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 پژوهشي تاريخ اسالم –فصلنامه علمي 

  ومسدهم، شماره چهارسال 
   55، شماره مسلسل 1392 پاييز

  
  

  بازرگاني نيشابور –تأثير سلجوقيان بر اوضاع تجاري 
  

   23/5/92 تاريخ تأييد:    4/11/91 تاريخ دريافت:

  ∗∗مظفر علي دادي گراوند ∗ محسن رحمتي
  ∗∗∗∗نجميه گراوند ∗∗∗هادي حق نظري

فراواني در اين  اقتصادي و اجتماعي به نيشابور، تحوالت سلجوقيان رودو با
بـه   و فراواني كرد پيشرفت اقتصادي ز بعدا دوره اين در نيشابور شهر پديد آمد.

 و فـارس  خلـيج  تا ايران جنوب طرف به شهر اين از كه انيبازرگان براي مركزي
 بـراي  مناسب پاسخي تنياف جويو جست در مقاله اين ، تبديل شد.رفتند د ميهن
 ،اقتصـادي  اوضـاع  بـر  اثري چه نيشابور به سلجوقيان ورود كه است پرسش اين

دهد كه با هاي اين مقاله نشان مييافته است؟ داشته شهر ناي بازرگانيو  تجاري
هـاي  ن كشاورزي در نيشـابور بـه دليـل رهـا شـدن گلـه      شد وجود آسيب پذير
مل زيـر در رونـق اقتصـادي مـؤثر بـوده      هاي كشاورزي، عواسلجوقيان در زمين

هاي ضرب نيشابور در معامالت، است. وجود معادن مهم در نيشابور، رواج سكه
  امنيت و سفرهاي تجاري بازرگانان نيشابور.

  .اوضاع اقتصادي، بازرگاني، سكه سلجوقيان، نيشابور، هاي كليدي: واژه 
                                           

  .يار دانشگاه لرستاندانش ∗
 .مدرس تاريخ دانشگاه پيام نور ∗∗
 كارشناس ارشد رشته تاريخ ايران اسالمي. ∗∗∗
 دانشگاه پيام نور و غير انتفاعي. مدرس ∗∗∗∗
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  مقدمه
 هـاي  راه سـر  بـر  و قـرار داشـتن   يشـي الج سوق اهميت علت به ايران تاريخ، طول در
 گرفـت.  قرار مي همسايه هاي حكومت و نمهاجما ، همواره در مركز توجهسياسي و تجاري

 اجتمـاعي  و اقتصـادي  ،سياسي معادالت در يمهم نقش رايدا  بزرگ خراسان ميان اين در
 ارچهـ  از يكـي  نيشـابور  .كـرد  پيدا يچندان دو اهميت ،سلجوقيان آمدن كار روي با كه بود

 پيشـين  قـرون  در اسالم جهان فرهنگي مراكز ترين بزرگ از يكي و بزرگ خراسان كرسي
 مراكز از ، يكيها سال و رسيد اقتصادي شكوفايي به دوره اين در نيشابور رفت. مي شمار به

  شد. محسوب مي منطقه مهم تجاري
 ششـم  و پنجم رنق از نيشابور و ايران بر سلجوقي گرد بيابان حاكمان و ايالت سلطه با

 در. شـد  دگرگـوني  خوش دست نيشابور ويژه به نواحي اين اقتصادي اوضاع هجري به بعد،
 بـر  سلجوقي قبايل ورود كه يأثيرت نيشابور، اقتصادي وضعيت شود تالش مي وهشژپ اين
 ورود از بـزرگ  سـالجقه  حكومـت  اقتصـاد  بـا  سـاكنان شـهر   تعامل نحوه و نهاد شهر اين

 سـنجر  حكومـت  مـدت  طـوالني  دوران تـا  سـلجوقي  طغـرل  دست هب آن فتح و سالجقه
 ثرؤم عوامل كه شود داده پاسخ پرسش اين به چنين . همشود رداختهپ خراسان بر سلجوقي

  كدامند؟ سالجقه عهد در نيشابور اقتصادي تحول بر
  

  نيشابور تاريخي جغرافياي
 جـالل  يامعن به رئونت هواژ باو  كندمي ياد نيشابور از كه است سندي ترينقديماوستا 

 اسـت  شـده  تبديل ريوند كلمه به بعدها ،واژه اين رود مي احتمال. بردمي نام آن از شكوه و
 ديگـر  نـام  ،اسـالمي  دوره متـون  از برخي در ١.است نيشابور توابع از بخشي اكنون هم كه

 هـاي سكه .رفتمي كار به اسالم از قبل هايدوره در لفظ اين. است آمده شهر ابر نيشابور
   ٢كنند. ثابت مي را موضوع اين مكشوفه،

 دارايو  رفـت  مـي  شـمار  بـه  خراسـان  چهارگانه هايبخش از يكي گذشته، در نيشابور
بـه آن   نمستشـرقا  و اسالمي دوره دانان جغرافي و مورخان آثار در كه بود متعددي نواحي
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  گويد: در اين باره مي حوقل ابن اشاره شده است.
 عبارت آن معروف شهرهاي و دارد آباد روستاهاي و پهناور حدودي نيشابور

 خـان  ترشـيز،  سبزوار، زوزن، سنگان، سلومك، خايمند، مالن، بوزجان،: از هستند
 و قوچان اسفراين، مهرجان، ديواره، مزينان، آباد، بهمن خسروگرد، آزادوار، روان،
 نوقـان  و بـران، ط رادكان، شهرهاي باشد، نيشابور مجموعه در توس اگر و ريوند
 ٣.شد خواهند محسوب واليت اين جزو

ـ    مهـ  ٤.اسـت  آورده نيشـابور  جزو را شهرها اين همه نيز استخري  هچنـين، ابـن خردادب
  ٥كند. معرفي مي نيشابور شهرهاي رديف در را بيهق و جوين باخرز، و جام، شهرهاي

 ايـن  درچنـين   هـم  .است آمده ابرشهر نام با عباسي و اموي ايه دوره منابع در نيشابور
 بـوده  شـهر  ايـن  براي افتخاري عنواني فقط شايد كه اند ناميده هم شهر ايران را آن ،دوره
 الـبالد  ام لقـب  ،بود خراسان نشين كرسي شهر چهار از يكيبه سبب آن كه نيشابور . است

 ادياخش البته. اند به آن شادياخ گفته طاهر بن عبداهللا زمان در سوم قرن در ٦را دريافت كرد.
   .نهاد بنا قصري آن در طاهر بن عبداهللا كه بود شهر افراط هاي محله از يكي

 و رفتنـد  شادياخ به شهر اهالي شد و غارت نيشابور ق،.  ه 548 سال در غزها حمله در
احتمـال   كـه  اسـت  شـده  تلفـظ  نيز نيشاوور لفظ اين گرديد. تر اهميت با نيشابور از شادياخ

 يكـي  را ابرشـهر  و نيشـابور  نيـز  ينيشـابور  حـاكم  ٧.باشد سامان آن عاميانه لهجه رود مي
  ٨.است يافته بنياد اول شاپور زمان در نيشابور كند بيان مي وي كه هچ آن براساس و داند مي

  نويسد: مي نيشابور اهميت و آباداني بارهدر اصطخري 
 از آن بناهـاي  و گرفتـه  قرار هاموني در شهر اين خوانند شهر ابر را نيشابور

 مسـجد  و اسـت  آباد آن شارستان و ربض قهندژ، و دارد شارستان دو و باشد گل
 گـرد  بـر  گرد ربض و است دروازه چهل را شارستان و است شهر ربض در آدينه

 و نيسـت  نيشـابور  از بزرگتـر  شـهري  هيچ خراسان در و است قهندژ و شارستان
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 ٩.است بهتر خراسان هواهاي ديگر از نيشابور هواي

  :نويسد مي در اين باره رسته ابنن چني هم
 كـوه  آن طرف يك در كه كوهستاني هم و صحرايي هم است شهري نيشابور

 ١٠.است زميني زير هاي قنات از آن آشاميدني آب و شده واقع بلندي

  نويسد: مي نيشابور اهميت بارهدر نيز حوقل ابن
 آن زا زيـاد  هـاي  روسـتا  و شـهر  هاي باغ كه است بزرگي رود شهر اين در
 عمـارت،  پهنـاوري  و هوا سالمت در شهري خراسان سراسر در شوند مي سيراب
 ١١.رسد نمي نيشابور پاي به قافله ومسافر  كثرت تجارت،

  
  سلجوقيان استيالي آستانه در نيشابور اقتصادي اوضاع بررسي

 اصـطخري،  مقدسي، رسته، ابن مانند مسلمان دانان جغرافي و مورخان نوشته بر اساس
، بـازار  و بوده فرسنگ يك در فرسنگ يك نيشابور شهر محيط حموي ياقوت ووقل ح ابن

 مـال  انبارگاه ،اقتصادي لحاظ از كه است داشته بسياري سراهاي كاروان و ها ميدان و مغازه
 بوده خوارزم و جرجان و ري چنين هم و جنوبي واليات يعني ؛هند و كرمان ،فارس التجاره
و  قسـمت  چهـار  بـه  خراسـان  اياالت اسالمي، نخستين قرون رد يعني ؛دوره اين در. است
و  هـرات  مـرو،  ،نيشابور بزرگ شهر چهار از يكيربع،  هرمركز  .گرديد مي تقسيم ربع چهار
بـه شـمار    بـزرگ  خراسـان  تمـام  مركـز  ها شهر اين از يكي، مختلف هاي زماندر  بود. بلخ
  رفت. مي

 ايـن گوينـد   مـي  و گـردد  مي انتخاب ايتختپ عنوان به بعد به طاهريان زمان از نيشابور
 از و تـر  جـامع  بصـره  از و بيشتر بغداد از جمعيتش و تر بزرگ )فسطاط( قديم قاهره از شهر

 بـا  اي كتابخانه و ممتاز مسجدي ،اصلي خيابان ،محلهچهل و چهار  و بوده تر عالي قيروان
  ١٢.است بوده نخراسا وريامپرات مهم شهر چهار از يكي وداشته است  جهاني شهرت
 و. ارسـيد  امـارت  بـه  طـاهر  بـن  عبـداهللا  ،ق . ه 215 دربن طاهر  طلحه مرگ از پس
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 رونـق  بـه  خصـوص  پرداخـت. بـه   آن آبـاداني  بـه  و برگزيـد  پايتخـت  عنوان به را نيشابور
 روسـتاهاي  ايجـاد  و جديـد  هـاي  سـاختمان  احداث ،ياري آب اصالح ،اتقن حفر ،كشاورزي

 در شـهر  اين .بنا كرد شادياخ نام به معروفي قصر و شهر . اوگماشت همت منطقه در بسيار
 ١٣.يافت اي العاده فوق اهميت خاندانش و او زمان
 صـفاري  ليـث  يعقـوب  ق . ه 259 سال در يعني ؛هجري سوم قرن دوم نيمه اوايل در
 ،هجـري  279 سـال  در صـفاري  ليث عمرو وي، مرگ از پس ولي كرده تصرف را نيشابور
 بـه  خراسان ،ليث عمرو از پس. افزود شهر برگزيد و بر امارات پايتخت عنوانبه  را نيشابور
 آن .آمد مي حساب به بخارا دوم پايتخت نيشابور ،سلسله اين زمان در .افتاد سامانيان دست

 ناحيـه  تنها و داشت عهده بر را خراسان امارت كه بود ساماني سپهساالرمحل سكونت  جا
  ١٤.ترف مي شمار به خراسان مركزي
 بود ايالت مركز نيشابور، دوران اين در .افتاد غزنويان دست به حكومت سامانيان از پس

 . ه 429 سـال  در .درآمـد  سلجوقيان نيشابور تحت تسلط هابعد. كرد مي تبعيت غزنين از و
 خـود  قبلي منزلت شهر ن،اي . پس ازداد قرار خود پايتخت و گرفت را شهر بيگ طغرل ،ق
 بـه  را دربـارش  ارسـالن  آلـب  ،وي جانشـين  گذشـت  در طغـرل  چون اما ،گرفت سر از را

 .  گذرانيد مي نيشابور در راهاي فراواني  زمان ولي برد اصفهان
 عبـور كـرد   ناحيـه  ينا از خسرو ناصر كه ق . ه 437 سال در يعني ؛زمان همين مقارن
 سـرزمين  در كه ودب حدي به نيشابور بازرگاني رونق .ديد اعتبار و شهرت اوج در را نيشابور

 .گرفـت  مـي  صـورت  نيشابور طالي هاي سكه با بازرگاني ستدهاي و داد تمامي عربستان
ـ   465( يسـلجوق  ملكشاه سلطنت دوران در ويژه به سالجقه حكومت لواي رزي در نيشابور

ملكشـاه، پيشـرفت    وزيـر  )ق . ه 485( طوسـي  الملـك  نظام خواجه همت به ق) . ه 485
 گرديد بنياد نيشابور دربود  كنوني هاي دانشگاهمانند  كه نظاميهمدرسه  علمي فراواني كرد.

. به همين آمد وجود به داشت كتاب هزارجلد پنج آنها ترين مهم كه كتابخانهسيزده  تعداد و
 و علمـا  تجمـع  مركـز  متمـادي  هاي سال و گرفت خود به دارالعلم عنوان ،شهر اين سبب

 تـا  سـلجوقيان  از پـس  نيشـابور  كه گفت توان مي ليك طور به ١٥.گرديد كشور دانشمندان
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  .است بوده بزرگ خراسان ايالت مركز و دارالملك پيوسته، مغول حمله
  

  سلجوقيان عهد در نيشابور مردم اقتصادي وضع بررسي
 هـاي نابساماني و خارجي هايدرگيري گرفتار سلجوقي دوره خراسان كهاين به توجه با
 مطالعـه  از. بـرد  پـي  نيشـابور  مردم اقتصادي اوضاع دشواري هب توانمي ،است بوده داخلي
 نيشابور مردم هاينيازمندي از ايعمده ، بخشاحشام هايفرآورده كه آيدبرمي چنين منابع

    ١٦كرد. را تأمين مي
 اقتصـاد  و رونـق  پـر  شهري تمدن داراي نيشابور خراسان، به سلجوقيان هجوم از قبل
 سـرزمين  ايـن  پيوسـت،  وقوع به نيشابور در كه منازعاتي اثر در .بود ايپيشرفته روستايي
 عنـوان  بـه  نيشـابور  سلجوقيان، هجوم زمان در ١٧.گرديد معنوي و مادي هايزيان گرفتار
 داراي نيشابور مسير از چين و هند تجارت. افتاد رونق از خراسان ثروتمند شهرهاي از يكي

 عنوان به ق . ه 556 - 548 هايسال در نآ ويرانيزمان  تا نيشابور و بود فراواني اهميت
  ١٨.رفتمي شمار به ناحيه آن متوالي هايسلسله دوم پايتخت
 رسـم  ايـن  .داشت ادامه شدت به سلجوقيان عهد در بزرگ امالك وجود و اقطاع رسم

 هـاي قـرن  در. دادمـي  قرار ثيرأت تحت را روستاييان سرنوشت شد و مي اجرا نيز نيشابور در
 بـه  روستاييان كه شد متداول فئودالي تازه و ويژه هايجخرا و عوارض ،ق.ه ششم و پنجم
 در مقطـع  بـه  روسـتايي  اجبـاري  هديـه  به عنـوان مثـال،   .پرداختندمي اقطاع صاحبان نفع

 انجـام  بـراي  اقطـاع  صـاحب  كـه  ديگري گوناگون عوارض و عروسي يا پسر تولد صورت
    ١٩.گرفت مي روستاييان از سلطان برابر در وظيفه
 از مـردم  كـه  اسـت  آن گر بيان نيشابور و خراسان بر حاكم روز آن شرايط ،كلي طور به

 بـه  گرويـدن  بـا  مسلمان تازه سلجوقيان .بردندمي رنج اجتماعي و اقتصادي هاينابساماني
 ،نيشـابور  ماننـد  آنـان  سلطه تحت نواحي در داشتند اما انصاف و عدل داعيه تسنن مذهب
 امـان  در كارگزارانشـان  و آنـان  ستم و جور از و بردند مي سر به تيدس تنگ و فقر در مردم
 ملـك  ،سنجر سلطان كه اين با .رفت مي شمار به عادي امري چپاول و غارت ،قتل. نبودند
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 را خراسان« راوندي گفته به ولي كرد، مي تظاهر عدالت و ديانت به و شد مي خوانده شرق
 آغـاز  هـا رحمي بي ،رعايا به ستم به آنان و ودب واگذاشته خويش تركان و غالمان دست در

 ٢٠».كردند
 در را مظلومـان  صـداي  ،سـنجر  قلمـرو  تمام در و نيشابور ،خراسان در ها بيدادگري اين
 امـن  را واليـت  خواسـت  مي دلشان وقت هر كه بودند دستان قوي اين. كردمي خفه سينه
 منـاطق،  تربيشـ  در. اختندسـ  مـي  خـراب  و امن نا ديدند مي صالح هك وقت هر و كردند مي

 پايـان  خـونريزي  و غـارت  بـه  داد مـي  روي محتشم دو نوكرهاي بين كهكوچكي  دعواي
هـا و   ، بـين محلـه  بـود  ممكـن  ايبهانه اندك به نيشابور در واقع در. شدمي منجر يناپذير
 بـه  تجـاوزگران ٢١ .شد مي كشته زيادي عده طرف دو از بسا چه و دهد روي جنگ ها قصبه
 هـا، درگيري اين در٢٢ .كردندمي غارت را ضعيفان ،شرق ملك فرمان نام به و ويشخ ميل

 توانسـتند يمـ نو  شـدند مي غارت كه رسيد مي ضعيفان و درماندگان به فقط واقعي آسيب
  .بگشايند غارت به دست
 منجـر  و كـرد  تباه را كشتزارها و هاباغ محصول سخت، سرمايي هجري 492 سال در

 در. گشـتند  هالك جمعي و كرد پيدا شيوع آن دنبال به واگيردار هاياريبيم .شد گراني به
 كشـتند،  را قتـل  بـه  مـتهم  وقتي .شد كشته ايفتنه در جويني الحرمين امام پسر ،نيشابور
 گونـه  هيچ كه بود جهت آن از نابساماني اين. خوردند را او گوشت و آمدند هيجان به مردم

 وزيـر  ،فخرالملـك  بـه  اي در نامه غزالي محمد امام ٢٣ .گرفت نمي صورت امور در بازجويي
  :نويسدمي باره اين در الملك نظام خواجه پسر ،سنجر

 بود دامغان و اسفراين از خبر تا و شد ويران ظلم و فقر از شهر اين حقيقت به
 عـذر  مظلومـان  از ظالمـان  و خريدنـد  مي محصوالت دهقانان و ترسيدند مي همه
 و دهقانـان  و برخواسـت  خـوف  و هـراس  رسـيدي  جا اين كه اكنون .خواستند مي

 مكـابر  و دزدي به دست و گشتند دلير ظالمان .نهادند غله و دكان در بند خبازان
 ساختند خويش عمر عميد كاالي تهمت و كردند دكان و سرا قصد شب به و زدند
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 ٢٤ .گرفتند دزدي تهمت به را جرم بي مصلح و زاهد مردمان و

 بـه  سـلجوقي  تركـان  وسـتم  ظلم الملك نظام خواجه ،سلجوقيان بزرگ وزيرچنين  هم
 :  نويسد مي غزنوي محمود سلطان از ستايش ضمن و شودمي يادآور را رعايا

 اگـر  كـه  چنـان  بگماشـت،  منهيان و خبران صاحب جاي، همه به آن از بعد و
 روي بر واجب بنا مشتي يا و غزنين در بستاندي كسي از ناحقي به كرخي كسي
 ترتيـب  اين باز، قديم از و كردن بفرمودي آن تالفي بودي ري در او زدي، كسي

   ٢٥.اند نبسته امعن اين در دل كه سلجوق آل اال اند، داشته نگه پادشاهان
 شرايط با نيشابوراهالي  و خراسان مردم كه است آن گواه ،دوره اين در گوناگون شواهد

 بـود. در حـالي   مردم دهاين اوضاع تو .انددهبو رو به رو كسي بي درد و اقتصادي بد اوضاع و
 تازهـاي  و تاخـت  سـبب  بـه  امـا  شد مي انجام بزرگي كارهاي اقتصادي، هايزمينه در كه

 چنـين  مـذهبي  تضـادهاي  و امـرا  گـذراني  خـوش  داخلي هايجنگ و هاآشوب و خارجي
 .بود آمده وجود به شرايطي

  
 نيشابور در امنيت ايجاد بر سلجوقيان ثيرأت

 جملـه  از ،آن شـهرهاي  و خراسـان  هجـري،  465در سـال  ملكشـاه  آمـدن  كار وير با
ـ  در امنيت گرديدند. برخوردار مناسبي موقعيت از نيشابور  ثبـات  و دشـ  تثبيـت  منطقـه  ناي
 كمـك  واليـت  ايـن  اقتصادي پيشرفت به داد مي اجازه خراسان موقعيت كه اندكي سياسي

 كه داشتند قرار كارواني راه مسير در نيشابور جمله از خراسان شهرهاي . در اين دوران،كرد
 متصـل  ميانـه  آسياي به را آن ماوراي و خاورميانه مصرفي مراكز ترينبزرگ بغداد، و عراق
 مهـم  راهـي و  شـد مـي  محسـوب  آسيا غرب و شرق تجاري محور ،خراسان ٢٦ .ساخت مي
  .رفتمي شمار به آسيا شرق مهم كشورهاي با ستد و داد براي

 ديگـر  راهچنين،  هم. رسيدمي آن ماوراي و خوارزم به خراسان شمالي ، راهاين بر عالوه
 ،تجـارت در ايـن مسـير   . رفتمي فارس خليج و فارس كرمان، جنوب سمت به خراسان از
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 نفوذ ،راه اين طريق از ٢٧ .داشتند نيشابور در خود از بازاري كرمانيانچنان پر رونق بود كه 
. يافـت  مـي  گسـترش  فـارس  خلـيج  سراسـر  در آن شهرهاي و خراسان تجاري و بازرگاني
 شـهرهاي  نام از و گويد مي سخن عربستان با خراسان شهرهاي روابط گسترش از مقدسي

    ٢٨ دهد. مي خبر بودند، برخوردار زيادي احترام از كه عمان در آن
 نآ هـاي راه آرام بود. خراسان شهرهاي الملك، نظام تدبير واسطه به ملكشاه روزگار در

 ٢٩ .داشتند حضور آن شهرهاي همه در سلطان هايشحنه و بود برخوردار خاصي امنيت از
 طـوالني  هـاي ناآرامي از پس شده ايجاد امنيت ،سنجر دربار الشعراي ملك ،معزي امير

  كند: مي توصيف زيبايي به بيتي در را
  مـدت  خراسـان  اندر بود فتنه روزگار

  

  ٣٠بكاست هافتنه آن و خلق امن بفزود اوتيغ  
  

 امنيـت  برقراري را اوكارهاي  از يكي بركيارق، مدح در ديگر هايقصيده در معزي امير
 شـهرها  همـه  در ترمز تا بيهق از اين امنيت كه چنان . آنكند ميبيان  خراسان در آرامش و

 سـنجر  سـلطان  عهد بهآن  شهرهاي و خراسان شكوفايي ،حال اين با ٣١ شود. مشاهده مي
-مهـم  در امنيت برقراري و خراسان به ايويژه توجهحكومتش  دوران در رازي است؛ مربوط
 مقصـد  او عهـد  در خراسـان  مورخان گفته به. داد مي نشان خود سيطره تحت اياالت ترين

  ٣٢ .آوردند روي خراسان به سو هر از علما و بازرگانان و گشت جهانيان
. داد انجـام  زيـادي  ماتاقـدا  آن، شهرهاي و خراسان در تجارت شكوفايي براي سنجر

 مـي  نشـان  معـزي  سروده. بود هاراه امنيت برقراري و راهزنان سركوبي او كارهاي از يكي
بسيار جدي بود. او در اين بـاره   هاراه امنيت برقراري و راهزنان سركوبي در سنجر كه دهد
  سرايد: مي
  راهـزن  مـر  تـو  ساسـت  خود در شد

  

ــر   ــتين گ ــن و آس ــان دام ــت بازرگ   گرف
  

  دار بـه  آويختـه  تـو  امر به شد مرو در
  

  ٣٣گرفـت  كـاروان  پـي  راه بـه  كوه دزد هر  
  

 دفع خراسان، شهرهاي در تجارت به بخشيدن رونق براي سنجر كارهاي از ديگر يكي
 هـا كاروان آمد و رفت و خراسان تجاري رونق امر، اين. بود تجاري هايكاروان از عوارض
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  .داشت پي در را بازرگانان و
  عـدن  تـا  بلغـار  ز برگرفـت  تـو  عدل

  

  رقـــم كـــاروان از و عـــوارض قافلـــه از  
  

  تــو عــدل تــاثير ز تــو واليــت ونــدر
  

ــار   ــت دين ــف در گش ــان ك   ٣٤درم بازرگ
  

 از قبـل  چـه  تجـاري،  نظـر  از خراسـان  شـهرهاي  تـرين فومعـر  ، نيشابوروجود اين با
 تجـاري  قعيتمو از هجري چهارم و سوم هايسده نيشابور. بود هاآن زمان چه و سلجوقيان
 آن ابريشـمي  و كتان هايجامه انواع و بود برخوردار خراسان شهرهاي ميان در ايبرجسته

 را نيشـابور  چهـارم،  سده دوم نيمه در مقدسي ٣٥ .شدمي صادر شهرهاي دوردست تمام به
 مختلـف،  تجـار  ميعادگاه را آن و كند معرفي مي باختر و خاور خانه تجارت و مشرقين خزان
 حوقـل  ابـن  ٣٦ .آورد مي شمار به گرگان و ري خوارزم، بارنداز ،فارسو  كرمان د،سن دروازه
ــهمهمــان و هــادكــان ــو را نيشــابور هــايخان ــدگان از ممل -مــي مختلــف صــنايع نماين
 در سـلجوقيان  ثبـات  دوره در چهـارم،  سده در نيشابور تجاري استثنايي موقعيت٣٧ .دانست
 نيشـابور  تجاري اوضاع از كهفراواني  هايارشگز امر با مشاهده اين. آشكار است خراسان

 .است اثبات قابل ،باشدمي دست در خراسان ديگر شهرهاي به نسبت سلجوقي، عهد
  

   سلجوقي عهد در نيشابور تجاري مراكز و بازارها
 تنزل يا پيشرفت در مهمي نقش تجارو  بازرگانان ،ناحيه يا شهر يك اقتصاد در همواره

 شـمار  بـه  محتشـمان  و اشـراف از  بازرگانان نيز نيشابور در. كنندمي اايف منطقه آن اقتصاد
ـ  هعـ جام. بودنـد  بـازار  ور پيشـه  طبقه از پا خرده تجار اما آمدندمي  در انصـراف  و انبازرگان

 سـيار،  بازرگانـان . داشـتند  مهمي نقش مالي هايچرخه گرداندن در سلجوقي عهد نيشابور
 قـرار  بازار خود يا شهر حواشي در كه سراهايي اروانك در بيشتر فروش عمده و كننده صادر
 دسـت  در ترشـ بي ،پـولي  معـامالت . پرداختندمي خود كار و كسب به مربوط امور به داشت

  .بود صرافان
 ههمـ  كـه  بـود  ديه شصت با بزرگ شهري نيشابور سلجوقيان، آمدن كار روي از پيش
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ر ه كه شد زياد چنان نيشابور سعتو ،سلجوقي عصر در. بودند بزرگ بازارهاي داراي هاديه
 محلـه  تـرين مهـم  ،قـديم  از ٣٨ .درآمدنـد  نيشابور از ايمحله صورت به ديه شصتاز  يك

 بازارهـاي و  ٣٩داشـت  نـام  نصـرآباد  محلـه  بود، بازرگانان و علما سكونت محل كه نيشابور
 ازنصـرآباد يكـي    محلـه  سـلجوقي،  عصر در ٤٠ .بودند تمركزم حير محله در نيشابور بزرگ
 سـكونت  آن در نيشـابوري  بازرگانـان  ثروتمنـدترين  و بـود  نيشابور هاي محله ترينقديمي
    ٤١ .داشتند

 نخسـت  نيمـه  و هجري پنجم سده دوم نيمه در نيشابور مناسب بسيار تجاري موقعيت
 و خـزر  سـواحل  اران، فـارس،  چون مختلف نقاط از بازرگانان مهاجرت هجري، ششم سده
 غـازي  ابونصر نام به نيشابوري تاجري از در اين دوران .داشت پي در جاآن به را نقاط ديگر
 حساب به معروف و ثروتمند بازرگاناني نيشابور، در برادرش سه و چهل و او كه دوش مي ياد
  ٤٢ .است گذشته در ق . ه 515 سال در وي. آمدندمي

 بـوده  بورينيشـا  حسـكويه  ابن خاندان نيشابور، پيشه تاجر هاي معروف خاندان از يكي
 از و بـود  نيشابور در سرشناسي و معروف بسيار تاجر ،نيشابوري حسكويه بن نصر ابو. است

 حسـكويه،  بن ابوعمر جدش و بود بازرگاني سراي ،او خانه. شدمي محسوب نيشابور اشراف
 نزديـك  ارتبـاط  حسكويه، خاندان هنگفت ثروت. بود خودش زمان در نيشابور التجار سرئي
 شـده  بيـان  ق . ه 475 ابونصر، وفات سال. داشت پي در را دولت و سلطان گاهدست با آنها
 بـن  ابـوعمر  خـان  نـام  بـه  معـروف  سراييكاروان صاحب ،نيشابور در خاندان اين٤٣ .است

 فـرد . دهد نشان مي سلجوقي عصر نيشابور دررا  آنها ظيرن بي موقعيت كه ٤٤ندبود حسكويه
ـ  منصـب  نيشـابوري  تـاجر  ،ابوبكر نام به خاندان اين از ديگري  را نيشـابور  التجـاري  يسرئ
    ٤٥ .است درگذشته ق . ه 453 در وي ،است بوده دارعهده

 در نيشـابور  پـنجم  سده معروف بازرگانان از ق . ه 466 متوفي ،بيع بوالقاسمچنين ا هم
ـ  سمت مدتي و بود سلجوقي عهد  موقعيـت ٤٦ .داشـت  برعهـده  را جـا آن بازرگانـان  يسرئ

 سـكونت  و مهـاجرت سـبب   ششـم  و پـنجم  سـده  در نيشـابور  بازرگـاني  و تجاري مناسب
 چهارسـوي  نيشـابور،  بـازار  در كـه  ايگونـه  بـه . آن جـا شـد    بـه  مختلف مناطق بازرگانان
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   ٤٧ .رفتمي شمار به پنجم سده در نيشابور بازار اصلي هايبخش از يكي كرمانيان،
 شـدند مي شامل را توجهي بلقا جمعيت بودند، نيشابور ساكن كه فارس اهل بازرگانان

 سـراي كـاروان  اصـحاب  آنهـا  به. بودند فرس خان نام به معروفي يسرا كاروان صاحب و
 سـرا، كـاروان  شـامل  ايمجموعه سرا،كاروان اين. گفتندمي فرس صاحب اصحابيا  فاري
 ابوالحسـن  ابوبكرفارسـي،  شـيرازي،  ابوعبيد فارسي، ابوالحسين. بود ديگر بناهاي و مسجد
 نيشـابور  سـاكن  معروف فارسي بازرگانان از كارزوني ابوعلي و كازروني ابوالحسين فارسي،

 تجـاري  ارتبـاط  متمـول،  بازرگانـان  ايـن  ميـان  ٤٨ .نـد بود ق.ه ششم و پنجم هايسده در
 .  بود برقرار زادگاهشان با نزديكي

 كونتسـ  نيشـابور  در سراييكاروان در كرد، سفر خراسان به غزنوي سنايي كه هنگامي
 ،بـرد مـي  سر به تجاري سفر در كه نيشابوري صرافي و تاجر حجره ازدر اين هنگام  .گزيد
 تـاجر،  بازگشـت  از پس. رفت سرقت به او غالم به دست نيشابوري زر دينار هزار يك مبلغ
 و شد آشكار تهمت اين از سنايي بودن بري نهايت در. انداخت سنايي گردن به را آن غالم
 در ثروتمنـد  بازرگانـان  حضـور  دهنـده نشـان  داسـتان  اين ٤٩ .دكر خواهيعذر وي از تاجر

 .است شهر آن تجاري رونق و هجري ششم سده در نيشابور
 بـزرگ  مراكـز  و داشـت  قـرار  تجاري هايكاروان مسير در يشابور، نسلجوقيان عهد در
 يشـابور ن ،رو ازايـن  سـاخت.  مي متصل آن ماوراي و ميانه آسياي به را خاورميانه در مصرف
 هاي تجـاري به دليل قرار گرفتن در مسير كاروان بازرگاني از خراسان شهرهاي ديگرمانند 
 نيشـابوري  بازرگـان  يـك ، نيشـابور  تجـاري  موقعيـت  واسـطه  بـه  ٥٠ .بـرد  مي يزياد سود
 دسـت  بـه  بـراي  واسطه عنوان به و باشد داشته دور نواحي در تجاري ايكشر توانست مي

  ٥١ .كند فعاليت مردم ازني مورد كاالهاي آوردن
 بازرگـاني  مركـز  كـه  داشـتند  نيشابور در بازاري كرمانيان ،سلجوقيان عهد درچنين  هم
 فـارس  خلـيج  سراسـر  در نيشابور اقتصادي و بازرگاني نفوذ بازار ينا طريق از. بود پررونقي
 و بـود  محلي و پا خرده ،سلجوقيان عهد در خراسان كارگاهي صنايع ٥٢ .افتي مي گسترش
 آهـن  ماننـد  ياجناسـ  نيشـابور  افزارمنـدان . شد مي منازلشان در گرانصنعت فعاليت شامل
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 از عـاري  كلـي  طـور  بـه  خراسان هايكوه. ساختند مي فلزي اجناس و چاقو ،سوزن آالت،
 مقـدار  ،سـلجوقيان  دوره در. داشـت  وجـود  درخـت  كمـي  مقدار نيشابور در ولي بود درخت
 آن از سـوخت  بـراي  هرگز اما داشت وجود نيشابور ايهتپه اطراف در سنگ زغال ناچيزي
    ٥٣ .شد نمي استفاده

 وجـود دارنـد   هم هنوز كه فيروزه معادن بود، مشهور بسيار اين عصر در نيشابور فيروزه
 مهـم  هـاي فـرآورده  منسوجات يكي از. است واقع مشهد مسير در نيشابور شرقي شمال در

 اهميـت  پر صنايع از بافي پارچه صنعت ،جوقيانسل عهد در. بود سلجوقيان عهد در نيشابور
تـر از عصـر    برجسـته  نقشـي  داراي بافي پارچه و پارچهو  رفت مي شمار به اسالمجهان  در

 انـواع  توليـد  در خاصـي  مهـارت  سـلجوقيان  عهد در نيشابور هايكارگاه. است حاضر بوده
 و سـاده  نمـدهاي  و رهـا چلوا نيشابور، در منسوجات درجه ترينپايين. داشتند پارچه مختلف

 عهـد  در نيشـابور  اشـراف . گرديـد مي توليد ضعيف هايتوده مصرف براي كه بود نقشي بي
 و تشـريفات  بـراي  بيشـتر  كـه  كردندمي استفاده زربافت و ابريشم هايپارچه از سلجوقيان

 باكيفيت ، چنانسلجوقيان عهد در نيشابور منسوجات. شدمي بافته شاهي حرم زنان احتياج
 بغـداد  و اصفهان هايبافته با مقايسه قابل نيشابور سقالتوني و عتابي هايزربفت كه بودند
  ٥٤ .بود

 بـه  شـهر،  ايـن  نـام  به كه دش مي توليد ايويژه نفيس هايپارچه در نيشابور، چنين هم
 بـود،  هـا پارچه گونهاين بافت الزمه كه منابعي به نيشابوريان. داشت شهرت سابوري پارچه
 مـردم  نزد در صنعت ناي بازرگانان نيشابور، در بافندگي اهميت جهت به داشتند يرس دست

 تجـارت  در را نيشـابور  ثـروت  بيشـتر  رسدمي نظر به و بودند برخوردار يخاص محبوبيت از
   ٥٥ .اندوختندمي بافندگي صنعت
 چنـداني  اعتبـار  از مغـرب  و عراق در خراساني هايسكه ،هجري چهارم سده اوايل در
سبب  پولي اقتصاد رونق و مختلف هايزمينه در پيشرفت سريع افزايش اما نبودند ورداربرخ
 وسـعت  آن گردش حدود و برود باال نيشابور رايج پول اعتبار ،هجري پنجم قرن در كهشد 
 دارالضـرب  ي سلجوقيان دينار نيشابوري بـود. قلمرو سراسر در رايج سكه ترينمعروف .يابد
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 ايگونـه  بـه  .بـود  باال بسيار نيشابور دينارهاي عيار ور قرار داشت ودر نيشاب سلجوقي دوره
 ٥٦ .شـد مـي  محاسـبه  همداني دينار برابر دو نيشابوري، دينار يك ارزش ششم، سده در كه
  .بود ثرؤم سلجوقي دوره در نيشابور تجاري رونق در شرايط اين

 ابريشمي چون وندهاييپس با بازرگانان و حضور به نيشابور محلي هايتاريخ از يكي در
 كربـاس ( كرابيسـي  ،)مـورد دو ( حريـري  ،)مـورد سـه   فـروش،  شكر( سكري ،مورد) (چهار

 شش فروش، پنبه( قطان ،)مورد راج (دوازدهس ،)مورددو (ريبعن ،)مورد ويك فروش، بيست
 ،)مـورد  چهـار ( نيلـي  ،)مـورد  هشـت ( بيـاع  ،)مـورد  (دوازده صابوني ،)ورد(ده م بزاز ،)مورد

پـنج   فـروش،  جـواهر ( جـوهري  ،)مـورد  پنج( عطار ،)مورد سه( سمسار ،)مورد (دو زعفراني
    ٥٧ شود. مي اشاره نيشابور در) مورد

 و جـواهرات  سـتد  و داد يـا  جـوهري  پيشـه  نيشـابور،  در مهـم  بسـيار  مشـاغل  از يكي
 سـتد  و داد مركـز  سلجوقيان، زمان در اين شهر كه رسدمي نظر به .بود قيمتي هاي سنگ

 دسـت  بـه  نيشـابور  در آن نـوع  بهتـرين  كـه  فيروزه و زمرد بر عالوه. است بوده جواهرات
 نيشابور در الجورد و لعل ياقوت، الماس، عقيق، چون هم ديگري قيمتي هايسنگ ،آمد مي
 در نگين شكل به را آنها ها،فيروزه روي حكاكي با نيشابوري حكاكان. گرديد مي ستد و داد
   ٥٨ كردند. وارد مي نيشابور به خجند را فيروزه نيشابوري،نان بازرگا چنين هم. آوردندمي

 ٥٩ .شـد  مي فروخته نيشابوري دانگ يك بهيمني  عقيق نگيندانگ  در نيشابور، هر نيم
 ارزش دينـار  بيست ،نيشابور در هجري ششم سده در شده ريز الماس مثقال يك چنين هم

 للعـ  نمونـه  بهترين شد. وارد مي رنيشابو به هندوستان از الماسبيشتر وقت ٦٠ است داشته
 پنجـاه  ،مرغـوب  لعل درم يك ،ششم سده نيشابور در و آمدمي دست به بدخشان معادن در

 دينـار  هـزار  دو حـدود  ،مثقال يك وزن به ياقوت نوع بهترين قيمت ٦١ .داشت ارزش دينار
  ٦٢ .بود

 نيشـابور  وارد مرتـب  طـور  به سيستان يا مرو از تجاري هايكاروان ،سلجوقي عصر در
 اشـاره  نيشـابور  در كويـان  عـدني  بازار نام به بازاري وجود به در منابع چنين هم٦٣ شدندمي
 عرضـه  بـراي  بـازاري  وجـود ٦٤ .رسـيد مي فروش به عدني هايجامه آن در كه است شده



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

 55، شماره مسلسل 1392شماره سوم، پاييز  چهاردهم،سال           

 

 
 
 
 

165

 ارتبـاط  دهنـده  نشـان  همگـي  هـا، فارسي سراي كاروان و هاكرماني بازار عدن، محصوالت
 برقـرار  نيشابور خصوص در به خراسان و كرمان ميان كه است دوامي پر و گسترده تجاري
 . رسيد مي فرا رود و مرو به نيشابور طريق از كه ارتباطي .است بوده

 در سـال  قطـوان  نبـرد  سلجوقي، عهد اواخر نيشابور درباره تحقيقي در خيرانديش دكتر
 نيشـابور  رونـق  و فاييشـكو  دوران بر پاياني را قراختاييان از سنجر شكست و هجري 536

 كـه  بـود  سـلجوقي  عهـد  نيشـابور  در تجاري مسيرهاي امنيت سايه در ٦٥ كند. معرفي مي
  ٦٦ رديد.گ شكوفا سلجوقي عهد در نيشابور تجارت

  
  ورنيشاب كشاورزي بر سلجوقيان تأثير

 در جمعيتـي  واحـد  مبناي. بود خراسان هايويژگي از روستايي و شهري زندگي تركيب
 در را رسـاتيق  ناحيـه  سـيزده  و خطـه  چهـار  دانـان جغرافي و بود رستاق يا اروست خراسان،
 چنـدان  نـه  شـهري  مركـز  يـك  از بود عبارت رستاق. اند برشمرده ابرشهر قديمي واليات
 بـا  تاقرسـ  هـر  بودند. واقع رودخانه كنار در كه اطراف در هاييباديه ستد و داد براي بزرگ
 بـا  اشلهجـه  ،نتيجـه  در. بـود  بسـنده  خـود  واحدي رستاقهر . بود انطباق قابل واحد يك

    ٦٧ ت.داش فرق ديگر جاهاي
 از نيشـابور ماننـد  بزرگ،  شهرهاي و آنها شهرهاي بزرگ بازار و كشاورزي هايرستاق

 يتربيشـ  تفـوق  شـهرها  در اسالم كه جا آن از .بودند وابسته هم به اقتصادي و انساني بعد
رسـتاق   در منؤم مسلمان زندگي كه كردند مي ضفر يبسيار موارد در شهرنشينان داشت،
 نسبتي روستايي، نسبت كه طوري به. ندستدانمي احمق را نشينان رستاق و ماندنمي پايدار
 مـي  افسـوس  سـلجوقيان  وزيـر  كنـدري،  ابونصر عميدالملك چنان كه هم. بود آميز اهانت
 اختيـار  بـه  فنـدق  ابـن  جد بيهقي، ابوالقاسم رئيس چون ايبرجسته شاعر و عالم كه خورد

 شـهر،  يچنينـ  ايـن  هاينگرشبا وجود ٦٨ .سازد مي مدفون روستا در را هنرهايش ،خويش
 ديگـري  بـه  خود ترفيع براي يك هر كه دادندمي تشكيل را اجتماعي يواحد ،قريه و ديه
  .داشتند نياز
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 يهـا  هكـو  بـه  برغ شمال سمت از كه قرار دارند اي جلگه در آن روستاهاي و نيشابور
 اسـت  محصور )كنوني بينالود( مرتفع يكوه رشته با شمال سمت از ورسد  مي چفتي پست
 در خراسـان . اسـت  خيز حاصل بسيار نيشابور خاك .كند مي جدا مشهد و طوس از را آن كه

 بـه  تجارت و صنعت مركز و بود كشاورزي اي منطقه و ستد و داد مركز ،هجري پنجم قرن
 از برخـي  و رسيد مي مصرف به محل در نيشابور مصرفي محصوالت بيشتر. رفت مي شمار
 گـل  ماننـد  زوزن ناحيه و شرقي ايران خاص هاي خوراكي و قارچ مانند تجملي غذايي مواد

با ايـن وجـود،   . گرديد مي صادر ترك هاي سرزمين و مصر مثل يدوردست نواحي تا خوردني
 منـاطقي  كشـاورزي  محصوالت و كرد نميتأمين  را شهر نيازهاي ،ييتنها به نيشابور منابع
  ٦٩ شدند. مي صادر شهر اين به اي اندازه تا داشتند نيشابور با بيشتري فاصله كه

 هـاي  كـوه  از كـه  گرديد مي مينأت نهرهايي از كشاورزي براي مصرفي آب نيشابور، در
 از پس سغاور رود .دندرسان مي اهالي به سرد آب ،هوا ترين گرم در و آمدند مي شرقي شمال
 ها قنات و كاريزها وسيله به و گرديد مي راهي شهر جانب به نيشابور واحه در فرسخ دو طي
 انـد  شدهمعرفي  منابع در كه ييآنها نيشابور، هاي اتقن ميان از. رسيد مي شهر ديگر نقاط به

 فروشـان  عطـر  بـازار  و مامر باب، بلغاوا الحيره، محالت به كه هايي قنات از ندهست عبارت
 عليـا  حمريه تاشين، سهل سووا، شاوياخ، الخفاف، ابوعمروهايي مانند  . قناتاندندرس مي آب
 در جـوري  قريـه  از كـه  يديگـر  قنات و آمد مي شهر به دستجرد قريه از كه جهم قنات و

 در شـهر  ديگـر  جانـب  در هـا  قنـات  ايـن  آب .گرديـد  مـي  شهر وارد نيشابور باالي قسمت
زراعـي را   امـالك  و كشـتزارها  شـد  مي نهربندي كه نآ از پس و افتاد مي باز رو مجراهاي
 ٧٠ كرد. آبياري مي

 بودند. آبياري نظام مسئول كه بودند كارگران از گروهي ،نيشابور در سلجوقيان عهد در
 داشـتن  نگـه  پـاك  و آب تقسـيم  ايشـان،  هيفـ وظ و خواندندمي حفاظه و قوام را افراد اين

 داشـتند  محالت ميان در آب تقسيم در مهمي شنق فراداين ا٧١ .بود آب مجاري و ها قنات
  كردند. مي جلوگيري آب سر بر محلي منازعات از و

 سـخت  كشـاورزي  نيشـابور،  بـه  سـلجوق  آل هجوم دليل به سلجوقيان عهد ابتداي در
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 هـا، مـرج  و هـرج  ايـن  اثر در. يافت گسترش نيشابور در مرج و هرج و ناامني و ديد آسيب
  ٧٢ رديد.گ تباه داشت، حياتي اهميت نيشابور مردم راسرس براي كه روستايي اقتصاد

  
  نيشابور داري دام بر سلجوقيان ثيرأت

 و شـتر  اسب، هايگله خوراك، هاآن ثابت ثروت تنها آمدند، خراسان به تركمانان وقتي
 يك جانشـين،  جوامع از تركمانان درخواست نخستين ،بنابراين بود. گوسفند همه از ترمهم

 و مـرو  نيشابور، مانند بزرگ هايدشت هايواحه بود. در آن دوران آنان به اهچراگ واگذاري
 كشـاورزي  بـه  نيشـابور  در سلجوقيان عهد در. بودند روستاها از خيزتر حاصل بسيار هرات
 .داشت وجود اتقن حفر و كشي كانال با استفاده از ايويژه آبياري و شدمي ايويژه توجه

 شـبانان . وارد كـرد  مهلـك  ايضـربه  پيشرفته، اقتصاد ينا به صحراگردان تاز و تاخت
 كـاران  كشـت  برخالف .بودند هاانسان ترينتفاوت بي زمين و طبيعت به نسبت صحراگرد

 در تنهـا  هستند كه مرداني صحراگردان توجه كنند. آينده به و كنند مراقبت دانه از بايد كه
 .دارنـد  ثابـت  زنـدگي  كـه  ستا مردماني وحشت موجب سبك اين. كنند مي زندگي لحظه
  ٧٣ بود. تيرشان زخم از تروحشتناك بسيار دآورمي بار به حيوانات سلجوقيان كه خرابي
 نيشـابور  بـر  سـلجوقيان  احشـام  سوي از كه كنند اشاره مي تهديدي به ندرت به منابع 
 يـام ا دوم نيمـه  در عراقـي  تركمانان گويد مي بيهقي كه جا آن در با اين وجود .شد مي وارد

 اشـاره  موضوع اين به ه صراحتب »مسته خراسان بخورده بودند« غزنوي محمود پادشاهي

 انـدكي  ،نيشـابور  نابسامان اوضاع از روشني اما مختصر شرح ميرخواندچنين  هم ٧٤ كند. مي
زلف بتـان پريشـان و   « واليت آن كه كند ارائه مي سلجوقيان دست به آن تصرف از پيش

  ٧٥.»د و به عليق چهار پايان فرو ماندمانند چشم خوبان خراب ش

  
  سلجوقيان عهد در نيشابور هاي كان

  نويسد: مقدسي در اين باره مي
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 روسـتاي  در سـبه  كـان ...روسـتاي  در اسـت  فيروزه كان ريوند، روستاي به
...  روسـتاي  در خـوراكي  گل زوزن، در سنگي ديگ طوس، در رخام كان بيهق،
 تـا  اسـت  كشـيده  كـوهي  كه سلجي و جهيربن بزوان در نقره هاي كان و ختم گل

 زر و در شوشـا  ايالق خوره از و ، سيم و زر بسيار سيم و در شوشا، كان فرغانه،
 ارزكـي  هاشمش و شود بلند آن از كه است نقره دود آن و برخيز ذوقار و سيم و
 از و رونـاس  تواديان از و نيكو زعفران ولنجرد از آيد، مي دست به آن خالص از
 رس دسـت  در كـه  دارد اي فيـروزه  و خيـزد  زفـت  و قيـر  و شفت دود سوي اين

   ٧٦.نيست
موجود اسـت منـابعي    قديمي ياسناد ،سلجوقيان عهد در نيشابور هايكان با رابطه در
 رساله ابن مبارك محمد قزوينـي  طوسي، نصيرالدين خواجه اثر تنسوق نامه ايلخانيمانند 

 بـن  محمـد  نامـه  جـواهر  كتـاب . اسـت  شده نوشته تنسوق نامه فارسي ترجمه روي از كه

جـواهر نامـه    جـامي،  محمد العابدين زين جواهر نامه نام به ديگري مختصر كتاب منصور،
كننـد عـالوه بـر     مطالبي در اين زمينه ارائه مـي  داري رستم اشرف بن محمد اثر همايوني

 كه وجود دارد اديزي مطالب شهر، فاتحان سخنان و هامتن در نيشابور فيروزه ها درباره اين
. او در كـرد  اشاره نيشابور فتح از پس صفاري ليث بن عمر سخنان به توانمي آنها جمله از

 :  گويدمي اين باره
 آن هـاي سـنگ  و ريـواس  آن بوته خوردني، آن گل كه امگرفته را سرزميني

  ٧٧.است فيروزه
مطـالبي   بورنيشـا  در آن معـدن  و فيروزه سنگ درباره حوقل ابن و اصطخري چنين هم
 از و پـس از آن  اسـالم  از پـيش  كـه  گفـت  توانمي ،شد اشارهچه  آن به توجه با .اند نوشته
  بود. پادشاهان گنج از بخشي نيشابور فيروزه و شد مي استفاده نيشابور فيروزه
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  گيرينتيجه
 مهـم  منـاطق  از و خراسـان  و ايران مهم شهرهاي از ، يكيسلجوقيان عهد در نيشابور
 و تجـارت  ،آناطولي تا آنها نفوذ و ايران سرزمين به سلجوقيان ورود با. است بوده اقتصادي
 وضـعيت  بـر  امـر  ايـن  كه گرفت خاصي رونق آنها تصرف تحت هايسرزمين در بازرگاني
 نيشـابور  پيشه تاجر هايخاندان . در اين دوران،بود ثيرگذارأت نيشابور در بازرگاني و تجارت

آمـد   و  رفـت  اسـالمي  هاي سرزمين ساير به تجاري، مراكز دگيآما و امنيت سبب وجود به
 هـاي سـكه  .شـد مـي  صادر دست دور هايسرزمين به نيشابور تجاري كاالهاي كردند. مي

 معـامالت  در شـهرها  ساير بازار در و بودند برخوردارفراواني  شهرت از دوره اين در نيشابور
  شدند.  مي استفاده تجاري
 نشـيني  كـوچ  زنـدگي  شـيوه  و داري دام پيشه سلجوقي، هايكمنتر كهاين به توجه با
 كوچ حال در چنين آنها همواره . و همبودند بيگانه كشاورزي راه از معيشتتأمين  با داشتند
 و سالجقه زيرا سران گذاشت؛ ثيرأت نيشابور كشاورز مردم زندگي بر شيوه اين. بودند نشيني
 بـر  و كردنـد  مـي  رهـا  كشاورزي هايزمين در حابام بي را خود بزرگ هايگله ،آنان امراي
 رونـق  از را نيشابور در اين دوره كشاورزي نمودند. اين كار، مي وارد فراواني هايزيان مردم

  .انداخت
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