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چکیده
اي از اهمیت هاي ارتباطی شرق و غرب واقع بود و بخش عمدهنیشابور در دورة اسالمی بر سر راه

خود را وامدار این جایگاه جغرافیایی خاص بود. هر کاروانی که قصد گذر از سیاسی و رونق اقتصادي
گذشت. در گذر از ایاالت فارس و جبال به رب یا بالعکس داشت، ناگزیر باید از این شهر میشرق به غ

رسید؛ راه قهستان و راه قومس. مسیر کاروان امـام رضـا (ع) بـه    شرق ایران دو راه عمده به نیشابور می
و غیـر قـانع   گذشته است. علیرغم شواهد و قراینی ناچیزسوي مرو از این دو طریق تنها از نیشابور می

رسد این کاروان راه فارس ـ کننده دربارة عزیمت کاروان رضوي به نیشابور از طریق قومس، به نظر می
قهستان را طی کرده است. 

د پس از شرح مختصري ازموقعیت خاص جغرافیایی شهر ندر پژوهش حاضر تالش دارانگنگارند
واقع در غرب خراسان و بـه طـور مشـخص،    هاي ایاالت نیشابور در دورة اسالمی، در وهلۀ نخست راه

د که نایاالت جبال، فارس و گرگان به سوي نیشابور را نشان داده، آنگاه در پی پاسخ به این پرسش برآی
ق پـر  3ق و اوایل سدة 2کدامیک از دو راه اصلی فارس و جبال به سوي نیشابور در حدود اواخر سدة 

ق در همین محدودة زمانی جـاي  200ه نیشابور در سال رفت و آمدتر بوده است؟ ورود امام رضا (ع) ب
رونق نسبی رفت و آمد در راه قهستان نسبت به راه قومس در این گیرد. بررسی حاضر تا حدودي ازمی

زمان حکایت دارد؛ رونق نسبی همان راهی که امام رضا (ع) از طریق آن به نیشابور وارد شد.
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مقدمه
تـرین انگیـزة آن   یان شرق و غرب از عهد باستان وجود داشته است کـه مهـم  رفت و آمد م

هـاي سیاسـی و تبشـیري و در    هـاي هیـأت  کشی سپاهیان و فعالیتتجارت بود. همچنین لشکر
وآمـد در سرتاسـر   هاي سـفر بـود. رفـت   نیز از دیگر انگیزه1»سیر در زمین«دورة اسالمی حج و 
هـاي ارتبـاطی در دورة   باطی را بـه وجـود آورده بـود. راه   هاي ارتاي از راهشرق و غرب شبکه

جِـلماسه در مغرب اقصی و در سوي شرقی، به شهر، به نولاسالمی در سوي غربی لَمتَه و سـ-

). همچنین مبـادالت  1/200رسید (میکل، هاي بزرگ سغد و ترکستان مانند سمرقند و چاچ می
هـاي اروپـاي شـرقی    ا و جنوب روسیه و کشورتجاري را با ترکان و خزران و سرزمین اسالوه

هاي بغداد به سوي چین شـاهراهی  کرد. یکی از راه) در سطحی گسترده برقرار می312(ناجی، 
توان نـام بـرد   ترین شهرهاي میانۀ آن، همدان، ري، نیشابور، مرو و سمرقند را میبود که از مهم

).11و،؛ الفون و رابین51ـ50؛ بارتولد، 2/230(نکـ : متز، 
ترین مراکز مصرف در جهان اسـالم را  بر سر راهی که بغداد و دیگر شهرهاي عراق، بزرگ

پیوست، شهرهاي خراسان جاي داشـتند کـه سـود سرشـاري را از     النهر و شرق آن میبه ماوراء
هـاي  ). در نتیجۀ رفت و آمـد کـاروان  149بردند (باسورث، اي خود در تجارت مینقش واسطه

هـا آبـاد شـده و بـه مراکـز مهـم داد و سـتد بـدل شـدند          اي واقـع درمیانـۀ راه  تجاري، شـهره 
در پاسخ به این پرسش که چرا خست طبیعـت در خراسـان نتوانسـت    2). باسورث313(ناجی،

). 146مانع پیشرفت شود، موقعیت خاص جغرافیایی خراسان را مطرح کرده اسـت (باسـورث،   
-به واسطۀ قرار گرفتن بر سر این راه از تجارتی پـر نیشابور و برخی از شهرهاي نواحی آن نیز

-ها رونق داشت؛ از این رو، ارتباط معنانشینی در آنرونق برخوردار بودند و بدین واسطه، شهر

-ها نـه تنهـا شـکل   توان مشاهده کرد. این شهرگیري شهرها میها و خط شکلداري را میان راه

هـا  ها نیز وامدار رونـق تجـارت در ایـن راه   ن سدهگیري بلکه رونق و بقاي خود را در طول ای
3).318بودند. خسروگرد و سبزوار، دو قصبۀ بیهق در همین مسیر جاي داشتند (مقدسی،

نحل و ... .36سورة أنعام، 11آل عمران، 137در آیات » سیروا فی األرض«. برگرفته از عبارت 1
2 . Bosworth

). اهمیـت  319. همچنین در طرف شرقی نیشابور در میانۀ راه نیشابور به سوي مرو شهر کوچک نوقان بازاري قابل ذکـر داشـت (مقدسـی،    3
). در راه جنوبی نیشابور به طـرف اصـفهان،   170لت قرار گرفتن بر سر این راه بود (بختیاري شهري، ق تنها به ع4نوقان و سناباد پس از سدة 

). 318ق بازاري داشت (مقدسی، 4فارس و کرمان نیز ترشیز واقع بود که در سدة 
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رسـید.  سه راه عمده از ایاالت غربی خراسان، ایاالت فارس، جبال و گرگان به نیشابور مـی 

رسـید. راه  هاي فارس و جبال از دو طریق ایالت قومس و ایالـت قهسـتان بـدین شـهر مـی     راه
هاي نخستین هجري تـا حـدودي اهمیـت داشـته اسـت؛ ولـی       گرگان به سوي نیشابور در سده

رسد اهمیـت دو  هاي فارس و جبال به سوي این شهر نبوده است. به نظر میهمپایۀ اهمیت راه
راه یاد شدة قهستان و قومس نیز یکسان نبوده است.  

یکی از سؤاالت مطرح در سفر امام رضا (ع) به خراسان آن اسـت کـه کـاروان رضـوي در     
است. قراینی به از ایالت فارس به سوي خراسان از طریق کدام مسیر به نیشابور رسیدهعزیمت

هـا و  هاي متعدد در مبادي ورودي کویر مرکزي ایران، یزد و نایین، و آبـادي ویژه وجود قدمگاه
هاي منتهی بدین مبادي مانند شهر ابرقو گذر ایـن کـاروان را از راه قهسـتان    شهرهاي بر سر راه

کند.  د میتایی
تـوان  اي که در این جـا مـی  هاي ایاالت جبال و فارس به سوي نیشابور، مسالهبا نظر به راه

هاي نخستین از جمله در زمان سفر امـام رضـا (ع) بـه خراسـان     طرح کرد آن است که در سده
کدام مسیر از دو راه یاد شده اهمیت و رفت و آمد بیشتري داشته است.  

هاي نخستین هجري ـ موقعیت جغرافیایی نیشابور در سده1
فارس و سـند 1بارانداز«هاي نخستین هجري آن را به جایگاه خاص جغرافیایی نیشابور در سده

) یعنـی نـواحی جنـوبی و    315(مقدسـی،  » خوارزم و ري و گرگان2هايو کرمان و جایگاه کاال
توانست بدون ورود به شهر شمالی و غربی بدل ساخته بود. به نوشتۀ یاقوت، هیچ کاروانی نمی

نیشابور به طرف غرب یا شرق گذر کند. او این موقعیت جغرافیایی را عامل بازگشـت آبـادانی   
تا این که دوباره به آبادترین و «... ق) دانسته است: 548ویرانی ناشی از فتنۀ غزان (شهر پس از 

ترین و ثروتمندترینِ سرزمین هاي خداوند تبدیل شد؛ چرا کـه  بهترین و پرخیرترین، پرجمعیت
). وي نیشـابور را  5/332(یـاقوت،  » شدنددهلیز مشرق بود و قافله ها ناگزیر باید بدان وارد می

) و این بـا توجـه بـه    5/331ن شهرهایی که در سفرش دیده، بهترین شمرده است (همان،در میا
حـدودي صـحت   هاي شهر ناشی از فتنۀ غز و حوادثی کـه در پـی آن رخ داد، تـا   شدت ویرانی

. فُرْضَـۀ. 1
. مطرَح. 2
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کند. بـدین گونـه   ادعاي یاقوت را مبنی بر این که موقعیت شهر عامل آبادانی آن بوده، تایید می
هـاي  به سوي غرب یا شرق، قصـد گـذر از نیشـابور نداشـت، تنهـا راه     کسی که در مسیر خود

-هاي فرعی مـی گزید. طالبان علم و علمادر مواردي نه چندان فراوان، از راهمیفرعی را باید بر

-هاي بیشتري را در راه حج یا رحلۀ خود درك کنند. ابوگذشتند تا مشایخ و محافل علمی شهر

هاي قهسـتان  ق) به قصد رسیدن به مدینه به جاي برگزیدن راه194محدث (د.1العباس هـَـرَوي
به سوي اصفهان و فارس و یـا راه قـومس بـه سـوي ري، از هـرات بـه سـوي گرگـان رفـت          

گذشـتند.  هـاي فرعـی مـی   ). گاهی سپاهیان نیز مانند طالبـان علـم و حـدیث از راه   48(فارسی،
این زمین باریـک بسـیار حاصـلخیز    «یسد: نودربارة موقعیت جغرافیایی نیشابور می2ویلکینسون

اند، زمان درازي به عنوان ها از سمت شمال و بیابان از سمت جنوب آن را محدود کردهکه کوه
شـد] کـه بـین آسـیاي     یک گذرگاه براي مردم، بازرگانان، سپاهیان و سایر مسافرانی [شمرده می

در شرق در رفت و آمد بودنـد ...  النهرین در غرب و ترکستان، سغد و هند و چین صغیر و بین
هاي نیشابور قرار داشت، اما تـاریخ نشـان   البته این تنها مسیر نبود و جادة دیگري در شمال کوه

ــی  ــور م ــه از نیشــابور عب ــوقداده اســت مســیري ک ــت ف » اي داشــته اســتالعــادهکــرد، اهمی
را بارانداز فارس، سند، ). این موقعیت جغرافیایی ـ چنانکه اشاره شد ـ نیشابور   46(ویلکینسون،

کرمان، خوارزم، ري و گرگان ساخته بود.

هاي ایاالت فارس و جبال به نیشابور از طریق ایالت قومس ـ راه2
راه ایالت فارس به سوي نیشابور نخست به اصفهان (براي اسامی منازل میان فارس تا اصـفهان  

نـازل میـان اصـفهان تـا ري نکــ:      و ري (بـراي اسـامی م  3) و سپس قـم 58نکـ : ابن خردادبه، 
رسید و پس از گـذراز  ) واقع در ایالت جبال می404ـ 403؛ ابن حوقل، 231ـ 229اصطخري، 

یافت (براي دیدن اسامی منازل از ري تـا  شهر دامغان واقع در ایالت قومس تا نیشابور امتداد می
رسـید  روازة قباب نیشابور مـی ). این راه مانند راه گرگان به د216ـ215نیشابور نکـ: اصطخري، 

). راه فارس ـ خراسـان از طریـق ایالـت قـومس در شـهر ري بـا        432؛ ابن حوقل، 255(همو، 

(به کسر هاء)، به فتح هاء دانسته است. را برخالف وجه متداول عامیانه » هروي«) ضبط 5/637(األنساب. سمعانی در 1
2.Wilkinson.

). 26شده است (صخوانده که از دروازة (درب) ري آغاز می» راه خراسان«. حسن بن محمد قمی یکی از راه هاي قم را 3
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یافت. به نوشتۀ حمداهللا مستوفی در سدة شد ـ ارتباط می ـ که از بغداد آغاز می1شاهراه خراسان

-اده کـه بـه مهمـان   فرسخ پیش از بسطام از موضعی به نام حد6ق، راه ري به سوي نیشابور 8

شد و از دو راه معروف به راه جاجرم و راه سبزوار دوست معروف بود، به دو شاخه تقسیم می
رسید و در ادامه پـس از عبـور از مغـز، دیـه     رسید. راه نخست ابتدا به بسطام میبه نیشابور می

کــ : نقشـۀ   ن174رسید (مستوفی، سلطان، رباط سونج (سوبنج)، به جاجرم و سپس آزادوار می
). بـا آنکـه منـابع    3پیوست (نکـ : بخش ). راه در جاجرم به مسیر گرگان ـ نیشابور می 3شمارة 

ق بـه  4اند، اشارة یکی از منابع سـدة  متقدم جغرافیایی از راه بسطام ـ نیشابور صریحا یاد نکرده 
)، بـه  3: بخش هاي نیشابور، گرگان و قومس (دامغان) بوده (نکـ این که جاجرم محل تالقی راه

دارد. مـع الوصـف، ظـاهرا راه    طور ضمنی از راه دامغان ـ نیشابور از طریق جاجرم پـرده برمـی   
دامغان ـ نیشابور از طریق سبزوار در قرون نخستین چنان شهرت و رفـت و آمـدي داشـته کـه      

دامغان به نویسان متقدم را از ذکر راه دیگر بازداشته است. با آن که اسامی منازل در راه جغرافی
توان دریافت که احتمـاال منبـع   می2نیشابور از طریق سبزوار در منابع متقدم اندکی تفاوت دارد،

همگی یکی بوده است. از این میان، مطالب ابن رسته در این باره از تفصیل بیشتري برخـوردار  
3).456؛ ابن حوقل، 171ـ170؛ ابن رسته، 351، مقدسی، 23خردادبه، است (نکـ : ابن

-گذشـت و بـه دامغـان مـی    به جز راه اصلی یاد شده که از شهرهاي اصفهان، قم و ري می

ده یا گرمه که اعـراب  راهی میان ایالت جبال و قومس نیز اشاره کرد. سهتوان به کورهرسید، می
) و در کویر مرکزي ایران در میانۀ راه اصفهان (مقدسی، 348خواندند (لسترنج، آن را جرمق می

) به سوي ایالت قهستان واقع بود، دو شهر یاد شـده را  405ـ404) و راه نایین (ابن حوقل، 491
50داد. میان جرمق و دامغان تنها یک منزل به نام ونده وجود داشت کـه در  به دامغان پیوند می
فرسخی دامغان جاي داشت (مقدسی، همانجا). 40فرسخی جرمق و 

هاي دیگر فارس ـ خراسـان    با ایالت قهستان که راهوضع اقتصادي ایالت قومس درمقایسه

اند. خوانده» الطریق االعظم«) آن را 278) و ابن رسته(ص95. یعقوبی (ص1
شاید منازل این راه بدین ترتیب بوده است: هفدر (هفتکند) (ظاهرا نخسـتین منـزل در خراسـان و محـدودة     . با نگاه به همۀ منازل یاد شده2

د نیشابور از سوي قومس بود)، اَسد آباد، مزینان و بهمن آباد، نوق یا یحیی آباد، خسروگرد، سبزوار، حسین آباد، سـنکردر، دسـتجرد، بیشـکن   
(بیکند). 

-گذشت. هارونها از اسفرایین میرفت. یکی از آناز آن که به نیشابور برسد، سه جادة فرعی جدا شده به توس می. از میانۀ همین راه پیش3

ق) که ابن فندق آن را نقل کرده است، از این مسیر به سوي توس رفت. 405ق) بنا بر گزارش حاکم نیشابوري (د.193ـ170الرشید (خالفت: 
).47س رفت (ابن فندق، او در قول دیگر از راه بیهق به تو
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تري قرار داشت. اهمیت تجاري شهرهاي آن بـا شـهر قـاین،    گذشت، در جایگاه پاییناز آن می
قصبۀ ایالت قهستان و همچنین ترشیز (نکـ : بخش چهارم) قابل مقایسه نبـود. قلـت شـهرها و    

آمـد و ایـن موضـوع از دیـد     چشـم مـی  جمعیت این ایالت نسبت به برخی دیگر از ایاالت بـه  
).353ریزبین مقدسی دور نمانده است (مقدسی، 

ق به سـه  3ق و اوایل سدة 2دربارة رفت و آمد در راه اصلی یاد شده در حدود اواخر سدة 
گزارش در منابع متقدم  برمی خوریم. برپایۀ گزارشی ضعیف و ظـاهرا نادرسـت کـه از سـوي     

)، امام رضا (ع) از طریق راه قـم بـه   35ـ33نکـ : عرفان منش، برخی از محققان رد شده است (
)، 22است. وجود قدمگاه رضوي در دیه آهوان (میـرزا ابـراهیم،   سوي نیشابور و مرو برده شده

کنـد.  در میانۀ راه سمنان به دامغان ـ نیز که در یک منبع متاخر ذکر شده، این دیدگاه را تایید می
نوشـتۀ سـید ابـن طـاووس     1يفرحـۀ الغَـر  نادرست نخستین بـار در  رسد این دیدگاهبه نظر می

). دومـین گـزارش بـه سـفر فاطمـۀ      131ــ 130ق) مطرح شده است (سید ابن طاووس،693(د.
گردد که ازراه جنوبی ق به سوي خراسان بازمی201معصومه(ع)، خواهر امام رضا (ع)، در سال 

فهان و ري از جمله قم نکــ : اصـطخري،   ایران از طریق ري (براي دیدن اسامی منازل میان اص
). دعـبــِل  213) رهسپار خراسان شد و در میانۀ راه در شهر قم از دنیا رفـت (قمـی،   231ـ229

) از 49/243؛ مجلسـی،  2/329خُزاعی نیز در راه خود از مرو به سوي عـراق (قاضـی تنـوخی،    
؛ شـیخ  314، 20/295؛ حمـزة اصـفهانی،   296ـ1/295ق، 1404شهر قم گذر کرد (شیخ صدوق، 

2).2/264مفید، 

هاي ایالت گرگان به نیشابور از دو طریق اسفرایین و جاجرمـ راه3
پیوسـت؛ یکـی از طریـق اسـفرایین و دیگـري از طریـق       گرگان از طریق دو راه به نیشابور مـی 

مورخ رومی سدة اول میالدي از یک جـادة تجـاري   3هاي ایزیدور خاراکسیجاجرم. در نوشته

ق) با 726. سید عبدالکریم بن احمد بن طاووس در این کتاب دربارة جایگاه مضجع امیرالمومنین، علی(ع)سخن گفته است. عالمه حلی (د.1
). 838ـ 2/837ی، بازنویسی کرده است (نکـ : ثقفی کوفالدالئل البرهانیه فی تصحیح الحضرة الغرویه حذف اسناد و روایات مکرر، آن را با نام 

).  880ـ2/837به چاپ رسیده است (58ق) در قالب تعلیقۀ شمارة 283ثقفی کوفی (د.الغارات رسالۀ یاد شده در پایان کتاب 
) به اصفهان 3/510) و کاشان (همو، 3/89هاي دامغان (سمعانی، ق) نیز خود را از راه شهر562ق ابوسعد سمعانی (د.6. در نیمۀ نخست سدة 2

اند.رس
3. Ysidorus Charax.
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) که ظاهرا یکی از همین 36، 1رفته سخن به میان آمده (گابریلاز نیشابور به دریاي خزر میکه 

رسـد راه گرگـان از   ق به نظر می4در سدة حدود العالم دو راه بوده است. بر پایۀ نوشتۀ مؤلف 
). بخـش انتهـایی مطلـب ایـن کتـاب دربـارة       293، حدود العالمگذشته است (شهر جاجرم می

کامال مفهـوم نیسـت؛   » بر سرحد و بارکدة گرگان است و آنِ کومش و نیشابورست«...2جاجرم
همه، با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی جاجرم، شاید عبارت یـاد شـده بـدین معنـی     با این

کـرده اسـت. شـاید    هاي نیشابور و دامغان (قومس) و گرگان در این جا تالقـی مـی  باشد که راه
نیز که در آن از قرار داشتن این شـهر در میانـۀ گرگـان و نیشـابور     األنساب عبارت سمعانی در 

دربارة قرار داشتن ایـن شـهر   العالم حدود )، به طور ضمنی، گزارش 2/5سخن گفته (سمعانی، 
از راه 3)318) و مقدسـی (ص 278همه، ابن رسـته (ص در میانۀ راه گرگان را تایید کند. با این

انـد. ابـن حوقـل بـا آن کـه در بخـش اول نقشـۀ        ایین خبر دادهگرگان ـ نیشابور از طریق اسفر 
)، بدین راه اشاره نکـرده اسـت. بـا    428خراسان از راه گرگان ـ اسفرایین خبر داده (ابن حوقل، 

)، چنـین  3و 1توجه به موقعیت جغرافیایی دو ناحیۀ جاجرم و اسفرایین (نکــ : نقشـۀ شـمارة    
ور از هر دو ناحیه در یک مسیر مستلزم پـرت شـدن راه   نماید که گذشتن راه گرگان ـ نیشاب می

رسد رفت و آمد میان گرگان و پذیر نبوده است؛ بر این پایه، به نظر میبوده و از این رو، امکان
) و به طـور  318پذیرفته است. مقدسی (صنیشابور از دو طریق اسفرایین و جاجرم صورت می

اند؛ بـا توجـه بـه    ان از دشت جوین سخن گفتهاز گذر راه گرگ4)293(صحدود العالم ضمنی 
)، ظـاهرا راه گرگـان ـ نیشـابور از      3و 1موقعیت جغرافیایی دشت جوین (نکـ : نقشـۀ شـمارة  

گذشته اسـت. ابوالعبـاس احمـد بـن     طریق جاجرم ـ و نه از طریق اسفرایین ـ از این ناحیه می  
گرگان به سوي نیشابور از ق در راه خود از319ق) در حدود سال 376محمد مصري حافظ (د.

رسـید  مـی 5). این راه در دشت جوین بـه شـهرك آزادوار  5/311این ناحیه گذر کرد (سمعانی، 
؛ مقدسی، همانجـا). در راه دیگـر گرگـان بـه سـوي نیشـابور، منـازل میـان         293، حدود العالم(

1. Gabriel.
. جاجرم شهرکی است بر راه گرگان، بر سرحد و بارکدة گرگان است و آنِ کومش و نیشابورست. عبارت پایانی احتماال بدین معناست کـه  2

د شده این مطلب را تاییـد  جاجرم سرحد و بارکدة قومس (دامغان) و نیشابور نیز بوده است. موقعیت جغرافیایی جاجرم نسبت به سه شهر یا
کند. می
. یشقّـُه جادةُ جرجان. 3
ها قصبۀ دشت جوین بوده است.گذشته که در برخی دورهکه از شهر آزادوار می. با ذکر آن4
سـدة  ) که دست کم در1/53، »ازاذوار«. شهرکی در اول کورة جوین از سوي قومس (غرب) و از توابع نیشابور بوده است (یاقوت حموي، 5
ق (یاقوت حموي، همانجا) قصبۀ جوین بوده است. 7) و اوایل سدة 318ق (مقدسی، 4



93شمارةتاریخ و فرهنگ- مطالعات اسالمی156

) و ابن 284ص). اصطخري (352اسفرایین تا نیشابور عبارت بود از مهرگان و ریوند (مقدسی، 
اند. از جاي گرفتن ریوند در میان منـازل  را نام برده1روان) به جاي ریوند، خان456حوقل (ص

روان را نیـز  شده اسـت. خـان  توان دریافت که قصبۀ ناحیۀ ریوند به همین نام خوانده میراه می
گرگان ماننـد راه  راه2اگر همان ریوند ندانیم، باید در حدود شمال غربی شهر نیشابورجاي داد.

). بیهقـی در مـورد   432؛ ابـن حوقـل،   255رسید (اصطخري، عراق به دروازة قباب نیشابور می
و پیداست تا دهستان و گرگان چه مسافت است هرگـاه  « ... مسافت این راه چنین نوشته است: 

). 579(بیهقی، » که مراد باشد به دو هفته به نیشابور  باز توان آمد

: موقعیت کنونی شهرهاي اسفراین، جوین، آزادوار و جاجرم 1نقشۀ شمارة 
)google map(برگرفته از 

شود. ) تلفظ میRivand) باشد. واژة ریوند در گویش محلی نیشابور رِوند (Rīvand. شاید روان صورت دیگري از همان ریوند (1
) و ابوسـعد سـمعانی   2/491، »دوِیـن «توا شـمرده شـده (یـاقوت حمـوي،     هاي ناحیۀ اُسـ . شاید دوِین در شمال غربی نیشابور نیز که از دیه2

)، گاهی در همین مسیر، منزلگاه مسافران بوده است؛ با قید این شرط 2/94از طریق آن به نیشابور وارد شده (نکـ : األنسابق)، مؤلف 562(د.
رفته است.حدثان انتظار میکه سمعانی براي درك محدثی راه خود را بدان کج نکرده باشد؛ چنان که از م
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کم از سدة اول مـیالدي محـل رفـت و آمـد بـوده اسـت.در       این راه چنانکه گفته شد دست

ق) جعفـربن برمککـه در   99ـ96اواخر سدة نخست هجري در خالفت سلیمان اموي (خالفت: 
) به 238الملک توسی، به سوي طبرستان، در میانۀ راه به نیشابور وارد شد (نظامراه خود از بلخ

ها حـاکی از آن اسـت کـه ایـن راه در     احتمال بسیار همین راه را طی کرده است.برخی گزارش
بـوده اسـت؛ از ایـن رو،    3و امیـران 2، عالمـان 1هاي تجاريادوار بعدي نیز مورد استفادة کاروان

المی نیز راهی کم رفت و آمد نبوده است.  ظاهرا در دورة اس

هاي ایاالت فارس و جبال به نیشابور از طریق ایالت قهستانـ راه4
رسـید، راهـی   یکی از سه راه مهمی که از ایاالت غرب خراسان، فارس و جبال، به نیشابور مـی 

ـ بود که از سوي ایالت قهستان می داد؛ همـان  د مـی رسید و دو ایالت یاد شده را به نیشابور پیون
) از طریـق آن بـه نیشـابور وارد    208ق (حاکم نیشـابوري،  200(ع) در سال راهی که امام رضا 

هاي جبال، فارس و کرمان با گذشتن از کویر مرکزي ایران از طریق قهستان به نیشـابور  شد. راه
تجـاري  رسید. راه قهستان به نیشابور به لحاظ تجـاري اهمیـت بسـیار داشـت؛ زیـرا مراکـز      می

داد کـه  معتبري مانند ایالت فارس، سواحل خلیج فارس و ایالت کرمان را به نیشابور پیونـد مـی  
رفـت و کانـال ارتبـاطی    بارانداز کاالهاي شرق دور و احتماال شمال و شرق اروپا به شمار مـی 

و هاي یاد شده بود (براي آگاهی از روابط تجاري قلمرو سامانی بـا شـمال   مهمی براي سرزمین
؛ 325پـاورقی؛ مـایلز،   131؛ الفون و رابینو، 2/207ق، نکـ : متز، 4و 3هاي شرق اروپا در سده

از طریـق ایـن راه، نفـوذ بازرگـانی و اقتصـادي خراسـان در       «). به نوشتۀ باسورث، 361ناجی، 
). اهمیت تجاري این راه به علت رونـق  150(باسورث، » سراسر خلیج فارس گسترش یافته بود

-در قهستان نیز بود. به نوشتۀ مقدسی، ترشیز بارانداز فارس و اصفهان و خزانۀ (تـامین تجارت 

) و قاین قصبۀ این ایالت نیز بارانداز خراسان و خزانۀ کرمان 318کنندة غلّۀ) خراسان (مقدسی، 

). بخشی از مسیر 202. در یکی از حکایات ابوسعید از کاروان تجاري سخن گفته شده که از ختن به سوي طبرستان رهسپار بود (ابن منور، 1
به احتمال بسیار نیشابور ـ گرگان بوده است. هاییچنین کاروان

) براي رسیدن به نیشابور همـین راه را  265عروف که از گرگان به نیشابور آمد (حسینی، ق)، ادیب م398ـ358. ظاهرا بدیع الزمان همدانی (2
).294پیموده است. برپایۀ عبارات یکی از نامه هاي وي، او در این راه با دزدانی عرب رو به رو شده است (نکـ: همو، 

آن ماه ـ ظاهرا نه 26ق تا 426ربیع االول سال 12دو هفته از ق) راه میان نیشابور تا گرگان را در432ـ 421. سلطان مسعود غزنوي (حکـ :3
).  580به شتاب که به سیر عادي و کاروانی ـ پیمود (بیهقی،
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بوده است. در راه دیگر ایاالت فارس و جبـال بـه سـوي خراسـان کـه از ایالـت       1)321(همو، 
شت، عکس این وضع صادق بوده است. چنانکه در بخش دوم اشاره شـد، ایالـت   گذقومس می

قومس به لحاظ تجاري اهمیت چندانی نداشته یا دست کم اهمیـت تجـاري ایالـت قهسـتان را     
نداشته است.  

-هاي ایاالت فارس و جبال به سوي خراسان به حاشیۀ کویر مرکزي ایران مـی مسافر در راه

سـیر در  «گذاشـت.  یق چندین راه به مقصد ایالت قهستان پشت سر مـی رسید و بیابان را از طر
تـرین راه  ). مهم402(ابن حوقل، » شداین بیابان با اسب سخت بود و تنها با شتر از آن گذر می

-)، از شیراز آغـاز مـی  129خوانده (ص» راه خراسان«میان فارس و قهستان که اصطخري آن را 

توان نام برد (ابن ۀ آن به ترتیب اصطخر، ابرقو و یزد را میشد و از جمله شهرهاي معروف میان
حوقـل در سـدة   ). ابـن 457؛ مقدسی، 403؛ ابن حوقل، 130ـ129؛ اصطخري، 51ـ50خردادبه، 

یـاد کـرده اسـت کـه از نـایین بـه سـوي        » راه نایین«ق از راه دیگر فارس به قهستان با عنوان 4
تقیم نایین ـ خراسان نیز بـدون گـذر از طـبس،     ). راه مس401ـ400رفت (ابن حوقل، می2طبس

تـرین منـزل   رسـید و مهـم  واقع در قهستان مـی 3پس از جدا شدن از منزلی به نام نوجاي به بنّ
مهـم میانـۀ آن   ؛ براي دیدن این راه ومنـازل 405ـ404بعدي تا نیشابور، ترشیز بود (ابن حوقل، 

شد. یک راه از هستان در منزل نوجاي دو شعبه می). بنابراین، راه نایین به ق3نکـ : نقشۀ شمارة 
) و راه دیگـر از  404آن دو بنابر نامگذاري ابن حوقل، راه نایین ـ خراسـان بـود (ابـن حوقـل،      

ق 444ق) در سـال  485یا 481خسرو (د.رفت. ناصرنوجاي به سوي جنوب شرقی به طبس می
). 124(ناصر خسرو، بیابان میان اصفهان تا طبس را با گذر از نایین پیمود 

).321شد (ص. به نوشتۀ مقدسی، از قاین در عمان به احترام بسیار یاد می1
ا یا گیلکی واقع در کنـارة کـویر اسـت. بـه نوشـتۀ      ضبط کرده است که مقصود وي از آن، طبس خرم» طبسین«) آن را 401. ابن حوقل (ص2

بر یکی از دو طبس خرما (گیلکی) یا عـُناب (مسینان) اطالق شده است. او دربـارة وجـه   » طـَـبسین«) گاهی به نادرست نام 385لسترنج (ص
ا دو دژ داشته که یکـی از آن دو  )، طبس خرم386حدس نسبتا معقولی زده است. به نوشتۀ وي (ص» طبسین«تسمیۀ طبس خرما یا گیلکی به 

ذکر شده در منابع هیچ پیوندي با طبس عـُناب یا مسینان نداشته » طبسین«بوده است. بنابراین، می توان گفت که ممکن است » کُرین«یا » کُري«
باشد. 

). نابند مورد اشارة لسترنج 386ابق است (ص. به نوشتۀ لسترنج، نابند کنونی (با نایبند واقع در کویر در جنوب طبس فرق دارد) همان بـَنّ س3
) است که اکنون شهري است در بخش انابد شهرستان بردسکن در غرب شهر بردسکن. این شهر در جنوب غربی استان ʾanābadشاید انابد (

نّ) کـه در منـابع از دو    )، انابد 118است (نکـ : خسروي، خراسان رضوي واقع است. اگرچه جایگاه شهر ترشیز و کاشمر فعلی یکی نبوده بـ)
ــیش از      ــلۀ بـ ــده، در فاصـ ــه شـ ــخن گفتـ ــیز سـ ــان آن و ترشـ ــه راه میـ ـــ :    60مرحلـ ــاي دارد (نکـ ــمر جـ ــهر کاشـ ــومتري شـ کیلـ

http://traveltips.blogfa.com/post-28.aspx.(



159)ع(رضاامامدورومقارننیشابورسویبهخراسانغربایاالتھای	راه93زمستانوپاییز
که گاهی ایالـت جبـال و بـه طـور     1ق به جز راه نایین (خود از توابع فارس بود)4در سدة 

داد (نکـ : بند پیشین)، دو راه دیگر نیز میان ایـن دو  خاص اصفهان را به ایالت قهستان پیوند می
نده، از اردستان آغـاز  خوا» راه میانه«ایالت وجود داشت. یکی از این دو راه که ابن حوقل آن را 

). دیگري راه مستقیم اصفهان به سوي ایالت قهسـتان  401رسید (نکـ : صشد و به طبس میمی
) و در عـین  491شـد (مقدسـی،   ده) به راه نایین متصل میبود که در منزل جرمـَق (گرمه یا سه

داشـت (نکــ :   حال، از همین منزل راهی دیگر به سوي دامغان، قصبۀ ایالت قومس، نیز وجـود  
).2بخش 

هاي کرمان بـه  هاي یزد و نایین به همراه راه شور (یکی از راهبر پایۀ گزارش ابن حوقل، راه
پیوسـت (ابـن حوقـل،    در سه فرسنگی طبس به هم می2قهستان) به طرف قهستان در دیه کُري

). بـا  2شـمارة هاي کویر مرکزي ایران به سوي ایالت قهستان نکـ : نقشۀ؛ براي مشاهدة راه405
فرض صحت موقعیتی که براي کُري (کُریت امروزي) در سه فرسنگی جنوب شرقی طبس ذکر 

) و همچنین با مالحظۀ موقعیت راه نایین ـ طـبس (نکــ :     3؛ نکـ : نقشۀ386شود (لسترنج، می
رسد رسیدن راه نایین ـ طبس به کُري مستلزم پرت و دور شـدن راه   ) به نظر می3نقشۀ شمارة 

ده است.  بو

.224. لسترنج، 1
20شـود و در حـدود   )، اکنون کُــریت خوانـده مـی   4/458، »کُرین«؛ یاقوت حموي، 243رین نیز خوانده شده (اصطخري، . این منزل که ک2ُ

موجود در منـابع  »ِ کُـرین«). با توجه به شباهت این دو واژه به یکدیگر در خط، شاید 276کیلومتري جنوب شرقی طبس واقع است (جلیلی، 
باشد. » کُـریت«اي از شدهتصحیف
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هاي کویر مرکزي ایران: راه2نقشۀ 
، مفازة خراسان و فارس)صورة االرض(



161)ع(رضاامامدورومقارننیشابورسویبهخراسانغربایاالتھای	راه93زمستانوپاییز
ق)، ماموران مامون امـام رضـا (ع) را از   381برپایۀ روایت نقل شده توسط شیخ صدوق (د.

-ن به رجـاء بـن أبـی   ایالت فارس گذر داده و از طریق ایالت قهستان به نیشابور رساندند. مامو

اك دستور داد آن حضرت را از راه بصره، اهواز و ایالت فارس به سوي خراسان بیاورد و  ضَحـ
)؛ 194، 161ــ 1/160ق، 1404آن حضرت را از راه کوفـه و قـم عبـور ندهـد (شـیخ صـدوق،       

دانسـت کـه شـیعیان بـا آن     نشین بودن کوفه و قم خلیفه به صـالح نمـی  احتماال به جهت شیعه
ضرت ارتباط یابند. شاید راه یاد شدة فارس به قهستان یعنی راه مستقیم نایین ـ خراسـان از    ح

انـد؛  راه بن ـ ترشیز واقع در ایالت قهستان همان راهی بوده است که امام رضا(ع) از آن گذشته 
رسد نایین در شمار شهرهایی است که با قدوم آن حضرت متبرك شـده اسـت و   چه به نظر می

مـنش،  وجـود دارد (عرفـان  1هایی منسوب به امام رضا (ع) در ایـن شـهر و اطـراف آن   قدمگاه
(همـو،  3) و یزد91؛ عرفان منش، 464(همو، 2). البته نام ابرقو467ـ 466؛ جعفریان، 110ـ109
هـا گـام   ؛ جعفریان، همانجا) نیز در شمار شهرهایی نـام بـرده شـده کـه آن حضـرت بـر آن      99

در 4(ع) پـس از گـذر از اهـواز   نچه گفته شد احتمـاال راهـی کـه امـام رضـا      اند. بنا برآگذاشته
؛ جعفریـان،  79ــ 78در فارس (نکــ : همـو،   5) و ارجان47؛ عرفان منش، 463خوزستان (همو، 

گذشـت. چنـان   اند، به ترتیب از اصطخر، ابرقو و یزد میهمانجا) از طریق آن به قهستان رسیده
تـوان ایـن راه را ـ کـه از      راهی وجود داشته است. بنابراین، مـی که گفته شد میان یزد تا طبس

هـاي شـهر نـایین بـه قـدمگاه      وجود دارد. از قدمگاهکیلومتري جادة نایین ـ یزد نیز دو قدمگاه5) در Bāfrān. در دو شهر نایین و بافران (1
-توان اشاره کرد (عرفانمسجد قدیمان یا مسجد جامع قدیم، قدمگاه پشت مسجد کلوان، مسجد و حمام امام رضا (ع) در محلۀ گودالو نیز می

).115ـ109منش،
). 91اي وجود دارد که از توقف امام رضا (ع) در آن مکان خبر داده است (همو، . در حومۀ ابرقو در مسجدي به نام مسجد بیرون کتیبه2
جعفر یزد تاریخ هاي یزد و پیرامون آن در ها دربارة قدمگاهترین گزارشهاي چندي در یزد و پیرامون آن شهرت دارند. یکی از قدیم. قدمگاه3

الدین ابومنصور از حکمرانان اتابکان یزد بنایی در قدمگاه یزد احـداث  ق سلطان قطب7بن محمد جعفري وجود دارد. به نوشتۀ وي، در سدة 
ــري،    ــت (جعف ــرده اس ــدمگاه 41ک ــۀ ق ــی  ). از جمل ــون آن م ــزد و پیرام ــاي ی ــزد      ه ــهر ی ــرط در ش ــجد ف ــا مس ــدمگاه ی ــه ق ــوان ب ت

)http://yazdcity.ir/SC.ph   ــهدك) در ــق (مش ــدمگاه خَرانَ )، ق
مـنش،  کیلومتري شمال شرقی یزد واقع در راه طبس و قدمگاه دیه فراشاه (اسالمیۀ امروز) در کنار جادة تفـت بـه دهشـیر (عرفـان    60حدود 

روان رضوي از خَرانَق گذشته و با توجه به موقعیت جغرافیایی آن، شهر ) میان ابرقو و یزد اشاره کرد. در صورت پذیرفتن آن که کا107ـ105
توان در مسیر این کاروان دانست. نایین را نمی

ق 4. در اهواز قدمگاه یا مسجدي منسوب به امام رضا (ع) رو به روي شادروانِ (بند، سد) رود بزرگ شوشتر وجود داشته است که در سدة 4
ل ر بن مـُهـسعمنش ). عرفان1/285، »األهواز(«ق) آن را نقل کرده است 626ق) از آن یاد کرده و یاقوت حموي (د.390هـِل (د. حدود ابودلف م

)؛ در حـالی کـه ابودلـف در    57ــ 56به سبب نام رود شوشتر در این گزارش، بند مذکور را شادروان شوشتر تصور کرده است (عرفان منش، 
سوق االهواز (اهواز) سخن به میان آورده است. گزارش یاد شده به روشنی از رودهاي 

رغـم کـاوش بسـیار در منـابع     )، علـی 86مـنش،  سخن گفته شده (عرفـان معجم البلدان. با آن که از ذکر قدمگاه ارجان در منابع کهن مانند 5
جغرافیایی کهن ذکري از آن یافت نشد. 



93شمارةتاریخ و فرهنگ- مطالعات اسالمی162

گذشت ـ در ادامۀ مسیر شهرهاي یاد شده، مسیر کاروان رضوي دانست. با این همـه،   نایین نمی
هایی است. با فـرض قـدم گذاشـتن آن حضـرت بـه      چنان که گفته شد نایین نیز داراي قدمگاه

سـطرهاي پیشـین) رهـا شـده و پـس از آنکـه کـاروان آن        نایین، شاید راه یزد ـ قهستان (نکـ : 
) راهی نایین شده، از راه نـایین رهسـپار بــَنّ    287(ابن حوقل،6حضرت از طریق میبد و عـَقده

در ایالت قهستان شده است. بر این پایه، راه کاروان رضـوي تنهـا بـا بخشـی از راه طـی شـده       
ق 444ق) در سـال  485یـا  481رو (د.خسـ ) و ناصـر 2/232ق (متز، 4توسط مقدسی  در سدة 

)؛ زیـرا  3) یکسان  بوده است: از نایین تا نوجاي (نکــ : نقشـۀ شـمارة    125ـ124(ناصرخسرو، 
هایی در هر دو شهر یزد و اند. با وجود قدمگاهآنان راه نایین ـ طبس و نه راه نایین ـ بنّرا پیموده 

سـوي نـایین ـ بـا توجـه بـه موقعیـت         نایین، رها کردن راه یزد ـ طبس و عزیمت از یـزد بـه   
رسد بـا پیمـودن راه   جغرافیایی آن ـ مستلزم دور و پرت شدن راه بوده است؛ اگرچه به نظر می 

نایین به بنّ و سپس ترشیز در قهستان بدون گام نهادن به طبس تا حدودي راه اضافۀ طی شـده  
منازل در راه نـایین ـ ترشـیز ـ       شده است (نکـ : موقعیت جغرافیایی از یزد به نایین جبران می

-). نـایین همچنـین مـی   3نیشابور نسبت به راه یزد ـ طبس ـ ترشیز ـ نیشابور در نقشۀ شـمارة     

توانست در مسیر ایالت خوزستان به اصفهان و سپس نایین قرار گیرد؛ زیـرا از سـویی یکـی از    
ریـق شوشـتر و ایـذه    شود که از طمسیرهاي احتمالی این کاروان از خوزستان مسیري تصور می

هـاي  ) و از سـوي دیگـر، در سـده   68ــ 66مـنش،  رسید (نکــ : عرفـان  امیر) به اصفهان می(مال
گرفتـه اسـت (نکــ :    نخستین هجري گاهی نایین در میانـۀ راه اصـفهان بـه قهسـتان قـرار مـی      

سـتان  همه، چنان که بیان شد، راه مستقیم میان اصفهان و ایالـت قه ناصرخسرو، همانجا). با این
) و بـه ویـژه،   63ـ58منش، هایی در شوش، دزفول (عرفاننیز وجود داشته است. وجود قدمگاه

ط سـ ) احتمال طی شـدن مسـیر خوزسـتان ـ اصـفهان تو      1/88امیر) (مستوفی بافقی، ایذه (مال
رسد طی همۀ شـهرهاي نـام بـرده شـده در     کند؛ اگرچه به نظر میکاروان رضوي را تقویت می

مسیر در راه اصفهان با توجـه بـه موقعیـت جغرافیـایی هـر یـک نـامعقول و        خوزستان در یک
ناممکن بوده است.  

ع و از توابع شهرستان اردکان است. یاقوت حموي آن را به ضم عین و سکون قـاف  . شهر عـَقدا اکنون در غرب بزرگراه نایین ـ اردکان واق 6
خوانند. )، به فتح عین میʿAqdā)؛ در حالی که امروز آن را عـَقدا (4/135، »عقده(«ضبط کرده است 



163)ع(رضاامامدورومقارننیشابورسویبهخراسانغربایاالتھای	راه93زمستانوپاییز
نّ در ربـاط      دو راه نایین و اصفهان (نکـ : همین بخش، بند دوم و سوم) پـس از گـذر از بـ

پیوست و راه پـس از آن، چنانکـه پیشـتر اشـاره     یحیی (رباط زنجی) به راه طبس ـ نیشابور می 
نویسان متقـدم منـازل میـان    جغرافی7).491؛ مقدسی، 52رسید (ابن خردادبه، میشد، به ترشیز

) 178؛ مستوفی، 352خردادبه، همانجا؛ مقدسی، اند (نکـ : ابنتُرشیز تا نیشابور را متفاوت نوشته
ایالـت  راه8که احتماال این اختالف از جا به جا شدن منـازل در ادوار مختلـف برخاسـته اسـت.    

؛). مقدسـی  432؛ ابـن حوقـل،   255رسید (اصطخري، آباد نیشابور میدروازة أحوصقهستان به 
) کـه شـاید از اهمیـت    316هاي شهر را دروازة فارس خوانده اسـت (مقدسـی،   یکی از دروازه

بیشتر روابط تجاري نیشابور با فارس به نسبت کرمان و اصفهان حکایت داشته باشد و البته بـه  
دهد.آمد بیشتر راه فارس ـ نیشابور را نشان مینوبۀ خود اهمیت و رفت و
هاي ایاالت جنوبی ایـران بـه سـوي خراسـان از طریـق      ق)، راه565بنابر گفتۀ ابن فندق (د.
ق رونق و رفت و آمد بیشتري نسبت به مسیر شاهراه خراسـان  4و 3قهستان دست کم در سدة 

ز همین راه براي زیارت پدر بزرگـوار  از طریق قومس داشته است. به نوشتۀ او، امام جواد (ع) ا
خود قدم به خراسان نهادند. ذکر این قید ضروري است که آن حضرت پس از گذر از قهسـتان  
از نیشابور نگذشته و از طریق بیهق به سوي توس رهسپار شدند. ابن فنـدق بـدون ذکـر منبـع     

کـرد کـه آن وقـت راه    از راه طبس مسینا دریـا عبـرت  «... خود در این باره چنین نوشته است: 
قومس مسلوك نبود و آن را در عهدي نزدیک مسلوك گردانیدند به ناحیت بیهق آمد و در دیـه  
ششتمد نزول کرد و از آن جا به زیارت پدر خویش علی بن موسی الرضا (ع) رفت انـدر سـنۀ   

انـد؛ بـا   ق در قید حیـات بـوده  220). آن حضرت تا سال 46(ابن فندق، » اثنین و ثلثین و مائتین
توجه به این مطلب و همچنین عبارت صریح گزارش ابن فندق که در آن از عزیمت ایشـان بـه   

رسـد سـال   ق به شهادت رسید) سخن گفته شده، به نظر مـی 203قصد دیدار پدر (که در سال 
بـوده و بـه هـر رو، نادرسـت     » اثنین و مائتین«تغییر یافتۀ عددي چون تاریخ بیهق ذکر شده در 

). ظـاهرا یکـی   386نّ اسـت (ص ) در میانۀ راه طبس ـ ترشیز همان ب52. لسترنج بر آن است که افریذون ذکر شده توسط ابن خردادبه (ص7
) یعنی منزل رباط یحیی (رباط زنجی) سبب پدید 491بودن نخستین منزل در راه ترشیز ـ طبس (نکـ : همان) و نیز ترشیز ـ بن (نکـ : مقدسی، 

کافی براي ایـن دیـدگاه   رسد شواهدگذشته است. به نظر میآمدن چنین دیدگاهی شده است. برپایۀ این دیدگاه، راه طبس به ترشیز از بنّ می
ق از بن دیگـري  4نماید که احتماال راه طبس ـ ترشیز مستقل از راه بنّ ـ ترشیز بوده است. مقدسی در سدة وجود ندارد؛ از این رو، چنین می

ت. کند که در مسیر ترشیز به سوي جرمق در چهار منزلی بنّ نخستین (همان) و ظاهرا در کویر جاي داشته اسنیز یاد می
رسـید (نکــ :   رسید؛ راه قاین ـ نیشابور که آن نیز از طریق ترشیز به نیشابور مـی . یک راه قابل ذکر دیگر نیز از ایالت قهستان به نیشابور می8

).427قس: ابن حوقل، 284اصطخري، 
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نین سخن وي دربارة گذر آن حضرت از طبس مسینان نیز صـحیح نیسـت و او در   است. همچ
تشخیص آنکه طبس مورد اشارة منبع مورد استفادة وي کدامیک از دو طبس بوده، به خطا رفته 

گذشـته اسـت نـه طـبس عـُــنّاب یـا       هاي اصلی همیشه از طبس خرما یا گیلکی مـی است. راه
). این گزارش به نوبۀ خـود  385تفاوت این دو نکـ : لسترنج، مسینان (براي آگاهی از جایگاه و 

سؤال اساسی این اسـت کـه چـرا    9از وجود راهی فرعی میان طبس و بیهق نیز خبر داده است.
امام جواد (ع) با وجود راه عراق به سوي خراسان از طریق جبـال (شـاهراه خراسـان)، از دریـا     

انـد؟  از طریق ایاالت جنوبی ایران و سپس قهستان به سوي خراسـان راهـی شـده   گذر کرده و 
آمدنـد، راه بغـداد ـ خراسـان را      شاید کسانی که در این دوره از شبه جزیره به سوي شرق می

انـد یـا   کـرده تر تلقی مـی براي سفر خود راهی کج و پرت و نسبت به راه جنوبی ایران، طوالنی
خواستند از مرکز خالفـت گـذر کننـد. البتـه منـابع رجـالی سـفر حـج         آنکه امام جواد (ع) نمی

هاي بعد را از طریق عراق و بغـداد بـه سـوي    النهر در دورهبسیاري از عالمان خراسان و ماوراء
، 684، 4/233، 3/103اند (به عنوان نمونه، نکـ : خطیـب بغـدادي،   مکه و بالعکس گزارش کرده

ها با هدف گذر از مرکز علمی معتبر بغداد و با انگیزة افاده یا ). این سفر8/199، 7/312، 6/360
استفادة علمی (فی المثل دربارة محدثان، امالي حدیث یا شنیدن آن) بوده است. سـؤال جـدي   

اند. راهی که از شهر قـم،  دیگر آن است که چرا آن حضرت از ایالت فارس به سوي ري نیامده
) و موطن برخی از اصحاب 171ـ167ن (خضري و دیگران، یکی از مراکز عمدة شیعیان در ایرا

تن برشـمرد  19توان دست کم تا ) که شمار ایشان را می174ـ 172برجستۀ آن حضرت (همو، 
رسد راه فارس ـ جبال ـ قومس ـ خراسـان      گذشته است. به نظر می)، می230ـ206تقی، (حاج

زیـن  شـده اسـت. گزارشـی در    مـی تـر تصـور  نسبت به راه فارس ـ قهستان ـ خراسان طوالنی  
کند. این گزارش به طور ضمنی، از کم رفت و آمـد بـودن   دیدگاه ابن فندق را تایید میاألخبار 

هاي نخستین هجري نسبت به راه دیگر حکایت دارد. گردیزي در راه قومس ـ خراسان در سده 
قتیبـه انـدر   «ت: ق) در خراسان چنـین آورده اسـ  97ـ 86شرح حکومت قتیبۀ بن مسلم (حکـ : 

» سنۀ سبع و ثمانین به خراسان آمد از راه قومش پیش از آن، [از] راه پـارس و کرمـان آمدنـدي   
توان گفت کـه مسـیر   هاي گردیزي و ابن فندق اعتماد شود، می). اگر به گزارش248(گردیزي، 

گذرد. فاصلۀ نسبتا چشمگیري از شرق ششتمد میپیوندد. این راه با . امروز نیز راهی با گذر از عشق آباد و بردسکن، طبس را  به سبزوار می9
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ان کـم  قومس حتی پس از قتیبه، دست کم تا یکی دو سدة دیگر نیز همچنان نسبت به راه قهست

رفت و آمد بوده است.  

هاي ایاالت فارس، جبال و گرگان به سوي نیشابور  : راه3نقشۀ 
هاي خالفت شرقی)هاي جغرافیاي تاریخی سرزمین(برگرفته از نقشه
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ق 3و اوایل سدة 2هاي پیرامون نیشابور در اواخر سدة ـ امنیت راه5
هـا  پیرامون نیشابور مقارن ورود امام رضا (ع) به این شـهر، امنیـت راه  هاي در بررسی وضع راه

گـردد. بـه   نیز شایان توجه است. این حضور به زمانی پیش از ظهور سلسـلۀ طـاهري بـاز مـی    
هاي خوارج بـود. حمـزة   هاي پیرامون نیشابور در این زمان دستخوش ناامنیاحتمال فراوان، راه

هاي نظامی خود را تا در سیستان آغاز کرده و دامنۀ فعالیتآذرك از مدتی پیش شورش خود را
ق و در حکومـت عبـداهللا بـن طـاهر     3). در سـدة  80ـ79خراسان گسترش داده بود (خضري، 

هاي پیرامون این شـهر  ق) به ویژه پس از انتقال پایتخت از مرو به نیشابور، راه230ـ216(حکـ: 
هـاي  اگرچه منابع از اقدامات عبـداهللا در امنیـت راه  بیش از گذشته روي امنیت را به خود دید. 

اند، از اقدامات چشمگیر او براي امنیـت نـواحی شـمال    پیرامون نیشابور سخنی به میان نیاورده
، »کُـوفَن «، »فَـراوه «انـد (یـاقوت حمـوي،    ربع نیشابور، حد فاصل نیشابور و خوارزم خبـر داده 

هاي خـوارزم بـود کـه    اال این اقدامات براي امنیت راه). احتم445، 439؛ ابوالفداء، 490، 4/245
پیوست.  خراسان را به روسیه و شمال و شرق اروپا می

فرّي در خراسان داشتند، خطـر  ق کرّ و 3ق و اوایل سدة 2به جز خوارج که در اواخر سدة 
از حملۀ شبانۀ کرد. ابن فندق ها و مسافران را در این زمان تهدید میعیاران و دزدان نیز کاروان

اوباشِ (رنود) خسروگرد، یکی از دو قصبۀ بیهق بر سر شاهراه خراسان به گروهی از بازرگانـان  
) 285شان سخن گفته است(ابن فندق، جوان فرود آمده بر ظاهر این قصبه با هدف غارت اموال

کـاروانی  شود. همچنین امـوال  ق می3ق یا اوایل سدة 2که احتماال مربوط به حدود اواخر سدة 
میان «که دعبل براي رسیدن به عراق با آن همراه شد، در مسیر بازگشت از مرو در محلی به نام 

توسط اکـراد  10هاي شمال یا شمال غربی نیشابور جاي داشته،که احتماال در حدود کوه» قوهان
؛ قاضـی  376ــ  373ق، 1405؛ همـو،  296ــ 1/295ق، 1404سرنجان غارت شد (شیخ صدوق، 

). یحیی بن زکریا ، اهل ري، نیز ظاهرا در حـدود  241ـ49/239؛ مجلسی، 330ـ2/329تنوخی، 

آمد و به گذشت. آبی از آن دره بیرون میاي به نام میان(درة میون) میالخیر به راهی اشاره شده که از دره. در یکی از حکایات ابوسعید ابی10
قوهان ذکر شده در نیشابور بود. بعید نیست میان 10یهایجایگاه» میان«). به نوشته یاقوت حموي، 108پیوست (ابن منور، رودخانۀ نیشابور می

ق) در آن 230ــ 216(حکــ :  10طاهر دست کم از عهد عبداهللا بـن طـاهر  هایی از آلکه کاخ10در مسیر بازگشت دعبِل شاعر از مرو و آن میان
هـایی متعـدد در   را به صـورت جمـع، جایگـاه   )، همین جایگاه بوده باشد. تنها بیان یاقوت که آن 5/239، »المیان«ساخته شد (یاقوت حموي، 

طـاهر و  هـاي آل هاي یاد شده را ـ که یکـی محـل کـاخ   شود که این جایگاهنیشابور دانسته، با فرض عدم تصحیف این عبارت، مانع از آن می
هـاي  مروز نیز یکـی از بخـش  دیگري در راه پیموده شده توسط دعبل بود ـ همین میان ذکر شده در این حکایت بدانیم. شایان ذکر است که ا 

هاي تاریخی ندارد. شود که پیوندي با میان یا میانخوانده می» جلگهمیان«شهرستان نیشابور 
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100همین زمان در راه بازگشت از بلخ به ري پیش از رسیدن به نیشابور بـه دزدان برخـورد و   

هزار درهمی را که از مردم گرفته بود، از دست داد و دست خـالی وارد شـهر شـد (هجـویري،     
).  154ـ153

کزي ایران میان خراسان و قهستان از سویی و جبال، فارس و کرمان از سوي دیگر بیابان مر
هاي نخستین هجري دو راه اصلی مورد بررسی این مقالـه (یکـی فـارس و    واقع است. در سده

جبال به سوي قهستان و سپس نیشابور و دیگري فـارس و جبـال بـه سـوي قـومس و سـپس       
شت. این کـویر در ایـن دوره همیشـه پناهگـاه یاغیـان و      گذنیشابور) از دو سوي این بیابان می

ق از 5خسرو در سـدة  ق و ناصر4راهزنان بوده است. ابن حوقل، اصطخري و مقدسی در سدة 
هاي نخستین به اند؛ ولی با توجه به وضع آشفتۀ سیاسی ایران در سدهناامنی این راه سخن گفته

ق شدیدتر بوده است. راه اصفهان 5و 4هاي دهرسد این ناامنی در این زمان نسبت به سنظر می
-کوه میکوه و سیاهشد، از میان کرکسـ ري که بخشی از راه فارس ـ ري ـ نیشابور شمرده می  

کوه در مسیر مسافر از ري به اصفهان در سوي راسـت وي و  گذشت. به نوشتۀ اصطخري، سیاه
). دزدان 231ان بـود (اصـطخري،   کـوه پناهگـاه دزد  کوه در جانب چپش واقع بود. سـیاه کرکس

آوردنـد، در آن جـا پنهـان    کوه نیز داشتند که آنچه از راهزنی به دست مـی کرکسپناهگاهی در 
گرفته بود؛ بیابانی که در مجاورت ري و قم واقع بـود  کوه را بیابان فراکردند. پیرامون کرکسمی

ان و جبـال بـه سـوي ایالـت     هاي ایاالت فـارس، کرمـ  ). راه402؛ ابن حوقل، 228(اصطخري، 
گذشـت، وضـع مشـابهی داشـت و     هاي میانی و جنوبی این بیابـان مـی  قهستان نیز که از بخش

الحسـن ابـن   انـد. ابـو  ق از ناامنی آن سـخن گفتـه  5خسرو در سدة ق و ناصر4مقدسی در سدة 
کــ  الدوله بویی (حق) و عضد371ـ350ق، 349ـ344سیمجور، سپهساالر سامانی (سپهساالري: 

11ها دست به اقداماتی زدند.ق) نیز براي امنیت این راه372ـ338: 

-هاي کرمان فرود میقومی که ایشان را قُفص گویند از کوه«ق از ناامنی راه در بیابان مرکزي ایران چنین یاد کرده است: 4. مقدسی در سدة 11

کنند و گذرند و به گرفتن مال بسنده نمیجوه وحشۀ) ، سیاه دل (قلوب قاسیۀ) ، نیرومند و چابک (جالدة) از کسی در نمیآیند کریه منظر (و
ادعاي مسلمانی از رومیان و ترکان با ). او بلوچ  (بلُوص) را نیز که 489ـ488(صص » کوبندبر هرکه دست یابند سرش را مانند مار با سنگ می

ق) (نـک:  372ـ 338ق عضدالدوله دیلمی (حکــ :  4). در همین سدة 489ترند، بدتر از قُفص دانسته است (همو، سختنسبت به مسلمانان
ها در ) براي امنیت راه493ق) (همو، 371ـ350ق، 349ـ344) و سپهساالر خراسان در دورة سامانی، ابن سیمجور (سپهساالري: 489مقدسی، 

ق از تسلط کوفجان در گذشته بر بیابان سخن گفتـه  5ق) نیز در سدة 485یا 481ی زدند. ناصرخسرو (د.بیابان مرکزي ایران دست به اقدامات
). 125ـ124است (صص
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نتیجه 
مسافران در سفر از ایاالت فارس و جبال به سوي خراسان از طریـق ایالـت قـومس یـا ایالـت      

هـاي  رساندند. کدامیک از دو راه اصلی فارس ـ خراسان در سـده قهستان خود را به نیشابور می
ق بیشـتر مسـلوك بـوده اسـت؟ در     3ق و اوایل سدة 2در اواخر سدة نخستین هجري به ویژه، 

بررسی رونق و اهمیت این دو راه نسبت به یکدیگر، منابع شواهدي اندك از مسلوك بودن هـر  
دهند؛ از این رو، شاید نتوان از حیث رفت و آمد در زمان مورد بحـث  دو راه در اختیار قرار می

هاي یاد شـدة  توان میان راهچنین ظاهرا به لحاظ امنیت نمیتفاوتی میان این دو راه گذاشت. هم
همـه، اهمیـت تجـاري راه قهسـتان و     منتهی به نیشابور در این دوره تفاوتی قائل شـد. بـا ایـن   

همچنین وجود شواهد بیشتر موجود از رفت و آمد در راه قهستان به سـوي نیشـابور در طـول    
-ی راه یاد شده نسبت به راه دیگـر معطـوف مـی   هاي بعد نظر را بیشتر به سوي رونق نسبسده

دارد کـه رونـق رفـت و آمـد در راه     دارد. فارغ از این موضوع، آنچه به تنهایی ما را بـر آن مـی  
تر بـدانیم، دو گـزارش گردیـزي و    ق بیش4و 3هاي قهستان را در دورة اسالمی تا حدود سده

ر راه قومس پیش از حکومت قتیبۀ بن فندق در این باره است که یکی از عدم رفت و آمد دابن
ق) در خراسان سخن گفته و دیگري به طور کلی، به مسـلوك نبـودن راه   97ـ86مسلم (حکـ : 

هاي نخستین هجري اشاره کرده است.  قومس ـ خراسان در سده
ورود کاروان رضوي به نیشابور در راه مرو نیز از راه پررفت و آمدتر، راه قهسـتان صـورت   

مام جواد (ع) نیز براي زیارت پدر از راه قهستان به خراسـان گـام نهادنـد و ایـن در     پذیرفت. ا
حالی بود که گذر از راه فارس ـ جبال ـ قـومس بـه سـوي نیشـابور امکـان ارتبـاط ایشـان بـا           

ساخت. شاید علت ترك این راه از سوي برخـی از  شان را در شهري مانند قم فراهم میشیعیان
عد مسافت در آن نسبت به راه قهستان بوده است.  مسافران بـ
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، تصـحیح و تعلیـق: احمـد بهمنیـار، کتابفروشـی      تاریخ بیهـق دق، ابوالحسن علی بن زید بیهقی، ابن فن
ش.1361فروغی، بی جا، 



169)ع(رضاامامدورومقارننیشابورسویبهخراسانغربایاالتھای	راه93زمستانوپاییز
، به کوشش ذبیح اهللا صفا، امیرکبیر، تهـران،  أسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابی سعیدمحمد،ابن منور،

ش.1354
م.1927ویه، بریل، لیدن، ، تصحیح: دخمسالک الممالکاصطخري، ابواسحاق ابراهیم، 

، ترجمۀ همایون صـنعتی زاده، بنیـاد موقوفـات دکتـر محمـود      جغرافیاي تاریخی ایرانبارتولد، ویلهلم،
ش.1377افشار، تهران، 

ش.1385، ترجمه: حسن انوشه، امیرکبیر، تهران، تاریخ غزنویانباسورث، کلیفورد ادموند،
تحقیقـات  ، فصـلنامه »هاي باستانی نیشـابور بـه تـوس   پژوهشی پیرامون راه«بختیاري شهري، محمود، 

ش.81، تابستان و پاییز 66ـ65، ش17، سال جغرافیایی
، تصحیح: علی اکبر فیاض، دانشـگاه فردوسـی، مشـهد،    تاریخ بیهقیبیهقی، ابوالفضل محمد بن حسین، 

ش.1350
محدث ارموي، انجمن آثار ، تحقیق: سید جالل الدینالغاراتثقفی کوفی، ابواسحاق، ابراهیم بن محمد، 

جا، بی تا. ملی، بی
بـه کوشـش ایـرج افشـار، تهـران، علمـی و فرهنگـی،        ، تاریخ یزدجعفري، جعفر بن محمد بن حسن، 

ش. 1384
ش. 1387، انصاریان، قم، حیات فکري و سیاسی امامان شیعه علیهم السالمجعفریان، 

ش. 1381، زمستان 72، دفتر ررسی هامقاالت و ب، »پژوهشی دربارة طبسین«ـ جلیلی، مهدي، 
ش. 1376، پاییز 5، شعلوم حدیث، در»شجرة علمی خاندان اشعري قم«تقی، محمد، حاج

، ترجمـه و اضـافات: محمـد بـن حسـین خلیفـه       تـاریخ نیشـابور  حاکم نیشابوري، ابوعبداهللا ابن البیع،
ش.1375ه، بی جا، نیشابوري، تقدیم، تصحیح و تعلیق: محمدرضا شفیعی کدکنی، نشر آگ

دي و غالمرضا ورهـرام، تقـدیم:   تصحیح و تحشیه: مریم میراحم، حدود العالم من المشرق الی المغرب
ش. 1372بارتولد، تعلیق: مینورسکی، ترجمۀ مقدمه و تعلیقات: میرحسین شاه، دانشگاه الزهراء، تهران، 

ش. 1382، دانشگاه فردوسی، مشهد، جاحظ نیشابورحسینی، محمد باقر، 
ق. 1415، دار احیاء التراث العربی، بیروت، األغانیحمزة اصفهانی، ابوالفرج،

، زیر نظر غالمعلی حداد عـادل، بنیـاد دائـرة المعـارف     دانشنامه جهان اسالم، »ترشیز«خسروي، خسرو، 
ش.1382اسالمی، تهران، 

ش.1384ت، تهران، ، سمتاریخ خالفت عباسی از آغاز تا پایان آل بویهخضري، سید احمدرضا،  
ش. 1385، سمت، تهران و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم،  2تاریخ تشیع ، و دیگران، ------

، تحقیق: بشار عواد معروف، دار الغـرب االسـالمی،   تاریخ بغدادخطیب بغدادي، ابوبکر احمد بن علی، 
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ق. 1422بیروت، 
ق.1419عبدا... عمر البارودي، دارالفکر، بیروت، ، تقدیم و تعلیق: األنسابسمعانی، ابوسعد عبدالکریم،

، تحقیـق:  ي فی تعیین قبـر أمیرالمـؤمنین علـی(ع)   فرحۀ الغَرسید بن طاووس، سیدعبدالکریم بن احمد، 
ق. 1419جا، سید تحسین آل شبیب الموسوي، مرکز الغدیر للدراسات االسالمیه، بی

-ق: علی اکبر غفاري، مؤسسۀ النشر االسالمی، بی، تصحیح و تعلیکمال الدین و تمام النعمهشیخ صدوق،

ق. 1405جا، 
األعلمی للمطبوعات، مؤسسۀ، تصحیح، تعلیق و تقدیم: حسین األعلمی، ، عیون أخبار الرضا(ع)-----
ق.1404بیروت، 

ق. 1414، دار المفید، بیروت، اإلرشاد فی معرفۀ ححج اهللا علی العبادشیخ مفید، 
، انتخاب: ابواسحاق ابراهیم بن محمد صریفینی، بـه  المنتخب من السیاقسماعیل، فارسی، عبدالغافر بن ا

ش.1362کوشش محمد کاظم محمودي، جامعۀ مدرسان حوزة علمیه، قم، 
ش.1364، منشورات الشریف الرضی، قم، الفرج بعد الشدهقاضی تنوخی، ابو علی المحسن، 

ی، تصـحیح و تحشـیه: سـید جـالل الـدین      ، ترجمۀ حسن بن علی قمتاریخ قمقمی، حسن بن محمد، 
ش. 1361تهرانی، توس، تهران، 

، ترجمۀ فتحعلی خواجه نوري، تکمیل و تصـحیح:  تحقیقات جغرافیایی راجع به ایرانگابریل، آلفونس، 
ش.1348هومان خواجه نوري، ابن سینا، تهران، 

یه و تعلیق: عبدالحی حبیبـی،  )، تصحیح ، تحشزین األخبار(تاریخ گردیزيگردیزي، ابوسعید عبدالحی، 
ش. 1363دنیاي کتاب، تهران، 

، ترجمه و تدوین: جعفر خمامی زاده، پژوهشگاه علوم انسـانی و  صنعت نوغان در ایرانالفون و رابینو، 
ش.1372مطالعات فرهنگی، تهران، 

هنگی، ، ترجمۀ محمود عرفان، علمی و فرجغرافیاي تاریخی سرزمین هاي خالفت شرقیلسترنج، گاي،
ش.1377تهران، 
، پژوهش دانشگاه کمبـریج، جلـد چهـارم، گردآورنـده: ر. ن. فـراي،      تاریخ ایران، »سکه شناسی«مایلز، 

ش. 1381کبیر، تهران، ترجمۀ حسن انوشه، امیر
، ترجمۀ علی رضـا ذکـاوتی قراگزلـو، امیرکبیـر، تهـران،      تمدن اسالمی در قرن چهارم هجريمتز، آدام، 

ش.1362
ق.1403، تحقیق: محمد باقر بهبودي، مؤسسۀ الوفاء، بیروت، بحاراالنوارحمد باقر، مجلسی، م



171)ع(رضاامامدورومقارننیشابورسویبهخراسانغربایاالتھای	راه93زمستانوپاییز
، تصحیح: لسترنج، بریـل، لیـدن، لـوزاك    نزهۀ القلوب (بخش جغرافیایی: مقاله سوم)مستوفی، حمداهللا،

)LUZAC ،م.1915) و شرکاء، لندن
ـ   جـامع مفیـدي  مستوفی بافقی، محمد مفید بن نجم الدین، رج افشـار، اسـاطیر، تهـران،    ، بـه کوشـش ای

ش. 1385
، تصـحیح: دخویـه، بریـل، لیـدن،     أحسن التقاسیم فیمعرفۀ األقـالیم مقدسی، ابوعبداهللا محمد بن احمد، 

م.1906
، به کوشش مسعود گلـزاري، بنیـاد فرهنـگ ایـران،     سفرنامۀ استرآباد و مازندران و گیالنمیرزا ابراهیم، 

شاهنشاهی. 2535تهران، 
ش.1386، امیر کبیر، تهران، فرهنگ و تمدن اسالمی در قلمرو سامانیانرضا، ناجی، محمد
ش.1335، به کوشش محمد دبیر سیاقی، کتابفروشی زوار، تهران، سفرنامهناصرخسرو،

، علمـی و فرهنگـی، بـی جـا،     سـیرالملوك (سیاسـت نامـه)   نظام الملک توسی، ابوعلی حسن بن علی،
ش.1364

، 71، ترجمۀ نسرین احمدیان شالچی، شمشکوة، »بور از اسالم تا حملۀ مغولنیشا«ویلکینسون، چارلز، 
ش.1380تابستان

، تصحیح: والنتین ژوکوفسکی، ترجمۀ مقدمه و فهارس بـه  کشف المحجوبهجویري، علی بن عثمان، 
ش.1336قلم محمد عباسی، امیرکبیر، بی جا، 

ق.1399اث العربی، بیروت، ، دار إحیاء الترمعجم البلدانیاقوت حموي، ابوعبداهللا، 
ق. 1422، دار الکتب العلمیه، بیروت، البلدانیعقوب، یعقوبی، احمد بن ابی
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