحّـَف آن باشد.
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يعقوبی27 ،؛ مقدسی311 ،؛ سمعانی ،جاهای

خراسان شرايط نسبتا متفاوتی در برخورداری از

مختلف3؛ ابنعساکر236/7 ،؛ بغدادی،1311/3 ،

منابع آب داشته است .وجود منابع مختلف آب

1142؛ ابنناصرالدين 4.)261/7 ،142/2 ،همچنين

زيرزمينی و چشمههای فراوان توسعة کشاورزی را

منابع از ديههای فراوان نواحی نيشابور در اين دوره

در پی داشت .رودخانههای متعدد جاری از کوه،

نيز با عباراتی مانند «من قری نواحی نيسابور» يا

حاصل بارشهای نامنظم و گاه انبوهی بود که در

«قريه بنواحی نيسابور» ياد کردهاند (به عنوان نمونه،

شهر ،کوچهها را گِل و رفت و آمد را مختل میکرد

سمعانی.1)314/1 ،432/4 ،171/3 ،

(نکـ  :باخرزی1332 ،1331/2 ،ـ 6.)1343منابع از
ديم يا آبی بودن کشت در پيرامون نيشابور در اين

 .3نظام آبیاری و رودخانهها

دوره سخنی نگفتهاند؛ ولی با توجه به اين

بايد مهمترين چالشهای کشاورزی در خراسان را

رودخانهها ،به نظر میرسد سطح کشت آبی اگر بر

همانند بيشتر مناطق ايران ،پايين بودن ميانگين

کشت ديم فزونی نداشته ،ناچيز هم نبوده است.

7

بارندگی ساليانه و ناپايداری آن دانست .از اينرو،

اين رودخانههای پرآب از رشتهکوه واقع در

خراسانيان به مهار آب و بهرهبرداری بهينه از منابع آن از

شمال شهر سرچشمه میگيرند که قلههای آن تا

طريق کاريز و کانال و  ...عنايت خاصی داشتهاند .وقوع

چندی پيش در همة تابستان برف داشت 3.اين

قحطهای مکرر در شهرهای خراسان (به عنوان نمونه،

رودخانهها زمينهای کشاورزی را از شرق تا غرب

نکـ  :عتبی ،)317 ،به روشنی از ناپايداری سطح

دشت نيشابور آبياری میکنند .در حکايتی که

بارندگی در اين ناحيه حکايت میکند.

حاکمنيشابوری در سدة 4ق نقل کرده ،از جاری

بااينهمه ،نيشابور نسبت به بسياری از شهرهای
 .1امروز شامکان يک آبادی بزرگ و دهستانی از توابع ششتمد شهرستان

بودن بيش از سيصد رود و جوی و چشمه در
سرتاسر دشت نيشابور سخن گفته شده است
2

سبزوار است و در کيلومتر  13جادة سبزوار ـ نيشابور در  17کيلومتری

(صص213ـ . )214رودخانههای سغاور(شغاندبير؟)،

جنوب جاده واقع است .آبادیهای حصار سرخ و ده حسينی در شرق آن از

پوشنگان و خَرو در شهر جاری بوده و آب باغات را

توابع نيشابور اند ( 7 ،shamkannews.blogfa.comمرداد .)1321
 .2امروز بار در قوارة يک شهر زيبا در يکی از درههای رشته کوه بينالود و

تامين میکردند (حاکمنيشابوری .)214 ،جويبار محلة

در  11کيلومتری شمالغربی نيشابور جای دارد.
74/1 .3ـ،374 ،372 ،317 ،347 ،343 ،337 ،331 ،216 ،211 ،117 ،71
،227 ،14/4 ،363 ،333 ،241 ،126/3 ،112 ،416 ،313 ،112 ،24 ،22/2

 .6ابنفندق نيز از يکی از همين بارانهای مداوم و ويرانگر در ناحية بيهق

.432 ،216 ،163 ،133 ،13/1 ،146 ،423 ،323 ،372

سخن گفته است (ص.)233

 .4ديگر ديههای مذکور در منابع عبارتاند از :بَغوخـَک ،باروس ،اَزاه(زاه)،

 .7امروز زمينهای کشاورزی شهرستان نيشابور بيشتر آبی است .به عنوان

نُکر ،خـَرکــَن(خزقن) ،بُغانخَذ ،گنجرود(جنزرود) ،سُوريان(سورين،

نمونه ،در سال زراعی 76ـ 63/3 ،77درصد آبی و  36/7درصد ديم بوده

سوران) ،فِلـَق(عـَلـَق) ،مازُل ،بندفرک(جُندَفََرج) ،ريوَند ،سيسَمَرآباد،

است (طاهری)24 ،؛ زيرا بيشتر زمينها از طريق چاههای عميق آبياری

دَبير(دَوير) ،سُرخـَک ،جوبـَر ،اَبزار ،اَرنبو ،راوَسان ،بَغولـَن ،بُرنـَوذ ،جَوزَق،

میشود .سعداهلل واليتی از استخراج  733ميليون متر مکعب آب از طريق اين

طـَخرود ،کاريز (قارِز) ،فـَرَندآباد(پرندآباد) ،قـَنارِز و محمدآباد.

چاهها در سال  1372خبر داده است (ص.)121

 .1بُزديغـَر(بژديغور) و قــَندِيشتن(احتماال همان قندشتن تربتحيدريه) که

 .3مقدسی در سدة 4ق از وجود يخ بسيار در شهر نيشابور سخن گفته است (ص.)311

از قرای نيشابور دانسته شده(نکـ  :سمعانی143/4 ،؛ حدود العالم )224 ،در

 .2اين ديدگاه وجود داشت که مجموع آب روان از کوههای نيشابور با آب

رُبع نيشابور جای داشتهاند نه در پيرامون شهر.

دجله برابر است (مقدسی.)222 ،
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حيره در شرق شهر در سدة 3ق (هجويری )223 ،نيز

علی حده بوده است .ملويل در نقد ديدگاه واتسن

از کاريزی با همان نام نشأت میگرفت (نکـ :

مینويسد :ولی رودخانة ميرآباد هيچ ارتباطی با شبکة

مقدسی .)322 ،در ميان رودخانههای مذکور ،سغاور

نهرهای جاری در محوطة ويرانههای شهر قديم

يا آب مازُل که بهنوشتة مقدسی در سدة 4ق ،در

نيشابور ندارد (ص.)63

مسير خود [حدود]  73آسيا را میچرخاند،1

آب اضافی همة رودهای جاری در دشت نيشابور

بزرگترين رودخانة جاری در دشت نيشابور بود

به وادیشامات (حاکمنيشابوری )214 ،يا شورهرود

(اصطخری211 ،؛ مقدسی333 ،322 ،؛ ابنحوقل،

(شوررود) میريخت (مستوفی )226 ،که اکنون

 .)433ظاهرا از همين رودخانه با صفت «آبانبوه»

کالشور خوانده میشود و از محلی به نام حسينآباد

ياد شده و منبع آن به غلط چشمهسبز 2دانسته شده

جنگل از دشت نيشابور خارج و وارد دشت سبزوار

است(حاکمنيشابوری .)214 ،با آنکه حاکمنيشابوری

میشود .آب اين رود چنانکه از نامش پيداست،

سغاور و پوشنگان را دو رود مجزا دانسته ،باسورث

مناسب کشاورزی نيست (واليتی .)122 ،بهطورکلی،

معتقد است که رود سغاور همان رود پوشنگان بوده

تطبيق همة رودخانههای امروزی 3با رودخانههای

است (تاريخ غزنويان .)116 ،اين ديدگاه احتماال به

مذکور در منابع کهن دشوار است .کاملترين گزارش

استناد قول مستوفی در سدة 3ق است که در ذکر

منابع کهن دربارة رودخانههای دشت نيشابور از آن

رودخانههای نيشابور نامی از سغاور به ميان نياورده

حمداهلل مستوفی است و به نيمة نخست سدة 3ق

است (صص226ـ .)223واتسن رودخانة پوشنگان را

تعلق دارد و چنين است :شورهرود (کالشور) ،دزباد

همان رود ميرآباد واقع در غرب نيشابور امروزی

(ديزباد ،دژباد) ،سختر (سـَخدَر ،همان دَرّود) ،4خَرو،

دانسته است؛ ولی با نظر به جريان رودخانهای از

پوشنگانرود،

فرَخک

نزديکی ديه فوشنجان و فاصلة ميان رودخانة ميرآباد

(باغرود امروزی) ،دهر(شايد همان دَرّود) ،بقيران

تا فوشنجان امروزی ،يکی بودن اين دو منتفی است.

(بعيران؟) ،چارسـَفرود (متشکل از رودهای بار و

همچنين احتمال میرود رودخانة ميرآباد همان

طاغان) و عطشآباد( 1صص226ـ .)223برخی از اين

رودخانة سغاور و رودخانة پوشنگان رودخانهای

رودها در تاريخ نيشابور ذکر نشده و رودهای سغاور

پُشتفروش،

خجنک؟،

و عطشرود(عطشآباد) نيز تصحيف شده است (نکـ
 .1مستوفی در سدة 3ق مینويسد که در اين دو فرسنگ  43آسيا ساختهاند

 :ص .)214ظاهرا اين رود همان رودخانة ميرآباد و

و آب چنان تيز میآيد که يک خروار گندم در زمانی معادل دوختن سر دو
جوال آرد میشود (ص )143و مقايسة اين سخن با گفتة مقدسی از تنزل
نسبی وضع اقتصادی واليت نيشابور در سدههای 4ـ3ق حکايت دارد.

 .3رودخانههای کنونی عبارت است از :ديزباد ،گرينه ،درّود ،خرو ،بوژان،

 .2چشمهسبز معروف امروز در جانب شمالی رشتهکوه بينالود سرچشمة اين

باغرود (در منابع کهن :فرخک) ،ميرآباد ،عشقآباد (فاروبرومان)،

رود نبوده است .مستوفی نيز سرچشمة اين رود را چشمهسبز دانسته و از دو

چارسفرود متشکل از دو رود بار و طاقان (طاغان) ،سليت ،فيضآباد

«جوی بزرگ» آن به سوی توس و نيشابور ياد کرده است(نکـ :

(مولوی137 ،؛ افشين313/2 ،ـ.)367 ،312

صص143ـ)241 ،142؛ ولی از آنجا که مسير جريان رودی از آبگير آن به

 .4امروز سختر يا سخدر از آبادیهای بخش زبرخان شهرستان نيشابور

سوی نيشابور قابلرؤيت نيست ،اين سخن نادرست به نظر میرسد .مستوفی

است.

در جای ديگری نيز به غلط آورده است که رودهای پوشنگان ،فرخک و دهر

 .1در سدة 3ق  23آسيا در مسير عيشرود (بهغلط عطشرود) قرار داشته

از چشمه سبز برمیخيزد (صص226ـ.)223

است (مستوفی.)227 ،
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واژههای عطشرود و عطشآباد نيز مصحـَّفهايی از

ابنحوقل .)433 ،گماشتگانی از کاريزها و رودخانه

عيشرود و عيشآباد است .آبادی عيشآباد اکنون در

حفاظت میکردند .شيب کاريزهای درون شهر به

مجاورت آبادی ميرآباد جای دارد.

گونهای بود که پاياب آنها بين  4تا  73پله از سطح

مهمترين موضوع مربوط به نظام آبياری نيشابور

زمين پايين میرفت (مقدسی .)433 ،322 ،ابنحوقل

و رستاقهای آن کاريز است .کاريزهای نيشابور از

عميقترين پايابها را دارای [حدود]  133پله دانسته

ديرباز شهرت داشته و اين شاهکار نظام آبرسانی از

است (ص .)433عمق پايابها از شمال شهر به سوی

نشانههای ويژة دشت نيشابور شمرده شده و

جنوب و جنوبغربی کاهش میيافت 2.برخی از

نيشابوريان به مهارت در حفر آن مشهور بودهاند

کاريزها مانند حيرة [عليا] و شادياخ که به نوشتة مقدسی

(باسورث ،همان116 ،؛ متز .)433 ،شمار کاريزهای

در سدة 4ق ،در شهر بيرون میآمد و در محالت جريان

واليت نيشابور در گزارشی اغراقآميز 12333 ،رشته

میيافت ،با نام محالت ،آبادیهای پيرامون شهر يا

ذکر شده است (صفی)133 ،؛ ولی اين اغراق به نوبة

کوچهها شناخته میشدند (ص 3.)322از کاريزهايی

خود از فراوانی کاريزهای آن حکايت دارد .در

مانند حيرة عليا میتوان دريافت که در شمال شهر نيز

حکايتی نسبتا اغراقآميز در تاريخ نيشابور

کاريزهايی به سطح زمين میرسيدند.

حاکمنيشابوری دربارة کاريزهای نيشابور آمده است:

نظام آبياری و به ويژه مسائل حقوقی مربوط به

حدفاصل دو طرف اين واليت (از ديزباد تا

کاريزها در نيشابور از قواعدی پيروی میکرد که

کالکآباد) بيش از چهارهزار قنات وجود دارد و اين

ظاهرا شالودة آن در زمان حکومت عبداهلل بن طاهر

غير از قنوات ديههاست (ص.)214

1

(حکـ 216 :ـ233ق) پی ريخته شد .اين قوانين

در سدة 4ق بيشتر آب شرب نيشابوريان را

احتماال ابتدا در نيشابور مورد استفاده بوده است.

کاريزها تامين میکرد(حدود العالم .)222 ،آب زير

عبداهلل که از کشمکشهای بسيار بر سر آب کاريزها

خانهها جريان داشت و بيرون شهر در ميان زمينهای

آگاه شده بود ،همة فقيهان خراسان و برخی از فقهای

کشاورزی پديدار میشد .برخی از کاريزها فروانق

عراق را گرد آورد تا کتابی دربارة احکام مربوط به

داشتند (ابنفندق )277 ،يعنی در خود شهر آشکار
شده (حاکمنيشابوری ،)214 ،در خانهها و باغهای

 .2پاياب نظامية نيشابور  73پله داشت و ازاينرو ،گويا اين مدرسه در
بخشهای شمالی يا شمال شرقی شهر جای داشته است (نکـ  :ابنکثير،

فرودست جريان يافته و سپس از شهر خارج

.)213/12

میشدند .در همان سده بسياری از کاريزهای شهر

 .3از ديگر کاريزها میتوان به مـُلقاباد (بهغلط بلعاوا) ،بابمـَعمـَر،

به رود سغاور میپيوست (اصطخری211 ،؛

زُقاقالرازيّين(بهغلط زقاقالداريّين) ،ابوعمرو خـَفّاف ،سوارکاريز،
خـُشانه ،حيرة عليا (بهغلط حمرة عليا) ،کاريز عليای محلة جُوری و
کاريز جـَهم در محلة دَستجِرد اشاره کرد (حاکمنيشابوری233 ،؛ مقدسی،

 .1به طور کلی ،حجم بيشتر آبهای نيشابور در زير زمين دانسته میشد .اين

 .)322کاريز کهالن (کسالن؟)ا نيز در محلة فـَز بر سر کوچة بالسآباد

ويژگی منابع آبی نيشابور را برخی از محاسن و عدهای از معايب آن شمردهاند

جای داشت و سابقة آن را دستکم تا سدة 2ق میتوان به عقب برد .به

(نکـ  :ثعالبی ،لطائف المعارف241 ،؛ صفی .)133 ،کاريزهای دشت نيشابور حتی

نوشتة حاکمنيشابوری ،اين کاريز در زمان ورود امام رضا(ع) به نيشابور

تا سال 1372ش نيز با حدود  623رشته بيشترين شمار کاريزهای استان خراسان

باير بوده است و مردم جريان دوبارة آب در آن را از کرامات آن حضرت

(پيش از تقسيم) را تشکيل میداد (واليتی126 ،ـ.)127

میشمردهاند (صص233ـ 232قس :ص.)231
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آب تدوين کنند و حاصل کار کتابی با نام القنی بود.

کاريز مهم داشت (مستوفی .)113 ،آب طابران،

گويا احکام کاريزها در خراسان تا سدة 1ق بر پاية

قصبة توس در سدة 4ق نيز از چاه و کاريز تامين

اين کتاب بوده است (گرديزی331 ،ـ.)332

میشد (مقدسی.)312 ،

قدمت کاريزهای نيشابور را نمیتوان به دقت

آب در نيشابور و توابع آن بهجز کاريز و رودخانهها،

تعيين کرد .ثعالبی پس از گزارش ساخت شهرهايی

از طريق چاه نيز به دست میآمد؛ چنانکه پيشتر به

چون نيشابور به دست شاپور دوم (حکـ :

چاههای طابران اشاره شد .در سدة 4ق در خود نيشابور

313ـ372م) مینويسد :پس از ساختن شهرها به

نيز چاههای آب شيرين يافت میشد (همو.)322 ،

کندن کاريزها و بستن پلها و بنای روستاها و
کوشکها همت گماشت (تاريخ ثعالبی .)333/1 ،با

 .4محصوالت كشاورزی

اينهمه ،ظاهرا بخش عمدة پيشرفت نظام آبياری

در نيشابور و نواحی آن محصوالت گوناگون

نيشابور در زمان حکومت طاهری رخ داد .پيشتر از

کشاورزی مانند حبوب و انواع ميوهها به دست میآمد.

توجه عبداهلل بن طاهر به نظام آبياری سخن گفته

بهجز محصوالت کشاورزی ،از خود نيشابور و از

شد .او تنها برای ساخت يک کاريز در نيشابور ،يک

کوههای شمال شهر گياه ريواس به دست میآمد (نکـ :

ميليون درهم خرج کرد (اسفزاری .)213/1 ،سرپرسی

مقدسی317 ،؛ ثعالبی ،لطائف المعارف 232 ،قس :همو،

سايکس که در سال 1232م در ترشيز در جنوب

ثمار القلوب .)342 ،اين گياه خودرو را يکی از چهار

نيشابور حضور داشته ،از رؤيت چند تنپوشة سفالی

کاالی صادراتی نيشابور میشمردند (مقدسی.)326 ،

آبياری که به نام اميران طاهری منقوش بوده ،خبر

ياقوتحموی که تقريبا در دهة دوم سدة 7ق از نيشابور

داده است( .)23/2در سدة 6ق که کشاورزی در

ديدن کرد ،مینويسد که گاهی وزن يک بوتة ريواس
2

واليت نيشابور و نواحی آن روبه زوال رفت ،بسياری

به  1رطل عراقی (حدودا معادل  2و نيم مَن) نيز

از کاريزها به علت عدم رسيدگی و اليروبی ويران و

میرسيد (ياقوتحموی« ،نيسابور»).

باير گرديد (نکـ  :ابنفندق.)142 ،

1

پنبه که خراسان به کشت نوع مرغوب آن

نه تنها در شهر و رستاق نيشابور بلکه در نواحی

معروف بود (ثعالبی ،لطائف المعارف ،)214 ،از

آن نيز کاريز در نظام آبياری اهميت داشت .به نوشتة

محصوالت عمدة کشاورزی در نيشابور بود

ابنفندق ،ميان دو قصبة سبزوار و خسروگرد در

(حدودالعالم .)222 ،در نيشابور عالمانی نه چندان

طول يک فرسنگ  13کاريز با آب بسيار وجود

اندک با نسبت «قطّان» يعنی پنبهفروش را سراغ داريم

داشت و در خود سبزوار نيز  13کاريز روان بود (نکـ

(فارسی .)673 ،113 ،471 ،274 ،يکی از ايشان،

 :صص .)277 ،31آب در واليت حاصلخيز جوين

قطّانی فارسی بود که در سال 343ق به نيشابور آمد

نيز از کاريزها تامين میشد و هر جايگاه يک يا دو

و در آن اقامت گزيد (سمعانی .)123/4 ،اگر بپذيريم
که س فر او به نيشابور و و اقامتش در آن به کار وی

 .1حاکم بخشی از امور مربوط به کاريزهای نيشابور مانند «آبها بر بلندی

 .2رَطل معرب «لَتر» معادل نيم من بود .رطل عراقی يکی از انواع ارطال در

بردن به دوالب و مثل آن» (ص )214را به بيرونی(د443.ق) نسبت داده

حدود بغداد استفاده میشد و دوازده اوقيه (هر اوقيه معادل  43درهم) ارزش

است.

داشت (دهخدا« ،رطل»).
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مربوط بوده ،شايد بتوان از روابط نيشابور و فارس در

دستمزد جمعآوری محصول آن در هر روز يک دينار

تجارت پنبه سخن به ميان آورد .در سدة 3ق ،کاشت

بود (مقدسی .)317 ،شفتالوی ديه خرو واقع در همين

پنبه در ناحية اُستُوا (پيرامون قوچان کنونی) نيز گزارش

ناحيه نيز چنان مشهور بود که شفتالوی مرغوب را بدان

شده است (مستوفی .)113 ،غلّة مورد نياز نيشابور نيز

تشبيه میکردند (ابنفندق .)272 ،همچنين يکی از

چنان که گفته شد ،بيشتر از همين ناحيه تامين میشد.

محدثان نيشابور در حدود نيمة دوم سدة 2ق يا نيمة

مستوفی در سدة 3ق از غلّة اُستـُوا ،بيهق 1و اسفرايين

نخست سدة 3ق با نسبت رُمّانی يعنی انارفروش

ياد کرده است (صص142ـ.)113

معروف بوده است (سمعانی .)32/3 ،جای تاسف است

ميوههای بسياری در نيشابور و نواحی آن کشت

که کتاب ابودجانة بيهقی در دهقانی ـ که گويا مشتمل

میشد؛ به گونهای که ياقوتحموی(همانجا) از ميوة

بر اطالعات سودمندی دربارة محصوالت کشاورزی

بسيار آن سخن گفته است .در ميان ميوههای آن ،بِه

خراسان به ويژه حدود نيشابور بوده ـ باقی نمانده

از همه مشهورتر بود (حاکمنيشابوری212 ،؛ ثعالبی،

است .ابنفندق به برخی از مطالب آن از جمله اينکه

ثمار القلوب423 ،؛ همو ،لطائف المعارف.)276 ،

در واليت نيشابور نيلوفر به ثمر نمیرسد ،اشاره کرده

ناحية ريوند نيز به بینظير و تاکستانهای بسيار با

است(ص .)146از همين قرينه و شايد از وجود

انگورهای مرغوب داشت .ناحية پوستفروش 2نيز

محلهای به نام گلآباد (جالباذ) در نيشابور (سمعانی،

در سدة 4ق روزانه تا حدود  13هزار بارِ چهارپا

136/2ـ ،)137بتوان از پرورش گل در نيشابور در دورة

انگور به شهر میفرستاد .ديه خرو در همين ناحيه نيز

مورد بحث سخن گفت.

در فصل انگور روزانه حدود  133هزار درهم انگور

از محصوالت کشاورزی نواحی نيشابور نيز

صادر میکرد (مقدسی316 ،ـ .)317ابنفندق در سدة

اطالعاتی در منابع ديده میشود که پيشتر دربارة

6ق از فراوانی انگور نيشابور و ناحية بيهق سخن

برخی از آنها سخن گفته شد .افزون بر آنچه گفته

گفته و برخی از انواع انگور در زمان خود را نام برده

شد ،در سدة 4ق انگور و برنج اسفرايين 4نيز معروف

حاکمنيشابوری

بود (مقدسی .)313 ،خواف هم دستکم در سدة 4ق

(د431.ق) ضمن سخن از ماندگاری ميوه در

مويز (زبيب ،کشمش) بسيار و انار داشت (مقدسی،

نيشابور ،گالبی ،سيب و خربزه را نيز مانند به و

 .)312به سبب وجود کتابی مستقل در تاريخ بيهق،

انگور در شمار ميوههای نيشابور نام برده است

اطالعات بيشتری از محصوالت کشاورزی اين

(ص .)212زردآلو(مشمش) و آلو(خوخ) نيز در

ناحيه در سدة 6ق وجود دارد .ابنفندق در تاريخ

نيشابور و اطراف آن يافت میشد .از جمله انواع

بيهق محصوالت کشاورزی و ميوههای مرغوب ناحية

آلوهای نيشابور «مزوره» 3بود (باخرزی.)1323/2 ،

بيهق را نام برده است که از آن جمله میتوان به

در ناحية پوستفروش باغ زردآلويی وجود داشت که

پسته ،انگور ،زردآلو ،انجير ،انار ،گالبی و خربزة

است(نکـ

:

صص273ـ.)272

 .1يکی از جايگاههای کشت غله در ناحية بيهق ديه زميج بود (ابنفندق.)36 ،
 .2اکنون «پوستفروش» تنها بر يک ديه اطالق میشود.
 .3تلفظ آن معلوم نيست.

 .4در سدة 3ق غلّه و انگور و گردو داشت (مستوفی.)142 ،
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زمستانی و تابستانی اشاره کرد (ص.1)23

ترک ايجاد شده بود ،در زمان اقتدار حکومت و رونق
اقتصادی در محدودة وظايف خويش عمل کرده و از

 .5تحول كشاورزی در نیشابور در سدههای 3ـ6ق

حکومت تبعيت میکرد؛ ولی پس از رکود اقتصادی و

روزگار حکومت عبداهلل بن طاهر(حکـ 216 :ـ233ق)

ضرورت اعطای اقطاع به بلندپايگان نظامی ،آنان نيز به

را میتوان يکی از ادوار طاليی تاريخ خراسان شمرد .او

عنوان طبقهای شاخص ،يعنی نظاميان زميندار ،مطرح

بخش عمدة تالش خود را در آبادی خراسان و به

شدند (فروزانی .)163 ،با آنکه نظامالملک مینويسد

ويژه ،پايتخت خويش ،نيشابور ،متوجه کشاورزی و

سامانيان و غزنويان به ماموران خود مزد نقدی میدادند و

رسيدگی به احوال روستاييان کرد .گرديزی مینويسد:
«و مر عبداهلل بن طاهر را رسمهای نيکو بسيار است:
يکی آنست که به همة کارداران نامه نوشت که  ...با
برزگران واليت مدارا کنيد و کشاورزی که ضعيف
گردد او را قوت دهيد و به جای خويش باز آريد که
خدای عزّ و جلّ از دستهای ايشان طعام کرده است و
 ...بيداد کردن بر ايشان حرام کرده است» (ص.)332
پيشتر از تالشهای وی در زمينة آبياری در واليت
نيشابور سخن گفته شد.

2

ظاهرا کشاورزی در خراسان و ماوراءالنهر تا اواسط
سدة 4ق رونق نسبی خود را حفظ کرد؛ ولی در حدود
نيمة دوم سدة 4ق طبقة دهقانان روبه زوال رفت .اين
زوال بيش از نيم سده طول کشيد و به علل متعدد بود.
برآمدن شهرها و رونق زندگی شهری در شهرهايی چون
نيشابور ،سمرقند و بخارا يکی از علل عمده بود .ظهور
ترکان از طريق نظام غالمان دربار و تمرکز قدرت در
دستگاه اداری سامانيان نيز به تضعيف اين طبقه ياری کرد
(فرای133 ،؛ ناجی.)221 ،
در اين دوره ،سپاه سامانی که حول محور نژاد

اقطاع نمیبخشيدند (ص134ـ ،)131عوايد مالی بالد
خراسان در دورة سامانی در اختيار سپهساالر بود تا افزون
بر استفادة شخصی ،لشکريان زيردست را نيز از آن بهرهای
بخشد .ديوان خراج خراسان در نيشابور جای داشت و از
همين جا زمينة بروز ستمهای مالی فراهم گرديد (نکـ :
ثنائی13 ،ـ .)16رؤسای نواحی نيز به امالک روستاييان
دستدرازی میکردند؛ چنانکه يکی از ايشان ابوعلی
اسفينقانی(مقتـ 374.ق) را که در يکی از نواحی نيشابور
برای خود زمين زراعی دست و پا کرده بود ،به اتهام الحاد
دربند کرد و سپس مقتول ساخت (سمعانی .)143/1 ،اين
تعدیها نيز نابودی طبقة دهقانان را شتاب بخشيد.
رویهمرفته ،در نيمة دوم سدة 4ق کشاورزی
در واليت نيشابور و احتماال ديگر واليات خراسان
رو به زوال رفت .ثعالبی (د422.ق) از حسن تدبير
ابوالعباس اسفرايينی ،قاضی و رئيس اسفرايين ،ياد
کرده و مینويسد« :در حالی که ديگر کورهها و
نواحی نيشابور را ويرانی و اختالل در بر گرفته،
اسفرايين در ميان آنها پرتوی از نور ميان تاريکی و
سفيدی در ميان سفيدیهاست» (یتیمة الدهر،
 .)433/4اگرچه اين بيان مطلقا از آشفتگی و ويرانی
همة مناطق اعم از شهرهای کوچک و آبادیها در

 .1در سدة 3ق در اُستـُوا ميوههای بسيار از جمله انگور و در توس انگور و
انجير وجود داشت (همو.)111 ،113 ،
 .2او عالقة خود به کشاورزی را پيش از تصدی حکومت خراسان نشان
داده بود .او در ديه کـَيسُوم از توابع سُمَيساط آبها روان ساخته و باغهايی
پديد آورده بود (ياقوتحموی« ،کيسوم»).

اين دوره سخن میگويد ،گويا سخن ثعالبی بيشتر
به ويرانی و کسادی آبادیها ،کشاورزی و زندگی
روستايی مربوط است تا وضع قصبات کوچک.
رخدادهای دورة غزنوی وضعی وخيمتر را برای
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کشاورزی در خراسان به بار آورد .با ورود و کوچ

علت تسليم اهل قصبة بيهق برابر سالجقه دانسته

دستهجمعی ترکمانان سلجوقی به خراسان در

است .به نوشتة او« ،ادام درين هفت سال گوشت

سلطنت مسعود (حکـ 421 :ـ )432کشاورزی و

آهو بود يا گوساله يا تخممرغ و اين چيزها هم

مراتع سرسبز خراسان با چالشی جدی روبهرو شد.

عزيزالوجود بود که دانه و کاه و گياه عزيز بود و

مهاجمان رمههای خود را بیمحابا به واحههای

تملک بر آن بود که داخل شاهديوار بود از باغها و

حاصلخيز خراسان میراندند و از کشت و برداشت

حايطها (مزارع) و امثال اين» (ص .)263بيهقی که

محصول جلوگيری میکردند و کاروانهای تجاری را از

در ربيعاالول سال 431ق به نيشابور وارد شد ،از

آمد و شد باز میداشتند .از اين رو ،اگرچه شهرها پشت

ويرانی ،ارزان شدن زمين و کاهش ارزش درهم در

سورها و خندقها از يورش مستقيم در امان بودند ،به

آن سخن گفته است (ص.)332

علت جدا افتادن از زمينهای کشاورزی ،به تدريج

تعدی به امالک زمينداران در دورة غزنوی شدت

گرفتار کمبود مواد غذايی شدند و سرانجام شهرهايی

گرفت (نکـ  :ثنائی17 ،ـ .)23ازاينرو ،گويا در اين

چون نيشابور تسليم سلجوقيان شدند و اين تسليم

دوره يکپارچگی امالک گسترده از ميان رفت و اين

بيشتر انگيزة اقتصادی داشت تا سياسی .اعيان و

امر تا حدودی به کشاورزی آسيب زد .بيهقی از امالک

زمينداران خراسان ناچار بودند که سوختن و لگدمال

بسيار ستانده شدة دو برادر از خاندان توانگر ميکالی در

شدن زمينهای خود زير سم ستوران نيروهای متخاصم

نيشابور خبر داده است .پس از بازگردانده شدن امالک

را تحمل کنند (باسورث« ،دورة 163 ،»...ـ.)162

ايشان ،بسياری از جمله کشاورزان ،بزرگان توانگر و

همزمان قحط نيز خراسان و به ويژه نيشابور را

وکيالن از عزيز به حضيض افتادند (صص43ـ.)44

دربرگرفت (نکـ  :بيهقی332 ،ـ312 ،313؛ ابن فندق،

اگرچه نظام اقطاع به عنوان مهمترين نوع

 .)273به نوشتة ابنفندق ،زمانی که امير خراسان،

زمينداری در دورة سلجوقی موقعيت و نقوذ دهقانان

سُباشی ،به خراسان آمد« ،قحط بود و علف و نفقه

را بيشازپيش سست کرد (ناجی ،1)221 ،به نظر

نايافت و چغری و طغرل و بيغو (يبغو) هر سه برادر

میرسد کشاورزی تا مرگ ملکشاه (431ق) نسبتا

تاختن می آوردند  ...و در بيهق  ...چند سال کشت و

رونق داشته است .رونق اقتصادی در اين دوره

درو نبود» (ص .)273سپاهيان غزنوی هم در ويران

بيشتر وامدار نظام اداری منسجمی بود که خواجه

کردن رستاقها با سالجقه تفاوتی نداشتند .در پی

نظامالملک آن را سروسامان میداد .اگر اين گفته پذيرفته

شکست سباشی ،سپاهی که مسعود به بيهق فرستاد،

شود که در دورة سلجوقی ،کشاورزی در خراسان،

درختهای پستة برخی از ديههای اين ناحيه را برای

سيستان و ماوراءالنهر رونق تمام داشته (حسنين،)163 ،

سوزاندن بريدند و هرچه را نسوزاندند ،با خود به

بايد آن را ناظر به دورة متقدم سلجوقی ،يعنی سهدهه تکية

غزنه بردند (همان) .به نوشتة همو ،به علت
غارتهای بسيار ،از سال 422ق تا 422ق به مدت 7

 .1اقطاعداران عالقة دائمی به زمين نداشتند و توجه آنان بيشتر معطوف به

سال بيرون قصبة بيهق کشت نمیشد و «کِشتی که

بهرهبردن بيشتر از زمين در کوتاهترين زمان بود و نتيجه جز هرجومرج

بود اندرون شاهديوار بود» .او وضع به وجود آمده را

نمیتوانست باشد (لمبتون .)123 ،از وجود زمينهای اقطاعی در نيشابور اين
دوره يا نواحی آن خبری در دست نيست.
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خواجه بر مسند وزارت دانست.

کمترين حد خود میرسد 1.اين موضوع با توجه به

پس از خواجه که نظام ملک از هم گسيخت و

ضعف طبقة دهقانان و زمينداران و رونق شهرنشينی طی

آشفتگی قلمرو پهناور سلجوقی را دربرگرفت،

نيمة دوم سدة 4ق و سدة 1ق ،هم میتواند از کسادی

کشاورزی نيز در سراشيبی افول افتاد .در نامهای که

کشاورزی و عسرت معيشت روستايی و هم از کوچ

غزالی در سال 133ق به سلطانمحمد(حکـ :

بسياری از روستاييان به شهر حکايت داشته باشد .با توجه

423ـ111ق) يا سنجر(حکـ 111 :ـ112ق) والی

به قرائن موجود به نظر میرسد اين وضع بسياری از

خراسان نوشت ،آمده است« :بر مردمان طوس

ديهها را به ويژه در سدة 6ق متروک کرده يا دستکم

رحمتی کن که ظلم بسيار کشيدهاند و غله به سرما و

کوچک و کماهميت ساخته بود .ابنفندق در همين زمان،

بیآبی ،خراب شده و تباه گشته و درختهای

 11جايگاه در ناحية بيهق را نام میبرد که پيشتر در آنها

صدساله از اصل خشک شده و روستاييان را چيزی

نماز جمعه خوانده میشده و در زمان وی به هشت

نمانده مگر پوستينی و مشت عيال گرسنه و برهنه.

موضع تقليل يافته بود .به نوشتة وی ،ديه دلقند بيهق که

اگر رضا دهد که از پشت ايشان پوستين باز کنند تا

پيشتر آباد و مسکون بود ،در اواسط سدة 6ق ويران و

زمستان ،برهنه با فرزندان در تنوری روند رضا مده

نامسکون شده بود (صص.)277 ،122

که پوستشان برکنند» (همايی .)124 ،آشفتگی
اوضاع سياسی در اين زمان تا ثبات سياسی خراسان
به دست سنجر ،به اسماعيليان اهلقالع فرصت
ناامنی داد و روستاييان بيهق بار ديگر متحمل تاراج
شدند (باسورث ،همان.)172 ،
کشاورزی خراسان و ماوراءالنهر در سدة 6ق
بدترين وضع خود را طی سدههای 3ـ6ق يافت .به
نوشتة قباوی ،مترجم تاريخ بخارا ،زمينهای
کشاورزی در حوالی بخارا در اين سده در قياس با
سدة 4ق بهای خود را به سبب «ظلم و بیشفقتی بر
رعيت» از دست داده بود (صص43ـ .)44در نيمة
سدة 6ق که يورش غزان و کشمکشهای مذهبی
پديد آمد ،رشتة کشاورزی در زير سم ستوران قوای
متخاصم و نيز چرای احشام صحراگردان از هم
گسيخت و قحط و گرسنگی شيوع يافت (باسورث،
«تاريخ سياسی  .)134 ،»...با دقت در شرح حال

نتیجهگیری
از روزگار کهن آب فراوان ،خاک مرغوب و هوای
معتدل ،واليت نيشابور را به يکی از نواحی پررونق
کشاورزی در خراسان بزرگ بدل ساخته بود.
رودخانههای متعدد و کاريزهای بسيار که از
نشانههای خاص دشت نيشابور بود ،بر رونق
کشاورزی میافزود .در اين ديار انواع ميوهها ،غالت
و صيفیجات به عمل میآمده است؛ ولی منابع دورة
مورد بحث از غله و حبوب آن سخن نگفتهاند و به
جهت گستردگی سطح کشت ،بيشتر از ميوههای
مرغوب آن ياد کردهاند .انگور ،گالبی ،سيب ،به ،آلو،
زردآلو ،شفتالو و خربزه و همچنين پنبه و شايد گُل
از مهمترين محصوالت کشاورزی نيشابور بوده
است .غله و حبوب مورد نياز شهر نيز از اُستُوا
(حدود قوچان کنونی) ،سرخس و احتماال بُشت

عالمان نيشابور و نواحی آن ،در سدة 4ق نام عالمانی
که اهل آبادیهای نيشابور بودهاند ،بيشتر به چشم

 .1نکـ  :ارجاعات منابع رجالی مربوط به آبادیهای نيشابور در اين دوره در

میخورد؛ در سدة 1ق کمتر میشود و در سدة 6ق به

بخش دوم بهويژه األنساب سمعانی.

حمیدرضا ثنایی :کشاورزی در والیت نیشابور از برآمدن طاهریان تا یورش مغوالن
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مدینة هرات ،تصحيح :سيد محمدکاظم امام ،تهران:

(حدود کاشمر فعلی) تامين میشد.
دورة طاهری و سدة 3ق را میتوان زمان اوج
رونق کشاورزی در نيشابور شمرد .توجه عبداهلل بن
طاهر به کشاورزی و احوال کشاورزان ،کشت و برز
را در خراسان به ويژه پايتخت وی ،نيشابور ،رونقی
چشمگير بخشيد .کشاورزی از اين زمان تا حملة
مغوالن ،به جز فترت رونق اوايل دورة سلجوقی ،رو
به افول رفت و هرچه پيش رفت ،آشفتهتر شد تا
آنکه در سدة 6ق به نازلترين حد خود رسيد .تنزل
جايگاه طبقة دهقانان که از نيمة دوم سدة 4ق آغاز شد،
تعدیهای مالياتی و ارضی بخش متاخر دورة سامانی و
سراسر دورة غزنوی ،آشفتگیهای سياسی اواخر دورة

دانشگاه تهران1333 ،ش.
ـ اصطخری ،ابواسحاق ابراهيم ،مسالک الممالک ،تصحيح:
دخويه ،ليدن :بريل1227 ،م.
ـ افشين ،يداهلل ،رودخانههای ايران ،بیجا :وزارت نيرو1373 ،ش.
ـ افضلالملک ،غالمحسين ،سفرنامة خراسان و کرمان ،تصحيح:
قدرتاهلل روشنی ،تهران :توس ،بیتا.
ـ انوری ،ديوان ،به کوشش محمدتقی مدرس رضوی ،بیجا:
علمی و فرهنگی1372 ،ش.

ـ باخرزی ،علی بن حسن ،دمیة القصر و عصرة أهل
العصر ،تحقيق :محمد التونجی ،بيروت :دارالجيل1414 ،ق.
ـ بارتولد ،ويلهلم ،جغرافيای تاريخی ايران ،ترجمة همايون
صنعتیزاده ،تهران :بنياد موقوفات افشار1377 ،ش.

غزنوی و آسيبهای ناشی از هجوم ترکمانان سلجوقی،

ـ باسورث ،کليفورد ادموند« ،تاريخ سياسی و دودمانی ايران

نظام اقطاع که در عصر سلجوقی رونق گرفت،

(323ـ614ق1333/ـ1217م)» ،تاريخ ايران کمبريج ،جلد

کشمکشهای سياسی اواخر سدة 1ق ،تحرکات

پنجم ،گردآوری :جی .آ .بويل ،ترجمة حسن انوشه ،تهران:

اسماعيليه در خراسان در نيمة نخست سدة 6ق و

اميرکبير1331 ،ش.

يورش غزان در نيمة اين سده از جمله عوامل افول
کشاورزی خراسان به طور عام و نيشابور به طور
خاص از نيمة سدة  4تا پايان سدة 6ق بوده است.

ــــــــــــــــــــ «دورة اول غزنوی» ،تاريخ ايران کمبريج،
تهران :اميرکبير1372 ،ش.

ـ ابنحوقل ،ابوالقاسم محمد ،صورة االرض ،ليدن :بريل،
ـ ابنرسته ،ابوعلی احمد ،األعالق النفيسه ،تصحيح :دخويه ،ليدن:

ـ بيهقی ،ابوالفضل محمد ،تاريخ ،تصحيح :علیاکبر فياض ،مشهد:
دانشگاه فردوسی1313 ،ش.

بريل1322 ،م.
ـ ابنفندق ،ابوالحسن علی ،تاريخ بيهق ،تصحيح :احمد بهمنيار،
اسماعيل،

ـ ثعالبی ،ابومنصور عبدالملک ،تاريخ ثعالبی(مشهور به غرر أخبار
ملوک الفرس و سيرهم) ،ترجمة محمد فضائلی ،بیجا :نشر

بیجا :کتابفروشی فروغی1361 ،ش.
ابوالفداء

ـ بغدادی ،صفیالدين ،مراصد اإلطّالع علی اسماء األمکنة و
البقاع ،بيروت :دارالجيل1412 ،ق.

1233ـ1232م.

ـ

اميرکبير1331 ،ش.
جلد چهارم ،گردآوری :ريچارد فرای ،ترجمة حسن انوشه،

منابع

ابنکثير،

ــــــــــــــــــــ تاريخ غزنويان ،ترجمة حسن انوشه ،تهران:

البدایة

و

النهایة ،تحقيق :علی شيری ،بيروت :دار إحياء
التراث العربی1433 ،ق.
ـ ابنناصرالدين ،شمسالدين ،توضيح المشتبه ،تحقيق :محمدنعيم
العرقسوسی ،بيروت :مؤسسة الرساله1223 ،م.

ـ اسفزاری ،معينالدين زمچی ،روضات الجنات فی اوصاف

نقره1363 ،ش.
ـــــــــــــــ ثمار القلوب فی المضاف و المنسوب ،ترجمة
رضا انزابینژاد ،مشهد :دانشگاه فردوسی1377 ،ش.
ـــــــــــــــ لطائف المعارف ،تحقيق :ابراهيم ابياری و حسن
کامل صيرفی ،بیجا :دار إحياء الکتب العربیة ،بیتا.
ـــــــــــــــ یتیمة الدهر فی محاسن أهل العصر،
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تحقيق :محمد محيیالدين عبدالحميد ،قاهره :بینا1371 ،ق.
ـ ثنائی ،حميدرضا« ،رويارويی اعيان خراسان و ماوراءالنهر با
سياستهای مالی سامانيان و غزنويان با تأکيد بر
سياستهای مالی ايشان در نيشابور» ،در تاريخ و فرهنگ،
ش ،33بهار و تابستان .21
ـ حاکم نيشابوری ،ابوعبداهلل ،تاريخ نيشابور ،ترجمه و اضافات:
محمد بن حسين خليفه نيشابوری ،تقديم ،تصحيح و تعليق:
محمدرضا شفيعی کدکنی ،بیجا :نشر آگه1371 ،ش.
ـ حدود العالم من المشرق الی المغرب ،تقديم :بارتولد ،تعليق:

و نشر کتاب1337 ،ش.
ـ گرديزی ،ابوسعيد عبدالحی ،تاريخ گرديزی ،تصحيح :عبدالحی
حبيبی ،تهران :دنيای کتاب1363 ،ش.
ـ لمبتون ،آن .ک .س ،مالک و زارع در ايران ،ترجمة منوچهر
اميری ،تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب1332 ،ش.
ـ متز ،آدام ،تمدن اسالمی در قرن چهارم هجری ،ترجمة علی-
رضا ذکاوتی قراگزلو ،تهران :اميرکبير1333 ،ش.
ـ مستوفی ،حمداهلل ،نزهه القلوب ،تصحيح :لسترنج ،ليدن :بريل،
لندن :لوزاک و شرکاء1211 ،م.

مينورسکی ،ترجمة مقدمه و تعليقات :ميرحسين شاه،

ـ معلوف ،لويس ،المنجد ،بيروت :دارالمشرق1223 ،م.

تصحيح :مريم ميراحمدی و غالمرضا ورهرام ،تهران:

ـ مقدسی ،ابوعبداهلل محمد ،أحسن التقاسيم فی معرفة

دانشگاه الزهراء1372 ،ش.
ـ دهخدا ،علیاکبر ،لغتنامه ،تهران :دانشگاه تهران،
1321ـ1312ش.
ـ سايکس ،سرپرسی ،تاريخ ايران ،ترجمة محمدتقی فخر داعی
گيالنی ،تهران :دنيای کتاب1363 ،ش.
ـ سمعانی ،ابوسعد ،األنساب ،تعليق :عبداهلل عمر البارودی،
بيروت :دارالفکر1412 ،ق.
ـ صفی ،فخرالدين علی کاشفی ،لطائف الطوائف ،به کوشش
احمد گلچينمعانی ،تهران :اقبال1336 ،ش.
ـ طاهری ،علی ،درآمدی بر جغرافيا و تاريخ نيشابور ،نيشابور:
شادياخ1333 ،ش.
ـ عتبی ،ابونصر ،تاريخ يمينی ،ترجمة جرفادقانی ،به کوشش
جعفر شعار ،تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب1341 ،ش.
ـ فارسی ،عبدالغافر ،المنتخب من السياق ،به کوشش محمدکاظم
محمودی ،قم :جامعه مدرسان حوزه1362 ،ش.
ـ فرای ،ريچارد ،عصر زرين فرهنگ ايران ،ترجمة مسعود
رجبنيا ،تهران :سروش1371 ،ش.

ـ فروزانی ،سيدابوالقاسم ،تاريخ تحوالت سياسی ،اجتماعی،
اقتصادی و فرهنگی ايران در دورة سامانيان ،تهران :سمت،
1337ش.
ـ کريستنسن ،آرتور ،ايران در زمان ساسانيان ،ترجمة رشيد
ياسمی ،تهران :صدای معاصر1331 ،ش.
ـ کالويخو ،سفرنامه ،ترجمة مسعود رجبنيا ،تهران :بنگاه ترجمه

األقاليم ،تصحيح :دخويه ،ليدن :بريل1236 ،م.
ـ ملويل ،چارلز« ،زلزلهها در تاريخ نيشابور» ،ترجمة ترکاندخت
ثقهاالسالمی و باقر شيرازی ،اثر ،ش7ـ1343 ،2ش.
ـ مولوی ،عبدالحميد ،آثار باستانی خراسان ،بیجا :انجمن آثار
ملی 2131 ،شاهنشاهی.
ـ ناجی ،محمدرضا ،فرهنگ و تمدن اسالمی در قلمرو سامانيان،
تهران :امير کبير1336 ،ش.
ـ نرشخی ،ابوبکر ،تاريخ بخارا ،ترجمة ابونصر قباوی ،تلخيص:
محمد بن زفر ،تصحيح :مدرس رضوی ،تهران :بنياد فرهنگ
ايران1311 ،ش.
ـ نظامالملک توسی ،ابوعلی حسن ،سيرالملوک (سياستنامه)،
بیجا :علمی و فرهنگی1364 ،ش.
ـ واليتی ،سعداهلل« ،مهمترين عوامل مؤثر بر تغييرات کيفی آبخان
دشت نيشابور» ،تحقيقات جغرافيايی ،سال  ،11ش13ـ، 12
پاييز و زمستان 72ش.
ـ همايی ،جالل ،غزالینامه ،تهران :کتابخانة تهران1313 ،ش.
ـ ياقوتحموی ،ابوعبداهلل ،معجم البلدان ،تصحيح :احسان عباس،
بيروت :دار الغرب االسالمی1414 ،ق.
ـ يعقوبی ،احمد بن ابیيعقوب (1422ق) .البلدان .بيروت:
دارالکتب العلميه.
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