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وهوا و آبيکی از مناطق خوشواليت نيشابور از ديرباز 

سرسبز شرق ايران بوده و منابع چشمگير آب آن و خاک 

مستعدش برای کشت و برز، اين ناحيه را به يکی از نواحی 

کشاورزی در مهم کشاورزی در خراسان بدل ساخته بود. 

يکی از  سوم تا ششم هجریهای واليت نيشابور در سده

ترين ادوار خويش را تجربه کرد؛ اگرچه در اين مدت، پررونق

رو بوده است. در اثر عوامل مختلف، گاه با فراز و فرود روبه

مقالة حاضر با توصيف کشاورزی در واليت نيشابور و 

با استفاده از  موضوعات مختلف پيرامون آن در اين دوره و

کوشد از تطور کشاورزی در اين می روش توصيفی ـ تحليلی،

 سخن گويد. نتيجة اين بررسی واليت و عوامل مؤثر بر آن

ق دوران اوج 3دهد کشاورزی در اين واليت در سدة نشان می

های بعد، در کرد و با زوال تدريجی آن در سدهخود را طی می

ترين سطح خود در سدة ششم اثر عوامل گوناگون، به نازل

 هجری رسيد. 
 

، های سوم تا ششم هجریکشاورزی، نيشابور، سده :هاواژهکلید

 .غزنوی و سلجوقیطاهری، سامانی،  هایهنظام آبياری، دور
 

 
Nishabur province has long been one of the most 

beautiful and lush green areas of eastern Iran, and 

its remarkable source of water and its prime soil for 

cultivation has made it one of the most important 

agricultural areas in Khorasan. Agriculture in 

Nishabur province experienced one of its most 

prosperous periods in the 3rd to 6th centuries, 

although during this period, due to various factors, 

it has occationally been up and down. The present 

article describes agriculture in Nishabur province 

and its various topics around this period, using the 

descriptive –analytical method, which seeks to 

explain the agricultural development in the province 

and the factors affecting it. The result of this study 

indicates that agriculture in this province peaked 

during the 3rd ceutury AD, and gradually 

deteriorated in the next few years due to various 

factors, reaching its lowest in the 6 th century AH.  

 

Keywords: Ariculture, Nishabur, 3-6th centuries, 

irrigation system, Taheri, Samani, Ghaznavi and Seljuk 

periods. 

 

 

 کشاورزی در والیت نیشابور از برآمدن طاهریان تا یورش مغوالن
 

 *حمیدرضا ثنائی
 استادیار تاریخ و تمدن ملل اسالمی، دانشگاه فردوسی مشهد

 

 ( 48/41/59(          تاریخ پذیرش: )41/80/59تاریخ دریافت: )

 

 
 

 

Agricultural in Nishabur Province from the Rise of  

Taherian to Mongol Invasion 

Hamidreza  Sanai   

Assistant Professor Islamic history and civilization, Ferdowsi University 

Received: (2017/11/15)            Accepted: (2018/02/06) 
 

 

 

 

 چکیده

 

 

Abstract   



 11های محلی ایران، سال ششم، شماره اوّل، پیاپی پژوهشنامه تاریخ           86

 مقدمه. 1

حاصلخيز وهوا و آبنيشابور در دشتی خوششهر 

 دفاصلحدر های واقع ها و آبادیجای دارد. باغ

سر برافراشته در شمال شهر،  کوهدشت و رشته

به وجود آورده است. انگيزی را ظرة دلمن

زی واقع در شمال و دو سوی شهر تا سرسب

پايه و دامنة کوه قابل مشاهده است. کوه

رگ پرآب و متعددی از های کوچک و بزرودخانه

های کوه به سوی دشت جاری است و زمين

از آبرفت حاصل کند و کشاورزی را سيراب می

طراوت و . يدافزامیدشت کيفيت خاک  آن، بر

در چند بيابان واقع سرسبزی شمال شهر، در کنار 

کيلومتری جنوب آن، تصويری دوگانه و متناقض 

 . سازدبين آشکار میرا در چشم نکته

به زمين مرغوب و آب بسيار  با توجه

در اين خطه زی کشاورهای دشت نيشابور، رودخانه

ز پيش از اسالم تا دورة معاصر از رونق نسبی ا

برخوردار بوده است. اهميت کشاورزی در نيشابور 

ويژه منابع سبب گرديده است که منابع اسالمی، به

جغرافيايی، اطالعات چشمگير و سودمندی دربارة 

تصات کشاورزی نيشابور در زمان خويش ارائه مخ

کنند. ظاهراً دورة طاليی کشاورزی در اين ناحيه، در 

نخستين دورة اسالمی، با ظهور سلسلة طاهری، 

، آغاز گرديد و با فراز و مستقل ايرانیسلسلة نيمه

فرودهايی تا يورش مغوالن امتداد داشت. هدف 

نخست اين جستار توصيف و بررسی مختصات 

های سوم تا اهری کشاورزی در اين ناحيه در سدهظ

 ششم هجری است.  

در اين دوره، عوامل متعددی بر کشاورزی 

طور کلی، و نيشابور، به طور خاص، خراسان، به

اثرگذار بوده است. خراسان، به سبب ناپايداری منابع 

غال بوده است؛ وآب، پيوسته در معرض خطر قحط

سياسی ـ نظامی و رسد عوامل ولی به نظر می

های مورد مطالعه، بيش از عوامل اقتصادی در سده

طبيعی بر کشاورزی اين ناحيه اثر گذاشته است. 

خراسان، به جهت موقعيت  های کشاورزیزمين

آن ـ که پل شرق و غرب محسوب  جغرافيايی

گردان گاه لگدکوب سم ستور بيابانوبیـ گاه شدمی

دعيان نورَس قدرت وتاز منامتمدن و عرصة تاخت

های مالی و گرفت و در کنار آن، سياستقرار می

های حکمرانان نيز بر وضع کشاورزی نسبتاً تعدی

 گذاشت. متزلزل آن اثر می

 همه، توجه نسبتاً نادر برخی از حکمرانانبا اين

به فالحت و احوال روستاييان و برزگران، 

کشاورزی را در اين سرزمين برای مدتی رونق 

مقالة حاضر، به توصيف و بررسی ابعاد بخشيد. یم

زی و عوامل مؤثر بر آن در مختلف و تطور کشاور

های سوم تا واليت نيشابور پرداخته که در سده

ترين واليات خراسان هفتم هجری يکی از مهم

 . شده استشمرده می
 

 هوا و خاک و. آب2

ی هاتوانند دادهآنکه منابع اطالعاتی امروزی میبا 

های توجه و نسبتاً متقنی را دربارة ويژگیقابل

و هوای ناحية نيشابور در اختيار قرار  خاک و آب

دان تيزبينی مانند دهند، نگاه قدما از جغرافی

مقدسی تا شاعری چون انوری به اين مقوالت، 

دهندة نگاه مردم دورة خالی از لطف نيست و نشان

يت، در مورد بحث به وضع کشاورزی در اين وال

 قياس با ديگر واليات حاصلخيز و خوش

 . وهواستآب
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و محققان  1ز برخی از سياحان نسبتاً متاخرجبه

خاک حاصلخيز دشت ( که به 131معاصر )بارتولد: 

اند، از ميان قدما، مقدسی در سدة دهنيشابور توجه کر

های چهارم هجری، ضمن مرغوب دانستن زمين

نرم آن نيز ياد کرده است کشاورزی نيشابور، از خاک 

. سهولت شخم در چنين 1(313-313)مقدسی: 

هايی سبب توجه وی به اين موضوع بوده زمين

 . است

در اين زمان اين تصور وجود بر آن،  زوناف

ز نيشابور در ميان همة شهرهای خراسان، اداشت که 

؛ 133)اصطخری:  دار استترين هوا برخورسالم

ز هوای مطلوب نيشابور و ا (. مقدسی333حوقل: ابن

شود، سخن گفته اينکه در آن هيچ جذامی ديده نمی

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

(. خاکی 313کرده است )ص نه چندان سردش ياد 

چنان مرغوب و هوايی اين چنين مطبوع و آبی که آن

اش زبانزد بود، نيشابور را در چشم انوری به فراوانی

  .3وی زمين بدل ساخته بودبهشت ر

های واحة نيشابور رو، بيشتر زميناز همين

های زار و کشتزار بود و زمينو شکوفه پوشيده از باغ

های شد. ديهکشاورزی پهناوری در آن يافت می

بسياری در دامنة کوه و باالدست دشت نيشابور، از 

های ذکر شده در شعر ابونصر قُشَيری در جمله ديه

                                                                      
نيم قرن پيش، به خاک و( بيش از يکFraser, d.1856. فريزر )1

مرکب از گياخاک و ماسة اين واحه اشاره کرده است )باسورث، 

1333 :133.) 

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

 «(. علک» پوچ )معلوف،

 . حبّذا شهر نشابور که در روی زمين      3

 (1/373ست همانست و گرنه خود نيست )انوری: گر بهشتی

 . 3اند، تفرجگاه نيشابوريان بوده3نجم هجریسدة پ

 

 ها ها، نواحی و دیهرستاق .3

در تمدن اسالمی، شهر پيوند استوار و پايداری با 

است؛  اراضی پيرامون و مناطق تابع خويش داشته

ترين زمينة ارتباط ميان شهر و روستا ولی شايد مهم

و شهر و نواحی تابع، کشاورزی بوده است. تاحدود 

ويژه شهرهای يادی روشن است که شهرها، بهز

بزرگ، آذوقة مورد نياز خود را در وهلة اول از 

اراضی کشاورزی نزديک و پيرامون خويش و در 

با آنکه کردند. وهلة دوم از مناطق تابع تأمين می

نيشابور خود شرايط مطلوبی برای کشاورزی داشت، 

ه منابع واحة نيشابور در دورة مورد بحث بگويا 

کرد و محصوالت تنهايی نيازهای شهر را کفايت نمی

شده کشاورزی مناطق تابع تاحدودی بدان وارد می

 .  6(ادامة مقاله است )نک:

يا ايرانشهر که گاهی به شهر  7کورة ابـرَشَهر

ای از تصحيف شده گويانيشابور نيز اطالق شده و 

                                                                      
 .  يا قرية األيک سالم عليک              سالم صـب مستهام إليک3

 ثالثـة لــيس لها رابــــع               بشـتنقان و فرخک و أيک    

 (. 337/ 1)سمعانی:    

های ادگ )أيک معرب آن است(، پوشنگان و فرخک، اکنون آبادی  

تقريبا در راستای جنوب شرقی ـ شمال غربی در مجاورت يکديگر 

 قرار دارند. 

وند در دورة های ناحية ري. آتشکدة خاص کشاورزان در کوه3

دهد که کشاورزی در اين ( نشان می111سن: ساسانی )کريستين

 ناحيه از پيش از اسالم اهميت و رونق داشته است. 

. روستا و شهر از جهت انسانی و اقتصادی به يکديگر وابسته بودند 6

و در خراسان نيز غالبا فاصلة چندانی ميان زندگی شهری و روستايی 

نيشابور اغلب بيرون شهر زمين کشاورزی وجود نداشت. اعيان 

 (. 161، 133، 133: 1333داشتند )باسورث، 

7. ‘Abrashahr. 
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ای ناحيهدر سدة چهارم هجری ابرشهر است، 

های کشاورزی و ها، زمينگسترده با رستاق

(. به 122کاريزهای مهم و بزرگ بود )مقدسی: 

، اين کوره چهار در همين سدهنوشتة مقدسی 

دوازده رستاق و سه خَزينه داشت.  ،)ناحيه( خان

فروش خانات شهر ريوَند، شامات، مازُل و پوست

جُوين،  ها نيز عبارت بود از بُشت، بَيهَق،بود. رستاق

جاجَرم، اسفرايين، اُستُوا، اَسفَند )اشفند(، جام، 

باخَرز، خَواف، زاوَه و رُخّ. خزائن آن، توس، نسا و 

؛ 121: حدودالعالمقس:  317ابيورد )مقدسی: 

( هم گويا شهرهايی بودند که عوايد 171رسته: ابن

خراج آنها در زمانی در همين سده به ديوان 

ی داشت، واگذار شده خراسان که در نيشابور جا

ميوه،  و در آن، 1دترين رستاق بوبود. بُشت مهم

حبوب، انگور مرغوب، زيتون و انجير بسيار به 

وا ستُبه اُ ،در تأمين حبوب نيشابور ؛ ولیدآمعمل می

رستاقی در سدة چهارم هجری  . مقدسیيدرسنمی

وا سراغ نداشت ستُتر از اُرا حاصلخيزتر و پرحبوب

ابوريان بيشتر بر آن استوار بود و خوراک نيش

سرخس نيز غلة در (. 312، 313-317)مقدسی: 

شد و از آنجا که مقدسی آن را بسياری توليد می

مازاد ز خوانده، گويا بخشی ا« دهندة نيشابورياری»

فرستاده است. در بر مصرف محلی را به نيشابور می

شدة سرخس در  سدة چهارم هجری غالت صادر

ای بود که از فسطاط به قلزم دل غلههر هفته معا

  (.313رسيد )همان: می

تفاوت  رغمهمة چهار ناحية نيشابور نيز ـ علی

کشاورزی پررونق  زاوهوا ـ دک در محصول و آبان

                                                                      
 (. 313ترين منبر آن کُندُر بود )مقدسی: . . قصبة آن تُرشيز و مهم1

دسی بودند. مقدار های حاصلخيز برخورو زمين

مازُل در شمال نيشابور را ارزشمند و دارای  يةناح

است. ده پوشنگان چنان آور دانسته های شگفتديه

ليث نتوانست های مرغوبی داشت که عمروبنزمين

. 1هايش بخرديکی از چهار محلة آن را با همة دارايی

فروش در شرق نيشابور نيز پوستية حاصلخيز ناح

و ناحية خوش  3به کشت انگور معروف بود

غرب شهر نيز در غرب و شمال 3ريوندوهوای آب

(. 317ـ316ت )مقدسی: به و انگور نيکويی داش

( نيز 171رسته: )ابن آبناحية گستردة شامات يا تک

در جنوب شهر وردار بود، های نيکو برخديهز که ا

های کشاورزی آن را بيشتر داشت و زمينجای 

ميوة بسياری در  ،داد و بنابراينتشکيل می 3مزارع

 جا(. آمد )مقدسی: همانعمل نمیاينجا به

ی کورة )رُبع( نيشابور ]حدود[ در سدة چهارم هجر

(. در ميان 333داشت )مقدسی:  6منبر 113ديه و  6333

هايی که منابع جغرافيايی و رجالی به کورة همة ديه

اند و های سوم تا ششم هجری نسبت دادهنيشابور سده

اند، در حال حاضر تنها در حدود شهر نيشابور قرار داشته

                                                                      
. به نوشتة مقدسی، اهل آن به عمرو گفتند: در اينجا بهای درختان 1

ام را يک دينار درهم است و ما هر کد 13دينار تا  11ميان 

 (.317فروشيم )صمی

کم از  شود، دستفروش ديده می. دهی که اکنون با نام پوست 3

فروش ق وجود داشته )نک: همان( و در آثار متأخر پيش3سدة 

 (. 33الملک: هم خوانده شده است )نک: افضل

ق شهری با نام ريوند در اين رستاق وجود داشت که 3. در سدة 3

گذشت و مسجد جامعی داشت )مقدسی: ميان آن می ای ازرودخانه

 (. 317ـ316

 جات است.. مقصود مزارع غالت، حبوب و صيفی3

های بزرگی که در آنها نماز جمعه برگزار . گويا قصبات و ديه6

وجود دارد که در  تاريخ بيهقشد. عبارتی در شد، منبر خوانده میمی

(؛ ولی 177فندق: بناز لفظ منبر استفاده نشده است )نک: ا آن

 توان مفهوم منبر را از آن حدس زد.می
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(، 3پوژگان، بوزجانبوژان )بوزن، ، 1، اَدگ1فـَرَخک

فـُروش، خَرو پوشِنگان، باغشن )بغشن(، پوست

دژباد، دزباد، دِهسُرخ )الحمراء(، ديزباد )، 3)خَروَين(

َشنيج3(، مـِشکان )ميشگان، ميشجان(قصرالريح ، 6، ـب

؛ مقدسی: 27شناسيم )نک: يعقوبی: را می 3و بار 7شامکان

؛ 136/ 7عساکر: ؛ ابن2؛ سمعانی: جاهای مختلف331

/ 7، 332/ 1: الدينناصر؛ ابن1131، 1333/ 3بغدادی: 

های فراوان نواحی همچنين منابع از ديه .13(163

                                                                      
1 .Frakhk امروز در دهستان فضل از بخش مرکزی شهرستان .

 نيشابور واقع است. 

1 .Adg  فضل از بخش مرکزی )ادک، اَيک(. اکنون در دهستان

 شهرستان نيشابور جای دارد. 

. شهرک و رستاقی ميان نيشابور و هرات به همين نام و شايد 3

(. همچنين 1/311مشهورتر از آن نيز وجود داشته است )سمعانی: 

امروز در غرب نيشابور شهر کوچکی با نام بـُزغان هم وجود دارد 

که مرکز شهرستان فيروزه است و نام آن وجه ديگری از بوزجان و 

 رسد. بوژان به نظر می
4. Kharv. 

های شهرستان خوشاب است و ها و بخش. اکنون مـِشکان از آبادی3

کيلومتری غرب نيشابور جای دارد. گزارش سمعانی ـ  33در حدود 

که آن را سر راه اسفراين دانسته ـ قدمت مـِشکان را تا نيمة دوم سدة 

 (. 3/331برد )سمعانی: سوم به عقب می

 . اگر بستيغ مصحّـَف آن باشد. 6

امروز شامکان يک آبادی بزرگ و دهستانی از توابع ششتمد . 7

جادة سبزوار ـ نيشابور در  33شهرستان سبزوار است و در کيلومتر 

 های حصار سرخ و دهکيلومتری جنوب جاده واقع است. آبادی 17

، shamkannews.blogfa.comحسينی در شرق آن از توابع نيشابورند )

 (. 1321مرداد  7

های رشته کوه ر در قوارة يک شهر زيبا در يکی از دره. امروز با3

 غربی نيشابور جای دارد. کيلومتری شمال 33بينالود و در 

، 337، 337، 333، 337، 331، 136، 133، 117، 73ـ1/73. 2

371 ،373 ،1/21 ،23 ،112 ،333 ،336 ،311 ،3/116 ،133 ،

333 ،363 ،3/33 ،117 ،371 ،323 ،313 ،336 ،3/13 ،133 ،

163 ،116 ،331 . 

اند از: بَغوخـَک، باروس، های مذکور در منابع عبارت. ديگر ديه13

)جنزرود(،  رود)خزقن(، بُغانخَذ، گنج )زاه(، نُکر، خـَرکــَن اَزاه

 

من قری »نيشابور در اين دوره نيز با عباراتی مانند 

اند ياد کرده« قريه بنواحی نيسابور»يا « نواحی نيسابور

/ 3، 331/ 3، 173/ 3عنوان نمونه، سمعانی: )به

333)11. 

 

 ها نظام آبیاری و رودخانه .4

های کشاورزی در خراسان را ترين چالشبايد مهم

ند بيشتر مناطق ايران، پايين بودن ميانگين مانه

رو، ايناز  بارندگی ساليانه و ناپايداری آن دانست.

برداری بهينه از منابع آب و بهرهمهار به خراسانيان 

 آن از طريق کاريز و کانال و ... عنايت خاصی

های مکرر در شهرهای طیوقوع قحاند. داشته

(، به 317نمونه، نک: عتبی:  عنوان خراسان )به

روشنی از ناپايداری سطح بارندگی در اين ناحيه 

 کند. حکايت می

شهرهای  بسياری ازهمه، نيشابور نسبت به اين با

خراسان شرايط نسبتاً متفاوتی در برخورداری از 

جود منابع مختلف آب است. ومنابع آب داشته 

های فراوان توسعة کشاورزی زيرزمينی و چشمه

های متعدد جاری از . رودخانهداشتدر پی را 

های نامنظم و گاه انبوهی بود حاصل بارش ،کوه

و آمد را ها را گِل و رفت کوچه در شهر،که 

-1332، 1331/ 1کرد )نک: باخرزی: مختل می

                                                                            
)جُندَفََرج(،  )عـَلـَق(، مازُل، بندفرک )سورين، سوران(، فِلـَق سُوريان

خـَک، جوبـَر، اَبزار، اَرنبو، )دَوير(، سُر ريوَند، سيسَمَرآباد، دَبير

راوَسان، بَغولـَن، بُرنـَوذ، جَوزَق، طـَخرود، کاريز )قارِز(، 

 )پرندآباد(، قـَنارِز و محمدآباد.  فـَرَندآباد

. بُزديغـَر)بژديغور( و قــَندِيشتن )احتماالً همان قندشتن 11

/ 3حيدريه( که از قرای نيشابور دانسته شده )نک: سمعانی، تربت

اند نه در ( در رُبع نيشابور جای داشته123، حدود العالم؛ 333

 پيرامون شهر. 
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منابع از ديم يا آبی بودن کشت در  1(.1333

اند؛ پيرامون نيشابور در اين دوره سخنی نگفته

د رسمی ظربه ن ا،هخانهدبا توجه به اين روولی 

سطح کشت آبی، اگر بر کشت ديم فزونی نداشته، 

  .1ناچيز هم نبوده است

کوه واقع در های پرآب از رشتهاين رودخانه

های آن تا هگيرند که قلشمال شهر سرچشمه می

. اين 3چندی پيش در همة تابستان برف داشت

های کشاورزی را از شرق تا غرب ها زمينرودخانه

کنند. در حکايتی که حاکم دشت نيشابور آبياری می

نقل کرده، از جاری در سدة چهارم هجری  نيشابوری

سيصد رود و جوی و چشمه در  ازبودن بيش 

است  دشت نيشابور سخن گفته شدهسرتاسر 

های سغاور )شغاندبير؟(، . رودخانه3(113ـ113)ص

پوشنگان و خَرو در شهر جاری بوده و آب باغات را 

(. جويبار 113نيشابوری: م )حاک دکردنتأمين می

محلة حيره در شرق شهر در سدة سوم هجری 

( نيز از کاريزی با همان نام نشأت 113)هجويری: 

های رودخانهدر ميان (. 312گرفت )نک: مقدسی: می

نوشتة مقدسی در سغاور يا آب مازُل که بهمذکور، 

                                                                      
های مداوم و ويرانگر در ناحية فندق نيز از يکی از همين باران. ابن1

 (.133بيهق سخن گفته است )ص 

تر آبی است. به های کشاورزی شهرستان نيشابور بيش. امروز زمين1

 36/ 7درصد آبی و  63/ 3، 77-76عنوان نمونه، در سال زراعی 

ها از طريق تر زمين(؛ زيرا بيش13درصد ديم بوده است )طاهری: 

 733شود. سعداهلل واليتی از استخراج های عميق آبياری میچاه

خبر داده  1372ها در سال ميليون متر مکعب آب از طريق اين چاه

 (.111است )ص

شهر نيشابور سخن . مقدسی در سدة چهارم از وجود يخ بسيار در 3

 (.313گفته است )ص

های نيشابور . اين ديدگاه وجود داشت که مجموع آب روان از کوه3

 (. 122با آب دجله برابر است )مقدسی، 

 73سدة چهارم هجری، در مسير خود ]حدود[ 

ترين رودخانة جاری ، بزرگ3چرخاندآسيا را می

؛ مقدسی: 133)اصطخری:  دنيشابور بودشت در 

(. ظاهراً از همين 333حوقل، ؛ ابن333، 312

ياد شده و منبع آن به « انبوهآب»رودخانه با صفت 

 دانسته شده است )حاکم 6سبزچشمه طغل

نيشابوری سغاور و آنکه حاکم (. با 113نيشابوری: 

پوشنگان را دو رود مجزا دانسته، باسورث معتقد 

مان رود پوشنگان بوده رود سغاور هاست که 

احتماالً  ديدگاه (. اين136: 1333است )باسورث، 

است قول مستوفی در سدة هشتم هجری  دبه استنا

سغاور به  زهای نيشابور نامی ارودخانهکه در ذکر 

(. واتسن 113-116است )ص رده ميان نياو

رودخانة پوشنگان را همان رود ميرآباد واقع در 

نسته است؛ ولی با نظر به غرب نيشابور امروزی دا

ای از نزديکی ديه فوشنجان و جريان رودخانه

فاصلة ميان رودخانة ميرآباد تا فوشنجان امروزی، 

همچنين احتمال . بودن اين دو منتفی استيکی 

رود رودخانة ميرآباد همان رودخانة سغاور و می

حده بوده است. ای علیرودخانة پوشنگان رودخانه

                                                                      
آسيا  33نويسد که در اين دو فرسنگ ق می3. مستوفی در سدة 3

آيد که يک خروار گندم در زمانی اند و آب چنان تيز میساخته

( و مقايسة اين 133شود )ص معادل دوختن سر دو جوال آرد می

سخن با گفتة مقدسی از تنزل نسبی وضع اقتصادی واليت نيشابور 

 ق حکايت دارد. 3-3های در سده

بينالود  کوهسبز معروف امروز در جانب شمالی رشته. چشمه6

ين رود نبوده است. مستوفی نيز سرچشمة اين رود را سرچشمة ا

به سوی توس و نيشابور  آن« جوی بزرگ»سبز دانسته و از دو چشمه

(؛ ولی از آنجا که مسير 131، 132-133ياد کرده است)نک: ص 

رؤيت نيست، اين جريان رودی از آبگير آن به سوی نيشابور قابل

ای ديگری نيز به غلط رسد. مستوفی در جسخن نادرست به نظر می

سبز  آورده است که رودهای پوشنگان، فرخک و دهر از چشمه

 (.113-116خيزد )ص برمی



 07 کشاورزی در والیت نیشابور از برآمدن طاهریان تا یورش مغوالن      حمیدرضا ثنایی:

 

 

نويسد: ولی يدگاه واتسن میملويل در نقد د

ارتباطی با شبکة نهرهای  ميرآباد هيچ انةرودخ

های شهر قديم نيشابور جاری در محوطة ويرانه

  (.63ندارد )ص

آب اضافی همة رودهای جاری در دشت نيشابور 

رود شوره( يا 113نيشابوری: شامات )حاکم وادیبه 

( که اکنون 116ريخت )مستوفی: )شوررود( می

آباد و از محلی به نام حسين شودده میشور خوانلکا

جنگل از دشت نيشابور خارج و وارد دشت سبزوار 

که از نامش پيداست، . آب اين رود چنانشودمی

طورکلی، (. به111مناسب کشاورزی نيست )واليتی: 

های با رودخانه 1های امروزیرودخانه مةتطبيق ه

ترين گزارش ملدر منابع کهن دشوار است. کا ذکورم

های دشت نيشابور از آن منابع کهن دربارة رودخانه

حمداهلل مستوفی است و به نيمة نخست سدة هشتم 

رود شوره چنين است:هجری تعلق دارد و 

شور(، دزباد )ديزباد، دژباد(، سختر )سـَخدَر، )کال

فروش، رود، پُشت، خَرو، پوشنگان1همان دَرّود(

مروزی(، دهر )شايد خجنک؟، فرَخک )باغرود ا

فرود )متشکل همان دَرّود(، بقيران )بعيران؟(، چارسـَ

-116)ص 3آباداز رودهای بار و طاغان( و عطش

ذکر  تاريخ نيشابور(. برخی از اين رودها در 113

آباد( نيز رود )عطشنشده و رودهای سغاور و عطش

                                                                      
های کنونی عبارت است از: ديزباد، گرينه، درّود، خرو، . رودخانه1

آباد بوژان، باغرود )در منابع کهن: فرخک(، ميرآباد، عشق

و طاقان )طاغان(، رومان(، چارسفرود متشکل از دو رود بار )فاروب

 (. 367، 332-333/ 1؛ افشين: 137آباد )مولوی: سليت، فيض

های بخش زبرخان شهرستان . امروز سختر يا سخدر از آبادی1

 نيشابور است. 

غلط رود )بهآسيا در مسير عيش 13. در سدة هشتم هجری 3

 (. 117رود( قرار داشته است )مستوفی: عطش

(. ظاهراً اين رود 113تصحيف شده است )نک: ص 

رود و های عطشرآباد و واژههمان رودخانة مي

آباد رود و عيشهايی از عيشآباد نيز مصحـَّفعطش

آباد اکنون در مجاورت آبادی است. آبادی عيش

 ميرآباد جای دارد. 

ترين موضوع مربوط به نظام آبياری نيشابور مهم

های آن کاريز است. کاريزهای نيشابور از و رستاق

ديرباز شهرت داشته و اين شاهکار نظام آبرسانی از 

های ويژة دشت نيشابور شمرده شده و نشانه

اند نيشابوريان به مهارت در حفر آن مشهور بوده

کاريزهای  (. شمار333؛ متز: 136: 1333)باسورث، 

رشته  11333آميز، واليت نيشابور در گزارشی اغراق

به نوبة  (؛ ولی اين اغراق133ذکر شده است )صفی: 

حکايت دارد. در  آنخود از فراوانی کاريزهای 

در تاريخ نيشابور  آميزحکايتی نسبتاً اغراق

: دربارة کاريزهای نيشابور آمده است نيشابوری حاکم

ديزباد تا ز اليت )ادو طرف اين و دفاصلح

ود دارد و اين باد( بيش از چهارهزار قنات وجآکالک

  3(.113هاست )صقنوات ديهز غير ا

در سدة چهارم هجری بيشتر آب شرب 

: حدود العالمکرد )نيشابوريان را کاريزها تأمين می

ها جريان داشت و بيرون شهر (. آب زير خانه121

شد. برخی یهای کشاورزی پديدار مدر ميان زمين

( يعنی 177فندق: داشتند )ابن از کاريزها فروانق

                                                                      
های نيشابور در زير زمين دانسته آبطور کلی، حجم بيشتر . به3

ای شد. اين ويژگی منابع آبی نيشابور را برخی از محاسن و عدهمی

(. 133؛ صفی: 131تا[: اند )نک: ثعالبی، ]بیاز معايب آن شمرده

 613ش نيز با حدود 1372کاريزهای دشت نيشابور حتی تا سال 

ز تقسيم( را ترين شمار کاريزهای استان خراسان )پيش ارشته بيش

 (.117-116داد )واليتی: تشکيل می
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(، 113نيشابوری:  در خود شهر آشکار شده )حاکم

های فرودست جريان يافته و ها و باغدر خانه

شدند. در همان سده سپس از شهر خارج می

بسياری از کاريزهای شهر به رود سغاور 

 (.333حوقل: ؛ ابن133پيوست )اصطخری: می

گماشتگانی از کاريزها و رودخانه حفاظت 

ای کردند. شيب کاريزهای درون شهر به گونهمی

پله از سطح زمين  73تا  3بود که پاياب آنها بين 

حوقل (. ابن333، 312رفت )مقدسی: پايين می

پله  133ها را دارای ]حدود[ ترين پايابعميق

ها از شمال (. عمق پاياب333)ص دانسته است

غربی کاهش ه سوی جنوب و جنوبشهر ب

. برخی از کاريزها مانند حيرة ]عليا[ و 1يافتمی

شادياخ که به نوشتة مقدسی در سدة چهارم 

آمد و در محالت جريان هجری، در شهر بيرون می

های پيرامون شهر يا يافت، با نام محالت، آبادیمی

. از 1(312شدند )ص ها شناخته میکوچه

توان دريافت که در يرة عليا میکاريزهايی مانند ح

شمال شهر نيز کاريزهايی به سطح زمين 

 . رسيدندمی

                                                                      
رو، گويا اين مدرسه پله داشت و ازاين 73. پاياب نظامية نيشابور 1

های شمالی يا شمال شرقی شهر جای داشته است )نک: در بخش

 (.113/ 11کثير: ابن

مـَعمـَر، غلط بلعاوا(، بابتوان به مـُلقاباد )به. از ديگر کاريزها می1

الداريّين(، ابوعمرو خـَفّاف، سوارکاريز، غلط زقاقالرازيّين)بهزُقاق

غلط حمرة عليا(، کاريز عليای محلة جُوری خـُشانه، حيرة عليا )به

نيشابوری: و کاريز جـَهم در محلة دَستجِرد اشاره کرد )حاکم

(. کاريز کهالن )کسالن؟(ا نيز در محلة فـَز بر 312؛ مقدسی: 133

کم تا سدة باد جای داشت و سابقة آن را دستآسر کوچة بالس

نيشابوری، اين کاريز در توان به عقب برد. به نوشتة حاکمق می1

زمان ورود امام رضا)ع( به نيشابور باير بوده است و مردم جريان 

اند شمردهدوبارة آب در آن را از کرامات آن حضرت می

 (.131قس: ص 132ـ133)صص

ويژه مسائل حقوقی مربوط به نظام آبياری و به

کرد که کاريزها در نيشابور از قواعدی پيروی می

ظاهراً شالودة آن در زمان حکومت عبداهلل بن 

ريخته شد. اين ق( پی133-116طاهر )حک: 

احتماالً ابتدا در نيشابور مورد استفاده بوده قوانين 

های بسيار بر سر آب است. عبداهلل که از کشمکش

کاريزها آگاه شده بود، همة فقيهان خراسان و 

برخی از فقهای عراق را گرد آورد تا کتابی دربارة 

احکام مربوط به آب تدوين کنند و حاصل کار 

زها در بود. گويا احکام کاري القنی کتابی با نام

خراسان تا سدة پنجم بر پاية اين کتاب بوده است 

 (.331ـ331)گرديزی: 

توان به دقت قدمت کاريزهای نيشابور را نمی

تعيين کرد. ثعالبی پس از گزارش ساخت شهرهايی 

چون نيشابور به دست شاپور دوم )حک: 

نويسد: پس از ساختن شهرها به م( می372ـ313

و بنای روستاها و ها کندن کاريزها و بستن پل

(. 333/ 1: 1363ها همت گماشت )ثعالبی، کوشک

همه، ظاهراً بخش عمدة پيشرفت نظام با اين

آبياری نيشابور در زمان حکومت طاهری رخ داد. 

تر از توجه عبداهلل بن طاهر به نظام آبياری پيش

سخن گفته شد. او تنها برای ساخت يک کاريز در 

 رج کرد )اسفزاری:نيشابور، يک ميليون درهم خ

م در 1232(. سرپرسی سايکس که در سال 1/133

ترشيز در جنوب نيشابور حضور داشته، از رؤيت 

چند تنپوشة سفالی آبياری که به نام اميران طاهری 

(. در سدة 1/13منقوش بوده، خبر داده است )

ششم که کشاورزی در واليت نيشابور و نواحی آن 

اريزها به علت عدم زوال رفت، بسياری از کروبه 

رسيدگی و اليروبی ويران و باير گرديد )نک: 
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  1(.132فندق: ابن

نه تنها در شهر و رستاق نيشابور بلکه در نواحی 

آن نيز کاريز در نظام آبياری اهميت داشت. به نوشتة 

فندق، ميان دو قصبة سبزوار و خسروگرد در ابن

کاريز با آب بسيار وجود  13طول يک فرسنگ 

کاريز روان بود  13ت و در خود سبزوار نيز داش

(. آب در واليت حاصلخيز 177، 33)نک: صص

شد و هر جايگاه يک جوين نيز از کاريزها تأمين می

(. آب طابران، 133يا دو کاريز مهم داشت )مستوفی: 

و  قصبة توس در سدة چهارم هجری نيز از چاه

 (.  312شد )مقدسی: کاريز تأمين می

بور و توابع آن بجز کاريز و آب در نيشا

که آمد؛ چناندست میها، از طريق چاه نيز بهرودخانه

های طابران اشاره شد. در سدة چهارم تر به چاهپيش

های آب شيرين هجری در خود نيشابور نيز چاه

 (.312شد )همان: يافت می

  

 محصوالت کشاورزی .5 

نيشابور و نواحی آن محصوالت گوناگون در 

ها به دست زی مانند حبوب و انواع ميوهکشاور

د. بجز محصوالت کشاورزی، در خود نيشابور آممی

روييد )نک: های شمال شهر گياه ريواس میو کوه

: 1377قس: همو،  132تا: ثعالبی، بی؛ 317مقدسی: 

را يکی از چهار کاالی  (. اين گياه خودرو332

(. 316)مقدسی: شمردند نيشابور میصادراتی 

حموی که تقريباً در دهة دوم سدة هفتم قوتيا

نويسد که گاهی هجری از نيشابور ديدن کرد، می

                                                                      
ها بر آب»ربوط به کاريزهای نيشابور مانند بخشی از امور م . حاکم1

ق( 333( را به بيرونی)د.113)ص« بلندی بردن به دوالب و مثل آن

  نسبت داده است.

عراقی )حدودا  1رطل 3به  وزن يک بوتة ريواس

حموی: رسيد )ياقوتمعادل دو و نيم مَن( نيز می

 «(. نيسابور»

پنبه که خراسان به کشت نوع مرغوب آن 

محصوالت (، از 113تا: معروف بود )ثعالبی، بی

: حدودالعالمعمدة کشاورزی در نيشابور بود )

چندان اندک با نسبت (. در نيشابور عالمانی نه121

فروش را سراغ داريم )فارسی: يعنی پنبه« قطّان»

(. يکی از ايشان، قطّانی 673، 313، 373، 173

ق به نيشابور آمد و در 333فارسی بود که در سال 

(. اگر بپذيريم که 3/313آن اقامت گزيد )سمعانی: 

سفر او به نيشابور و اقامتش در آن به کار وی 

مربوط بوده، شايد بتوان از روابط نيشابور و فارس 

در تجارت پنبه سخن به ميان آورد. در سدة هشتم 

هجری، کاشت پنبه در ناحية اُستُوا )پيرامون 

قوچان کنونی( نيز گزارش شده است )مستوفی: 

يشابور نيز چنان که گفته (. غلّة مورد نياز ن133

شد. مستوفی شد، بيشتر از همين ناحيه تامين می

و  3در سدة هشتم هجری از غلّة اُستـُوا، بيهق

 (. 133-132اسفرايين ياد کرده است )ص 

های بسياری در نيشابور و نواحی آن کشت ميوه

جا( از حموی )همانياقوت ای که؛ به گونهشدمی

های ميوة بسيار آن سخن گفته است. در ميان ميوه

؛ 111نيشابوری:  آن، بِه از همه مشهورتر بود )حاکم

(. ناحية ريوند 176تا[: ؛ همو، ]بی313: 1377ثعالبی، 

                                                                      
معادل نيم من بود. رطل عراقی يکی از انواع « لَتر». رَطل معرب 1

شد و دوازده اوقيه )هر اوقيه معادل ارطال در حدود بغداد استفاده می

 «(. رطل»اشت )دهخدا: درهم( ارزش د 33

های کشت غله در ناحية بيهق ديه زميج بود . يکی از جايگاه3

 (. 36فندق: )ابن
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های بسيار با انگورهای نظير و تاکستاننيز به بی

 نيز در سدة 1فروشمرغوب داشت. ناحية پوست

هزار بارِ چهارپا  13چهارم هجری روزانه تا حدود 

فرستاد. ديه خرو در همين ناحيه نيز انگور به شهر می

 گورهزار درهم ان 133 در فصل انگور روزانه حدود

فندق در سدة (. ابن317-316کرد )مقدسی: صادر می

ششم از فراوانی انگور نيشابور و ناحية بيهق سخن 

نگور در زمان خود را نام برده گفته و برخی از انواع ا

نيشابوری (. حاکم 172ـ173 است )نک: ص

ق( ضمن سخن از ماندگاری ميوه در 333)م.

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

های نيشابور نام برده است انگور در شمار ميوه

)خوخ( نيز در  )مشمش( و آلو (. زردآلو111)ص

شد. از جمله انواع می نيشابور و اطراف آن يافت

(. 1313/ 1بود )باخرزی:  1«مزوره»آلوهای نيشابور 

فروش باغ زردآلويی وجود داشت در ناحية پوست

آوری محصول آن در هر روز يک که دستمزد جمع

(. شفتالوی ديه خرو واقع در 317دينار بود )مقدسی: 

همين ناحيه نيز چنان مشهور بود که شفتالوی 

(. 172فندق: کردند )ابنشبيه میمرغوب را بدان ت

همچنين يکی از محدثان نيشابور در حدود نيمة دوم 

سدة دوم هجری يا نيمة نخست سدة سوم هجری 

با نسبت رُمّانی يعنی انارفروش معروف بوده است 

(. جای تأسف است که کتاب 32/ 3)سمعانی: 

ابودجانة بيهقی در دهقانی ـ که گويا مشتمل بر 

دی دربارة محصوالت کشاورزی اطالعات سودمن

خراسان به ويژه حدود نيشابور بوده ـ باقی نمانده 

فندق به برخی از مطالب آن از جمله اينکه است. ابن

                                                                      
 شود. تنها بر يک ديه اطالق می« فروشپوست». اکنون 1

 . تلفظ آن معلوم نيست. 1

رسد، اشاره در واليت نيشابور نيلوفر به ثمر نمی

(. از همين قرينه و شايد از 136کرده است )ص 

 آباد )جالباذ( در نيشابورای به نام گلوجود محله

(، بتوان از پرورش گل در 137ـ136/ 1)سمعانی: 

 نيشابور در دورة مورد بحث سخن گفت. 

از محصوالت کشاورزی نواحی نيشابور نيز 

تر دربارة شود که پيشاطالعاتی در منابع ديده می

برخی از آنها سخن گفته شد. افزون بر آنچه گفته 

 3شد، در سدة چهارم هجری انگور و برنج اسفرايين

کم (. خواف هم دست313معروف بود )مقدسی:  نيز

در سدة چهارم مويز )زبيب، کشمش( بسيار و انار 

(. به سبب وجود کتابی مستقل در 312داشت )همان: 

تاريخ بيهق، اطالعات بيشتری از محصوالت 

کشاورزی اين ناحيه در سدة ششم هجری وجود 

محصوالت کشاورزی تاريخ بيهق فندق در دارد. ابن

های مرغوب ناحية بيهق را نام برده است که هو ميو

، انگور، زردآلو، انجير، توان به پستهاز آن جمله می

انار، گالبی و خربزة زمستانی و تابستانی اشاره کرد 

 .3(13 )ص

 

های سوم تحول کشاورزی در نیشابور در سده .6

 تا ششم هجری

-116حکومت عبداهلل بن طاهر )حک: زگار رو

توان يکی از ادوار طاليی تاريخ ق( را می133

خراسان شمرد. او بخش عمدة تالش خود را در 

آبادی خراسان و به ويژه، پايتخت خويش، نيشابور، 

متوجه کشاورزی و رسيدگی به احوال روستاييان 

                                                                      
 (. 132ق غلّه و انگور و گردو داشت )مستوفی: 3. در سدة 3

بسيار از جمله انگور و در توس  هایق در اُستـُوا ميوه3. در سدة 4

 (. 131، 133انگور و انجير وجود داشت )همان: 
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 نويسد:کرد. گرديزی می

يکو بسيار است: های نو مر عبداهلل بن طاهر را رسم

يکی آنست که به همة کارداران نامه نوشت که ... با 

برزگران واليت مدارا کنيد و کشاورزی که ضعيف 

گردد او را قوت دهيد و به جای خويش باز آريد که 

های ايشان طعام کرده است خدای عزّ و جلّ از دست

 (.331و ... بيداد کردن بر ايشان حرام کرده است )ص

های وی در زمينة آبياری در واليت تالشتر از پيش

 . 1نيشابور سخن گفته شد

ظاهراً کشاورزی در خراسان و ماوراءالنهر تا 

اواسط سدة چهارم هجری رونق نسبی خود را حفظ 

کرد؛ ولی در حدود نيمة دوم سدة چهارم طبقة 

زوال رفت. اين زوال بيش از نيم سده دهقانان روبه 

بود. برآمدن شهرها و  طول کشيد و به علل متعدد

رونق زندگی شهری در شهرهايی چون نيشابور، 

سمرقند و بخارا يکی از علل عمده بود. ظهور ترکان 

از طريق نظام غالمان دربار و تمرکز قدرت در 

دستگاه اداری سامانيان نيز به تضعيف اين طبقه ياری 

 (. 121؛ ناجی: 133کرد )فرای: 

حول محور نژاد در اين دوره، سپاه سامانی که 

ترک ايجاد شده بود، در زمان اقتدار حکومت و 

رونق اقتصادی در محدودة وظايف خويش عمل 

کرد؛ ولی پس از رکود کرده و از حکومت تبعيت می

پايگان اقتصادی و ضرورت اعطای اقطاع به بلند

ای شاخص، يعنی نظامی، آنان نيز به عنوان طبقه

(. با 163روزانی: دار، مطرح شدند )فنظاميان زمين

نويسد سامانيان و غزنويان به الملک میآنکه نظام

                                                                      
. او عالقة خود به کشاورزی را پيش از تصدی حکومت خراسان 1

ها روان نشان داده بود. او در ديه کـَيسُوم از توابع سُمَيساط آب

 «(.  کيسوم»حموی: ه بود )ياقوتهايی پديد آوردساخته و باغ

دادند و اقطاع مأموران خود مزد نقدی می

(، عوايد مالی بالد 133-133بخشيدند )ص نمی

خراسان در دورة سامانی در اختيار سپهساالر بود تا 

افزون بر استفادة شخصی، لشکريان زيردست را نيز 

ديوان خراج خراسان در ای بخشد. از آن بهره

جا زمينة بروز نيشابور جای داشت و از همين

(. 16-13های مالی فراهم گرديد )نک: ثنائی: ستم

درازی رؤسای نواحی نيز به امالک روستاييان دست

که يکی از ايشان ابوعلی اسفينقانی کردند؛ چنانمی

ق( را که در يکی از نواحی نيشابور برای 373:  )مقتـ

ن زراعی دست و پا کرده بود، به اتهام الحاد خود زمي

/ 1 دربند کرد و سپس مقتول ساخت )سمعانی:

ها نيز نابودی طبقة دهقانان را شتاب (. اين تعدی133

 بخشيد. 

رفته، در نيمة دوم سدة چهارم کشاورزی همروی

در واليت نيشابور و احتماالً ديگر واليات خراسان 

ق( از حسن تدبير 312رو به زوال رفت. ثعالبی )م.

ابوالعباس اسفراينی، قاضی و رئيس اسفراين، ياد 

 نويسد: کرده و می

ها و نواحی نيشابور را ويرانی که ديگر کورهدر حالی

و اختالل در بر گرفته، اسفرايين در ميان آنها پرتوی 

« هاستاز نور ميان تاريکی و سفيدی در ميان سفيدی

 (. 333 /3: 1373)ثعالبی، 

چه اين بيان مطلقاً از آشفتگی و ويرانی همة اگر

ها در اين مناطق اعم از شهرهای کوچک و آبادی

ثعالبی بيشتر به  سخنگويد، گويا دوره سخن می

ها، کشاورزی و زندگی ويرانی و کسادی آبادی

 روستايی مربوط است تا وضع قصبات کوچک. 

تر را برای رخدادهای دورة غزنوی وضعی وخيم

در خراسان به بار آورد. با ورود و کوچ کشاورزی 

جمعی ترکمانان سلجوقی به خراسان در دسته
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( کشاورزی و 331-311سلطنت مسعود )حک: 

رو شد. مراتع سرسبز خراسان با چالشی جدی روبه

های محابا به واحههای خود را بیمهاجمان رمه

راندند و از کشت و برداشت حاصلخيز خراسان می

های تجاری را کردند و کاروانمی محصول جلوگيری

داشتند. از اين رو، اگرچه شهرها از آمد و شد باز می

ها از يورش مستقيم در امان پشت سورها و خندق

های کشاورزی، بودند، به علت جدا افتادن از زمين

تدريج گرفتار کمبود مواد غذايی شدند و سرانجام به

ند و شهرهايی چون نيشابور تسليم سلجوقيان شد

اين تسليم بيشتر انگيزة اقتصادی داشت تا سياسی. 

داران خراسان ناچار بودند که سوختن اعيان و زمين

های خود زير سم ستوران و لگدمال شدن زمين

: 1372نيروهای متخاصم را تحمل کنند )باسورث، 

163-162 .) 

ويژه نيشابور همزمان قحطی نيز خراسان و به

؛ 311، 313-332 را دربرگرفت )نک: بيهقی:

فندق، زمانی که امير (. به نوشتة ابن173فندق: ابن

قحط بود و »خراسان، سُباشی، به خراسان آمد، 

علف و نفقه نايافت و چغری و طغرل و بيغو 

آوردند ... و در بيهق )يبغو( هر سه برادر تاختن می

(. 173)ص« ... چند سال کشت و درو نبود

ها با کردن رستاقسپاهيان غزنوی هم در ويران 

سالجقه تفاوتی نداشتند. در پی شکست سباشی، 

های سپاهی که مسعود به بيهق فرستاد، درخت

های اين ناحيه را برای سوزاندن پستة برخی از ديه

بريدند و هرچه را نسوزاندند، با خود به غزنه 

های بردند )همان(. به نوشتة همو، به علت غارت

سال  7ق به مدت 312ق تا 311بسيار، از سال 

کِشتی که بود »شد و بيرون قصبة بيهق کشت نمی

او وضع به وجود آمده را «. ديوار بوداندرون شاه

علت تسليم اهل قصبة بيهق برابر سالجقه دانسته 

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

مرغ و اين چيزها هم آهو بود يا گوساله يا تخم

ه و کاه و گياه عزيز بود و عزيزالوجود بود که دان

ها و ديوار بود از باغتملک بر آن بود که داخل شاه

(. بيهقی 163 )ص« ها )مزارع( و امثال اينحايط

ق به نيشابور وارد شد، 331االول سال که در ربيع

از ويرانی، ارزان شدن زمين و کاهش ارزش درهم 

 (. 332 در آن سخن گفته است )ص

داران در دورة غزنوی زمينتعدی به امالک 

رو، گويا در (. ازاين13-17شدت گرفت )نک: ثنائی: 

اين دوره يکپارچگی امالک گسترده از ميان رفت و 

اين امر تا حدودی به کشاورزی آسيب زد. بيهقی از 

امالک بسيار ستانده شدة دو برادر از خاندان توانگر 

انده ميکالی در نيشابور خبر داده است. پس از بازگرد

شدن امالک ايشان، بسياری از جمله کشاورزان، 

بزرگان توانگر و وکيالن از عزيز به حضيض افتادند 

 (. 33ـ33 )ص

ترين نوع عنوان مهمبه اگرچه نظام اقطاع

داری در دورة سلجوقی موقعيت و نقوذ دهقانان زمين

، به نظر 1(121ازپيش سست کرد )ناجی: را بيش

ق( نسبتاً 333ملکشاه ) رسد کشاورزی تا مرگمی

رونق داشته است. رونق اقتصادی در اين دوره بيشتر 

وامدار نظام اداری منسجمی بود که خواجه 

داد. اگر اين گفته الملک آن را سروسامان مینظام

پذيرفته شود که در دورة سلجوقی، کشاورزی در 

النهر رونق تمام داشته خراسان، سيستان و ماوراء

                                                                      
تر داران عالقة دائمی به زمين نداشتند و توجه آنان بيشع. اقطا1

ترين زمان بود و نتيجه تر از زمين در کوتاهبردن بيشمعطوف به بهره

های (. از وجود زمين113توانست باشد )لمبتون: ومرج نمیجز هرج

 اقطاعی در نيشابور اين دوره يا نواحی آن خبری در دست نيست. 
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بايد آن را ناظر به دورة متقدم (، 163)حسنين: 

دهه تکية خواجه بر مسند وزارت سلجوقی، يعنی سه

 دانست. 

گسيخت و  پس از خواجه که نظام ملک از هم

آشفتگی قلمرو پهناور سلجوقی را دربرگرفت، 

ای که کشاورزی نيز در سراشيبی افول افتاد. در نامه

-323محمد )حک: ق به سلطان333غزالی در سال 

ق(، والی خراسان 331-311( يا سنجر )حک: ق311

 نوشت، آمده است: 

اند بر مردمان طوس رحمتی کن که ظلم بسيار کشيده

آبی، خراب شده و تباه گشته و و غله به سرما و بی

های صدساله از اصل خشک شده و درخت

روستاييان را چيزی نمانده مگر پوستينی و مشت 

که از پشت ايشان عيال گرسنه و برهنه. اگر رضا دهد 

پوستين باز کنند تا زمستان، برهنه با فرزندان در 

 شان برکنند )همايی:تنوری روند رضا مده که پوست
113 .) 

آشفتگی اوضاع سياسی در اين زمان، تا ثبات 

سياسی خراسان به دست سنجر، به اسماعيليان 

قالع فرصت ناامنی داد و روستاييان بيهق بار اهل

 (. 171: 1372شدند )باسورث،  اجديگر متحمل تار

در سدة ششم خراسان و ماوراءالنهر کشاورزی 

های سوم تا هجری بدترين وضع خود را طی سده

، تاريخ بخاراششم يافت. به نوشتة قباوی، مترجم 

های کشاورزی در حوالی بخارا در اين سده زمين

در قياس با سدة چهارم بهای خود را به سبب 

از دست داده بود « بر رعيتشفقتی ظلم و بی»

(. در نيمة سدة ششم که يورش غزان 33-33)ص

های مذهبی پديد آمد، رشتة کشاورزی و کشمکش

در زير سم ستوران قوای متخاصم و نيز چرای 

احشام صحراگردان از هم گسيخت و قحطی و 

(. با 133: 1331گرسنگی شيوع يافت )باسورث، 

واحی آن، دقت در شرح حال عالمان نيشابور و ن

های در سدة چهارم نام عالمانی که اهل آبادی

خورد؛ در سدة اند، بيشتر به چشم مینيشابور بوده

شود و در سدة ششم به پنجم هجری کمتر می

. اين موضوع با توجه 1رسدکمترين حد خود می

داران و رونق به ضعف طبقة دهقانان و زمين

هم شهرنشينی طی نيمة دوم سدة چهارم و پنجم، 

تواند از کسادی کشاورزی و عسرت معيشت می

روستايی و هم از کوچ بسياری از روستاييان به 

شهر حکايت داشته باشد. با توجه به قرائن 

ها ديهرسد اين وضع بسياری از موجود، به نظر می

کم ويژه در سدة ششم متروک کرده يا دسترا به

 فندق در هميناهميت ساخته بود. ابنکوچک و کم

برد که جايگاه در ناحية بيهق را نام می 13زمان، 

شده و در تر در آنها نماز جمعه خوانده میپيش

زمان وی به هشت موضع تقليل يافته بود. به 

تر آباد و نوشتة وی، ديه دلقند بيهق که پيش

مسکون بود، در اواسط سدة ششم ويران و 

 (. 177، 112نامسکون شده بود )ص 
 

 گیری . نتیجه7

از روزگار کهن آب فراوان، خاک مرغوب و هوای 

معتدل، واليت نيشابور را به يکی از نواحی پررونق 

کشاورزی در خراسان بزرگ بدل ساخته بود. 

های متعدد و کاريزهای بسيار که از رودخانه

های خاص دشت نيشابور بود، بر رونق نشانه

ت ها، غالافزود. در اين ديار انواع ميوهکشاورزی می

                                                                      
های نيشابور در اين بع رجالی مربوط به آبادی. نک: ارجاعات منا1

 سمعانی. األنساب ويژه دوره در بخش دوم به



 11های محلی ایران، سال ششم، شماره اوّل، پیاپی پژوهشنامه تاریخ           67

آمده است؛ ولی منابع دورة جات به عمل میو صيفی

اند و به مورد بحث از غله و حبوب آن سخن نگفته

های جهت گستردگی سطح کشت، بيشتر از ميوه

اند. انگور، گالبی، سيب، به، آلو، مرغوب آن ياد کرده

زردآلو، شفتالو و خربزه و همچنين پنبه و شايد گُل 

زی نيشابور بوده ترين محصوالت کشاوراز مهم

است. غله و حبوب مورد نياز شهر نيز از اُستُوا 

)حدود قوچان کنونی(، سرخس و احتماال بُشت 

 شد. )حدود کاشمر فعلی( تأمين می

توان دورة طاهری و سدة سوم هجری را می

زمان اوج رونق کشاورزی در نيشابور شمرد. توجه 

عبداهلل بن طاهر به کشاورزی و احوال کشاورزان، 

ويژه پايتخت وی، کشت و برز را در خراسان، به

نيشابور، رونقی چشمگير بخشيد. کشاورزی از اين 

زمان تا حملة مغوالن، به جز فترت رونق اوايل 

دورة سلجوقی، رو به افول رفت و هرچه پيش 

تر شد تا آنکه در سدة ششم به رفت، آشفته

ترين حد خود رسيد. تنزل جايگاه طبقة نازل

دهقانان، که از نيمة دوم سدة چهارم آغاز شد، 

های مالياتی و ارضی بخش متأخر دورة تعدی

های سامانی و سراسر دورة غزنوی، آشفتگی

های ناشی از زنوی و آسيبسياسی اواخر دورة غ

هجوم ترکمانان سلجوقی، نظام اقطاع که در عصر 

های سياسی سلجوقی رونق گرفت، کشمکش

اواخر سدة پنجم، تحرکات اسماعيليه در خراسان 

در نيمة نخست سدة ششم و يورش غزان در نيمة 

اين سده، از جمله عوامل افول کشاورزی خراسان 

خاص از نيمة سدة طور طور عام و نيشابور بهبه

 چهارم تا پايان سدة ششم بوده است. 
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. تهران: نامهلغت  (.1331-1313اکبر )علیدهخدا، 
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