تأثيرات متقابل نيشابور و راه ابریشم در دورۀ ساساني
ميثم لباف خانيكي
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استادیار گروه باستانشناسی ،دانشگاه تهران
(از ص  78تا )78
تاریخ دریافت مقاله 70/28/02 :؛ تاریخ پذیرش قطعي79/20/87:

چكيده
راه ابریشم به مثابه عمدهترین مسیر ارتباطی میان تمدنهاي غرب و شرق تأثیر بهسزایی در وقوع رویدادهاي تاریخی داشته است.
این شاهراه عالوه بر آنكه در طول تاریخ بستري مساعد براي مبادالت بازرگانی به شمار میرفته ،گهگاه به عنوان مسیر تهاجمات و
لشكركشی هاي اقوام مهاجم به سرزمین ایران نیز مورد استفاده قرار میگرفته است .وجود كالنشهرهاي باستانی همچون نیشابور
در مسیر راه ابریشم شاهد روشنی است بر نقش این شاهراه در شكلگیري مراكز جمعیتی ،اقتصادي و حكومتی در دنیاي باستان.
راه ابریشم از طرفی ،یكی از مهمترین عوامل شكلگیري شهر نیشابور به شمار میرود و از طرف دیگر شهر نیشابور در مقاطع
مهمی از تاریخ ایران سبب رونق شاهراه مزبور شده است .پاره اي از فرایندهایی كه ارتباط دو سویة راه ابریشم و شهر نیشابور را
توضیح میدهند از طریق متون تاریخی و بخش دیگر از گذر مطالعات باستانشناسی قابل درك است.
واژههای كليدی :نیشابور ،راه بزرگ خراسان ،راه ابریشم ،دورۀ ساسانی ،تجارت ،جغرافیاي اداري

_____________________________________________________________________
* نشاني پست الكترونيكي نویسندۀ مسئولlabbaf@ut.ac.ir :
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مقدمه
امروزه نیشابور با مختصات جغرافیایی  63درجه و  21دقیقة شمالی و  85درجه و  74دقیقه و ارتفاع متوسط
 2181متر از سطح دریا ،شهرستانی واقع در شمال شرق ایران و در استان خراسان رضوي است .این شهرستان
در كوهپایههاي جنوبی بینالود واقع شده و بهرهمندي آن از زمینهاي حاصلخیز و آبهاي سرشار سطحی و
زیرزمینی (ابن رسته111 :2638 ،؛ اصطخري141-142 :2646 ،؛ ابن حوقل233-235 :2633 ،؛ مستوفی-115 :2631 ،
113؛ ،)Fouach et al., 2011سبب رونق كشاورزي و باغداري در دشت نیشابور بوده است؛ بهگونهاي كه در قرن
چهارم هجري بخشی از درآمد كشاورزي یكی از روستاهاي نیشابور به اندازۀ كل درآمد شهر مرو بوده (مقدسی،
 )765 :2632و نیشابوریان به عنوان «توانگرترین سكان بالد خراسان» شناخته میشدهاند (اصطخري193 :2646 ،؛
جیهانی.)264 :2635 ،

تداوم تولید اقتصادي و حیات ساختار سیاسی -اجتماعی نیشابور ،در اثر ارتباط و تعامل این شهر با دیگر
مراكز تولید و حوزههاي جمعیتی و فرهنگی بود .امكان برقراري این ارتباط از طریق مسیري بود كه از سواحل
شرقی مدیترانه شروع شده ،از نیشابور میگذشت و تا ایالتهاي غربی چین ادامه مییافت .راه بزرگ خراسان
كه در یک سدۀ اخیر به نام راه ابریشم شهرت یافته است (رك .تكمیل همایون ،)17-15 :2659 ،نهتنها زمینة
تبادل كاال میان جوامع مختلف را مهیا میساخت ،بلكه مسیري براي تبادل فرهنگ ،اندیشه و اعتقادات
مردمان شرق و غرب آسیا نیز بهشمار میرفت .نیشابور در میانة این راه ،در مقام «مسكن بازرگانان»
(حدودالعالم ،)59 :2631 ،یكی از كانونهاي صادرات و واردات كاالهاي تجاري و یكی از عمدهترین مراكز تالقی
افكار و فرهنگهاي مختلف به شمار میرفت .گزارش جغرافیانگاران متقدم از تولید انواع منسوجات در نیشابور
(مقدسی747 -748 :2632 ،؛ ابن فقیه )54 :2679 ،و استخراج مرغوبترین سنگها از معادن آن شهر (ابن خردادبه،
285 :2642؛ ابن فقیه ،)79 :2679 ،گویاي نقش تأثیرگذار نیشابور در مبادالت بازرگانی راه ابریشم است .از طرف
دیگر ،حضور مسلمانانی از فرق مختلف در نیشابور قرن چهارم هجري (مقدسی746-747 :2632 ،؛ انصاري قمی در
مقدمة اشعري قمی ،)29 :2658 ،شواهد فعالیت مذهبی نسطوریان در قرن چهارم و پنجم هجري
) (Wilkinson, 1950: 66; 1973: 335, fig. 200و بازتاب اعتقادات مانویان در نقاشیهاي دیواري نیشابور قرن
سوم هجري ) ،(Wilkinson, 1950: 67گواهی بر وجود جریانهاي فكري و عقیدتی متنوع در جامعة نیشابور
آن دوران است.
بر اساس یافتههاي باستانشناسی ،نیشابور قبل از آنكه از اركان یک شهر برخوردار شود ،زیستگاهی
كوچک با سكنة معدود بود ) (Rante and Collinet, 2013: 53, 204و بالطبع از فرایندهاي اقتصادي ،سیاسی
و فرهنگی جاري در راه ابریشم تأثیر میپذیرفت .اما از زمانی كه به عنوان یک پادگان نظامی مورد توجه
پادشاهان ساسانی قرار گرفت و سپس به عنوان یكی از مراكز مهم سیاسی -اجتماعی خراسان بزرگ شناخته
شد ،در جایگاه تأثیرگذارترین قطب جمعیتی شمال شرق ایران بر سر راه ابریشم ایفاي نقش نمود.
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تصویر -8موقعيت شهر نيشابور در شمال شرق ایران

نیشابور كه در حیات اقتصادي خویش ،وامدار راه ابریشم بود ،از قرون نخستین اسالمی در مسیر توسعة
فرهنگی قرار گرفته و در دورۀ سامانی و سلجوقی به اوج آن رسید .توصیف نیشابور در متون جغرافیایی كهن،
از آبادانی این شهر در دورۀ سامانی حكایت دارد .بنا بر گزارشهاي تاریخی ،شهر نیشابور كه به نام ابرشهر نیز
شناخته میشد ،فرسنگ در فرسنگ وسعت داشت و داراي دو شارستان بود (اصطخري117 :2635 ،؛ مقدسی،
 .)233-234 :2632قطعات گچبري و نقاشی دیواري مكشوفه در كاوشهاي باستانشناسی نیشابور كه به دوران
سامانی نسبت داده میشود ،بر وجود كاخها و عمارات مهم در دوران سامانیان داللت دارد (Wilkinson,
) .1937قطعات متعدد سفال و سازههاي فلزي و شیشهاي نیز گواه رونق و اعتبار نیشابور در آن دوران است
) .(Wilkinson, 1943, 1961آثار باستانی باشكوه نیشابور ،توصیف متون از شهر اسالمی نیشابور و خیل رجال
و دانشمندان نیشابوري (حاكم نیشابوري )213-298 :2648 ،شواهد قاطعی از توسعة فرهنگی نیشابور در این دوران
است (تصویر  .)1اما هجمة غزها و غوريها و وقوع زلزلههاي متعدد در قرن ششم هجري راه زوال نیشابور را
هموار ساخته و ضربة كاري حملة مغول در سال  325هجري به فروپاشی این شهر منجر شد .هرچند پس از
آن نیشابور در محل امروزي خویش نضج گرفت ،هیچگاه نتوانست دگربار به رونقی كه در قرون میانی داشت
نائل شود (ر.ك .لباف خانیكی و لباف خانیكی.)2653 ،

تصویر  -0بازسازی فرضي از نيشابور قرن سوم تا هفتم هجری
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نيشابور و راه ابریشم در دورۀ ساساني
اساس توسعة نیشابور در دوران اسالمی بر شالودۀ نیشابور پیش از اسالم نهاده شده بود .به استناد متون
تاریخی و یافتههاي باستانشناسی ،مراكز جمعیتی واقع در دشت نیشابور به دلیل تماس مستقیم با مهاجمانی
كه از سرزمینهاي شمال شرقی گسیل میشدند داراي برج و باروهاي حصین بود و نقش سنگري مستحكم را
براي دفاع از مرزهاي شمال شرق ایران ایفا میكرد .نیشابور در مقام عمدهترین استقرارگاه این منطقه ،مركزي
براي تصمیمگیريهاي سیاسی ،مبادالت اقتصادي و تمهیدات دفاعی به شمار میرفت (لباف خانیكی .)2692 ،بر
این اساس میتوان گفت كه موقعیت نیشابور بر سر راه ابریشم اتفاقی نبوده است؛ چراكه وجود شهر نیشابور
در منطقة شمال شرق ایران و در كنار راهی كه اصلیترین معبر ورودي مهاجمان شمالی به شمار میرفته،
پادگانی را در برابر دشمنان خارجی فراهم میساخته است .از یک سو ،نقش پادگانی شهر نیشابور در دورۀ
ساسانی بر امنیت و رونق راه بزرگ خراسان میافزود و از سوي دیگر ،نیشابور از امكاناتی كه راه ابریشم فراهم
میآورد بهره میجست .به عبارت دیگر ،مبادالت جاري در مسیر راه ابریشم اسباب توسعة شهر نیشابور را مهیا
میساخت.

تصویر  -9مسير راه ابریشم

نگاهی به موقعیت جغرافیایی نیشابور و كیفیت عوارض طبیعی منطقة شمال شرق ایران نشاندهندۀ آن
است كه نیشابور در مسیر راهی قرار گرفته بود كه بخشهاي مركزي فالت ایران را با خوارزم و ماوراءالنهر
مرتبط میساخت (تصویر  .)6این مسیر ،قرنها و هزارهها پیش از تشكیل شهر نیشابور ،به عنوان كوتاهترین و
آسانترین مسیر براي مهاجرتهاي انسانی و مبادالت بازرگانی مورد استفاده بوده است .به گونهايكه نیشابور
را در دورۀ پیش از تاریخ در محل چهارراه ارتباطی شرق به غرب و شمال به جنوب قرار میداده است (نک.
 .)Hiebert and Dyson, 2002كشف پیكرهاي مربوط به هزارۀ سوم پیش از میالد از شهر نیشابور نیز بر
اهمیت این منطقه در عصر مفرغ ،دورهاي كه به سبب مبادالت میانفرهنگی گسترده شهرت یافته (Kohl,
) ،1978: 465صحه میگذارد (تصویر .)7
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تصویر -4پيكرۀ مكشوفه از نيشابور (تصویر سمت راست) و پيكرههای مشابه از بينالنهرین (تصویر مياني) و باختر (تصویر
سمت چپ)

این پیكره كه مردي را به صورت نشسته نشان میدهد ،از دیگر محوطههاي باستانی مانند بینالنهرین در
یک سو ،و باختر و سند در سوي دیگر فالت ایران به دست آمده است (لباف خانیكی .)2652 ،وجود این مجسمه
در نیشابور بیانگر نقش استراتژیک نیشابور به عنوان مركزي با اهمیت در مبادالت میان شرق و غرب خاور
میانه در دوران آغاز تاریخی است.
هرچند ،عبور شاهراه تجاري راه ابریشم از شمال شرق ایران ،نیشابور را «در سر راه كاروانیان» قرار میداد
(قزوینی )222:2646 ،و آن را به مركزي تجاري تبدیل میكرد ،از طریق همین راه بود كه مهاجمان خارجی
میتوانستند به راحتی سرحدات شمال شرق را مورد نهب و غارت قرار دهند .چهبسا ،غرض پادشاهان ساسانی
از تأسیس و توسعة شهر نیشابور در این منطقه در راستاي تأمین اهداف دفاعی و برقراري نظارت و امنیت بر
امتداد شرقی راه ابریشم باشد .چرا كه بهرهگیري از شهرها به عنوان پایگاههاي نظامی و پاسگاههاي امنیتی،
سنتی مرسوم در دورۀ ساسانی به شمار میرفته است .ایجاد برخی از این شهرها به نیت تأمین پادگانی براي
دولت مركزي و یا تأمین امنیت راهها بود (یارشاطر و دیگران .)2651:216 ،شهر نیشابور نیز بر اساس متن پهلوي
«شهرستانهاي ایرانشهر» پس از پیروزي شاپور اول بر پادشاه توران تأسیس گردید (دریایی )65:2655 ،و بر پایة
یافتههاي باستان شناسی تا پایان دورۀ ساسانی به عنوان پایگاهی نظامی در دفاع از مرزهاي شمال شرق ایفاي
نقش نمود.
با نگاهی به رویدادهاي دورۀ ساسانی در شمال شرق ایران درمییابیم كه در این منطقه همواره اتفاقاتی
مرتبط با جنگ و نبرد صورت میپذیرفته است (لباف خانیكی :2654 ،فصل اول) و تداوم حیات در نیشابور بدون
تجهیز این شهر به استحكامات دفاعی امكانپذیر نبوده است .كاوشهاي باستانشناسی صورتگرفته در شهر
كهن نیشابور وجود تأسیسات نظامی در نیشابور دورۀ ساسانی را تأیید مینماید .در نتیجة كاوشهاي صورت
گرفته طی سالهاي  2658و  2653بخشی از دیوار بیرونی ارگ نیشابور شناسایی شد كه در برخی نقاط بیش
از  21متر ضخامت داشت .در باالترین بخش حصار مزبور ،قراولخانهها و روزنهایی به عنوان تیركش تعبیه
شده بود (لباف خانیكی و لباف خانیكی .)671 :2692 ،با توجه به نوع مصالح بهكاررفته در این سازه و ساختار
معماري قابلمقایسة آن با دیگر سازههاي دفاعی دورۀ ساسانی ،ارگ نیشابور را میتوان بدون تردید قلعهاي
دفاعی متعلق به دورۀ ساسانی معرفی كرد .عالوه بر نوع معماري ،سفالهاي كشف شده از محدودۀ كهندژ
نیشابور نیز ،دلیل متقنی بر زندگی پادگانی در این محل است .سفالهاي كشف شده از الیة ساسانی كهندژ
عموما شامل سفالهاي خشن مربوط به ظروف ذخیره بوده و عمدتا فاقد هرگونه لعاب و تزئینات است (لباف
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خانیكی .)236 :2654،فراوانی چشمگیر اینگونه سفال بیانگر زندگی دور از تجمالت و فاقد آرامش و حضور
جمعیتهاي نظامی در این محل است.
نقش پادگانی و امنیتی شهر نیشابور در دورۀ ساسانی یكی از عوامل اصلی برقراري امنیت در جبهة شرقی
راه ابریشم بهشمار میرفت .ایجاد امنیت در مسیر راه ابریشم سبب امنیت خاطر بازرگانان و كاروانهاي تجاري
میشد و این امر مبادالت تجاري در این بخش از راه ابریشم را رونق میبخشید .نیشابور به عنوان یكی از
مهمترین منزلگاهها و باراندازهاي كاروانهاي تجاري ،از این رونق بیشترین بهره را میبرد .آنچنان كه از متون
اوایل اسالم پیداست ،نیشابور در دورۀ پیش از اسالم پایانهاي براي مبادلة كاالهاي وارداتی و داخلی به شمار
میرفت .عالوه بر این ،شواهد باستان شناسی نیز از نقش نیشابور به عنوان یكی از پایانههاي تجاري راه ابریشم
حكایت دارد .یكی از مهمترین اسناد باستانشناسی،گل مهري است كه در نتیجة كاوشهاي باستانشناسی
سال  2653از بخش شرقی تپة كهندژ نیشابور به دست آمده است (لباف خانیكی17: 2653 ،و ( )62تصویر .)8

تصویر  -0گل مهر به دست آمده از نيشابور با نقش گوزن زرد

گل مهرهایی نظیر آنچه از نیشابور بهدست آمده ،به احتمال قوي به عنوان مهر كاال كاربرد داشته است
) .(Frye, 1989به عبارت دیگر دورتادور كاالهاي تجاري ریسمانی پیچیده میشد و انتهاي آن ریسمان توسط
گلولهاي گلی اصطالحا پلمپ میشد (مثل پلمپهاي سربی امروزي) و بر روي گلولة گلی عالمتی مهر زده
میشد كه شاخصة فرستنده یا تولیدكنندۀ آن كاال بود .كما اینكه در پشت گل مهر نیشابور نیز دو سوراخ
وجود دارد كه محل گذراندن ریسمان بوده است .نقش این گل مهر نمایشدهندۀ نوع خاصی از گوزن است كه
به نام گوزن زرد شناخته میشود .آنچنان كه از نام علمی این گوزن یعنی  Dama Mesopotamicaبر میآید،
محل زیست اصلی این گوزن جلگه بینالنهرین و مناطق غربی و جنوب غرب ایران میباشد .امروزه جمعیت
اصلی گوزن زرد در آناتولی است و تعداد معدودي نیز در حوضة رودخانة دز در استان خوزستان زندگی
میكنند ) .(Kawami, 2005: 109اما از شواهد باستانشناسی چنین پیداست كه در دورۀ ساسانی شمار بسیار
بیشتري از این نوع گوزن در بخش غربی فالت ایران پراكنده بوده است .یكی از بهترین اسناد ،نقشبرجستة
ساسانی طاقبستان در استان كرمانشاه است (هرمان .)281 :2646 ،در یكی از صحنههاي این نقشبرجسته،
خسرو پرویز در شكارگاه شاهی در حال شكار گوزن زرد نمایش داده شده است (تصویر .)3
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تصویر  -6نمایش شكار گوزن زرد در نقش برجستۀ طاق بستان

همچنین نقش این گوزن بر روي قطعه سفال ساسانی بهدستآمده از نینوا (كرتیس )274 :2659 ،و نیز بر
روي بدنة خمرهاي متعلق به شمال بینالنهرین (همان ،)283 :نشاندهندۀ آشنایی هنرمندان بینالنهرینی با این
جانور است (تصویر  .)4بنابراین ،حضور گل مهر با اثر گوزن بینالنهرینی از نیشابور نشانة ورود كاال یا نامهاي از
منطقة جنوب غرب ایران و از طریق راه ابریشم به نیشابور است.

تصویر  -8نقش گوزن زرد بر روی سفالهای بهدست آمده از بينالنهرین

در پی افزایش مبادالت اقتصادي در نیشابور و رونق شهر ،بر پیچیدگی روابط اقتصادي افزوده شد و شیوه-
هاي تولید متنوع به ایجاد اصناف و در نهایت شكلگیري طبقات انجامید .طبقات اجتماعی ،كه خود یكی از
شاخصههاي زندگی شهري به شمار میرود ،بر پیچیدگی اجتماعی در دورۀ ساسانی افزود و به مرور نهادهاي
اجتماعی براي سازمان دادن به اصناف و طبقات نوظهور تكوین یافت .یكی از مهمترین نهادهاي اجتماعی-
اقتصادي ،مالیات است .بر اساس متون تاریخی ،سازمان نظاممند دریافت مالیات از زمان قباد ساسانی شروع
شد و در دورۀ خسرو انوشیروان به انسجام كافی رسید (آلتهایم و استیل .)64-75 :2651 ،در نیشابور سندي
باستانشناختی كشف شده است كه بر وجود نظام روشمند مالیاتگیري داللت میكند .این سند عبارت است
از یک سفال نوشته به خط پهلوي كه مضمون آن داللت بر دریافت مالیات از یک شهروند نیشابوري در دورۀ
ساسانی دارد ) .(Labbaf and Kervran, 2007: 26این سفالنوشته كه به اواخر دورۀ ساسانی تعلق دارد ،بر
اساس خوانش مقدماتی كه رسول بشاش به عمل آورده ،شامل مقادیر ذكر شدهاي از جو ،گندم و نان است كه
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از شخصی دریافت شده است .به احتمال زیاد این قطعه سفال ،درپوش ظرفی بوده كه اجناس مذكور در داخل
آن قرار داشتهاند و یا ،آنگونه كه بشاش در بارۀ سفالنوشتههاي تپه میل ورامین بحث كرده (بشاش كنزق:2656 ،
 ،)97به عنوان حواله و یادداشت مورد استفاده واقع شده است .یكی دیگر از نشانههاي نظام پیشرفتة اقتصادي
در نیشابور ،نقش نیشابور بهعنوان یكی از عمدهترین ضرابخانههاي دورۀ ساسانی است .عالوه بر سكههاي
متعددي كه در پی كاوشهاي باستانشناسی از شهر كهن نیشابور بهدست آمده ،سكههاي بسیاري در دیگر
نقاط ایران شناسایی شده كه عالمت ضرابخانة نیشابور در پشت آنها بهچشم میخورد (گوبل.)94 :2651 ،
اما سر و سامان دادن به نهادهاي اقتصادي و اجتماعی ،نیازمند ساختار بوروكراتیک بود كه ایجاد ساختار
اداري در تقسیمات اداري -سیاسی نیشابور در دورۀ ساسانی و ادامة آن در دوران اسالمی این مهم را برآورده
ساخت .بر اساس اسناد تاریخی ،شهر نیشابور مركز خورۀ نیشابور (ابن فقیه )234 :2679 ،و همچنین مركز استان
نیشابور یا ابرشهر بوده است .مركزیت شهر نیشابور در استان نیشابور یا ابرشهر را از آنجا درمییابیم كه مرزبان،
كه در رأس حكومت استان قرار داشت (لباف خانیكی ،)72-71 :2654 ،در نیشابور مستقر بود (البالذري:2637 ،
 .)289عالوه بر این ،بالذري در شرح فتح نیشابور ،ابرشهر()2را تختگاه نیشابور معرفی میكند (همان) .شهر
نیشابور یكی از مراكز چهارگانة كوست خراسان محسوب میشده است (ابن بطوطه )742 :2648 ،و سه مركز
دیگر عبارت بودند از مرو و هرات و بلخ كه هریک از این مراكز نیز به نوعی با راه ابریشم در ارتباط بوده و
بزرگترین شهرهاي خراسان را تشكیل میدادند (مقدسی.)317 :2647 ،
بررسی دقیق متون بیانگر آنست كه استان نیشابور به پایتختی شهر نیشابور ،به چهار خوره (كوره) (ابن
حوقل )233 :2633 ،و یا ربع (ابن رسته )111 :2638 ،یا خان (مقدسی763 :2632 ،؛ حدود العالم )59 :2631 ،تقسیم شده
بود .این چهار خوره عبارت بودند از :مازل ،بشتفروش ،شامات و ریوند()1كه شهر نیشابور در مركز این تقسیمات
چهارگانه واقع میشد .از حدود ذكر شده براي تقسیمات چهارگانة خراسان چنین برمیآید كه نیشابور به
انضمام ارباعش ،گسترهاي را تقریبا به پهناي دشت نیشابور دربر میگرفته و دیگر آباديهاي استان نیشابور را
()6
روستاهاي دوازده (حاكم نیشابوري2648:128 ،؛ مقدسی 2632:763 ،و  )737یا سیزدهگانه اي (ابن رسته2638:111 ،؛
حدودالعالم )2631:59 ،تشكیل میداده كه اعمال و اتباع نیشابور به شمار میرفتهاند.
نتيجه
اگرچه مسیر موسوم به راه ابریشم ،هزارهها پیش از شكلگیري شهر نیشابور وجود داشت و در مبادالت تجاري
و مراودات انسانی استفاده میشده است ،اما پیدایش مراكز جمعیتی همچون نیشابور بر اهمیت این مسیر
افزود و راه ابریشم بیشازپیش مورد توجه بازرگانان و سیاحان قرار گرفت .راه ابریشم با فراهم آوردن اركان
یک شهر كه همان تمركز جمعیت ،ایجاد نهادهاي اجتماعی ،توسعة اقتصادي و توسعة سیاسی است ،تمهیدات
تكوین نیشابور را به عنوان عمدهترین شهر شمال شرق ایران مهیا نمود و نیشابور با تأمین امنیت در این
منطقه باعث جذب كاال و سرمایه از سرزمینهاي مجاور گردید و بر رونق شاهراه تجاري شرق به غرب افزود.
اگرچه ،ارتباط تنگاتنگ میان راه ابریشم و نیشابور در مقاطعی از تاریخ به زیان نیشابور تمام شد و آن را به
معبري براي هجوم اقوام ترك و مغول تبدیل كرد ،اما موقعیت ژئواستراتژیک این شهر و رونق همیشگی راه
ابریشم ،بارها و بارها نیشابور را پروراند و آنچنان كه امروزه هم شاهدیم این شهر توانست پس از دورههاي
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فترت كوتاهمدت ،همواره به عنوان یكی از مهمترین شهرهاي خراسان مطرح باشد .در یک جمعبندي كلی
میتوان ارتباط متقابل نیشابور و راه ابریشم را در نمودار زیر خالصه كرد:

پينوشت
 .2در دوران اسالمی ابرشهر گاهی هم به شهر ،و هم به خوره و استان نیشابور اطالق میشد .1 .ابن رسته ارباع نیشابور
را چنین برمیشمارد :ریوند ،تكاب ،بشت فروش ،مازل (ابن رسته .)111 :2638
 .6تعدادسیزده روستاي ذكر شده در برخی منابع به این دلیل است كه جام و باخرز را دو والیت و یا روستاي مجزا
دانستهاند و این دو در تاریخ حاكم نیشابوري یک روستاي واحد پنداشته شده است .مقدسی خود ،با اینكه نام سیزده والیت
را میآورد با عبارت «روستاهاي دوازدهگانه» از روستاي نیشابور یاد میكند (مقدسی  )737 :2632یاقوت میگوید كه حق
اینست كه باخرز خود مستقل است و ربطی به جام ندارد (حاكم نیشابوري ،تعلیقات 159 :به نقل از معجم البلدان )214/6
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