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چکيده
شرایط مساعد جغرافیایی و عبور مهم ترین راه ارتباطی قاره ی آسیا از بخش شمالی دشت نیشابور، از دیرباز سبب شکل گیری استقرارهای 
انسانی و وقوع رویدادهای تاریخی مهم در این ناحیه شده است. به گواهی متون تاریخی، نیشابور در دوره ی ساسانی یکی از مراکز مهم 
نظامی و سیاسی حوزه ی شمال شرق ایران به شمار می رفت و به عنوان یکی از مراکز کشاورزی و صنعتی فالت ایران شناخته می شد. مطالعات 
باستان شناسی گویای آن است که مکان گزینی سکونتگاه های دشت نیشابور در دوره ی ساسانی، با تکیه بر امکانات طبیعی و نحوۀ ارتباط با 
عوارض فرهنگی انجام شده است. از این رو، کیفیت پراکندگی محوطه های استقراری دشت نیشابور در دوره ی ساسانی را می توان تابعی از 
ارتباط فضایِی عوارض طبیعی و فرهنگی این دشت دانست. آب، زمین و موقعیت و کارکرِد شهِر نیشابور مهم ترین عوامل تعیین کننده ی الگوی 
استقراری منظر فرهنگی نیشابور در دوره ی ساسانی به شمار می روند. بر اساس نظِم فضایی موجود در الگوی پراکندگی سکونتگاه های دشت 
نیشابور و یکپارچگی سبکی تولیدات سفالی این ناحیه، به نظر می رسد کلیه ی استقرارهای ساسانی دشت نیشابور، اقماِر شهر مرکزی نیشابور 

بوده اند و با یکدیگر در مبادله ی دایم کاال و خدمات به سر می برده اند.

واژگان کليدی: نیشابور، منظر فرهنگی، دوره ی ساساني، الگوي استقراري، بهر هوری از زمین.

The Settlement Pattern of  the Nishapur Plain in the Sasanian Period
Meysam Labbaf-Khaniki

Abstract
Thanks to a favourable geographical condition and the passing of  the most important road of  Asia across the north-
 ern part of  the Nishapur Plain, this plain has been permanently settled by peoples from Central Asia and the Iranian
 plateau. According to the historical accounts, the Nishapur Plain was one of  the political centres and military bases of
 northeastern Iran and was considered as one of  the most important agricultural and industrial centres of  Iran as well.
 These vital potentials of  the Nishapur plain set the stage for increasing population, development of  urban and rural
 settlements, and higher agricultural productivity during the Sasanian period. Archaeological investigations show that
 the location of  the Nishapur Plain’s settlements relied on the presence of  natural resources and cultural facilities. Water
 and land, as well as the facilities provided by the city of  Nishapur, are the factors that define the settlement pattern of
 the Nishapur Plain’s landscape during the Sasanian period. The spatial order of  the settlement pattern of  the Nishapur
 Plain and the pottery tradition of  the region indicate that the rural settlements of  the plain served as the hinterlands of
the city of  Nishapur, which relied on the exchange of  commodities and services throughout its history.m
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مقدمه
در سال هاي 1937 تا 1945 میالدي، نیشابور براي نخستین بار 
مورد توجه باستان شناسان قرار گرفت. طي این سال ها، هیئت 
اعزامي از موزه ی متروپولیتن نیویورك به سرپرستي چارلز کرل 
ویلکینسون به کاوش در کهندژ شهر کهن نیشابور پرداخت. 
محصول کاوش های دامنه دار ویلکینسون و همکارانش مجموعه 
و  فلزي  آثار  شیشه اي،  و  سفالي  ظروف  شامل  نفیسي  آثار 
تزیینات معماري عمدتاً مربوط به سده های میاني اسالمي بود 
 Upton 1936; Hauser and Upton and Wilkinson 1938; Hauser(
 and Wilkinson 1942; Wilkinson 1937, 1943, 1944, 1950, 1959,

 .)1961, 1973, 1986, 1995

اما آنچه ویلکینسون در پایان کاوش هاي خود ابراز کرد، 
پیرامون  که  شد  مورّخاني  و  باستان شناسان  شگفتي  باعث 
نیشابور خوانده و نوشته بودند. وي پس از کندوکاوهاي متمادي 
خود و همکارانش اعالم کرد که بقایاي شهر ساساني نیشابور را 
 Wilkinson( باید در محلي خارج از محدوده ی تپه کهندژ جست
39-38 :1986(. این اظهارات مخالفت بسیاري از اندیشمندان را 

برانگیخت. 
بازسازي  باب  در  مطالعه  به  سال ها  که  بولیه  ریچارد 
جمعیتي نیشابور کهن پرداخته بود، در نقد نظریات ویلکینسون 
اعالم داشت که قطعاً در زیر الیه هاي استقراري دوره ی اسالمي 
نیشابور، شواهدي از سکونت دوره ی ساساني نهفته و در واقع 
شکوه و جالل آثار دوره ی اسالمي نیشابور سبب تحت الشعاع 
قرار گرفتن آثار دوره ی ساساني در نظر ویلکینسون شده است 
)Bulliet 1976: 71(. با هدف رفع این ابهام، در سال 2004 موزه ی 
الیه نگاري  و  کاوش  به  هیئتي  اعزام  با  شد  برآن  فرانسه  لوور 
کهندژ نیشابور کهن بپردازد. به همین منظور گروهي متشکل از 
باستان شناسان ایراني و فرانسوي به سرپرستي مشترك رجبعلي 
لباف خانیکي و مونیك کروران، کاوش در بقایاي کهندژ نیشابور 
در  بازنگري   .)Labbaf  and Kervran 2007( گرفتند  از سر  را 
نتایج مطالعات باستان شناختي ویلکینسون، با بررسي سطحي 

محوطه ی کهندژ آغاز شد. 
فراواني  متوجه  باستان شناسان  مرحله،  نخستین  در 
به  متعلق  عمدتاً  اسالم،  از  پیش  سفال هاي  قطعه  چشمگیر 
نیمه ی دوم دوره ی ساساني در مجموعه سفال هاي پراکنده بر 
سطح محوطه شدند. الیه نگاري و کاوش تپه کهندژ در فصل هاي 
بعدي، مشخص ساخت که شهر اسالمي نیشابور در نتیجه ی 
یافته  تکوین  از اسالم در همان مکان  استقرار پیش  توسعه ی 
مهر،  گل  مهر،  نوشته،  سفال  همچون  متقني  شواهد  است. 
انبوه سفال هاي شاخص دوره ی ساساني،  سازه هاي معماري و 
فرضیه ی ویلکینسون را منتفي ساخت و موقعیت شهر ساساني 

نیشابور در محل تپه ی کهندژ یا آلپ ارسالن را تأیید کرد )لباف 
Rante and Col- 1386؛ لباف خانیکي و کروران 1386؛  خانیکي

 .)linet 2013

کهن  شهر  کهندژ  باستان شناختی  کاوش   جریان  در 
نیشابور در سال 1386، به پیشنهاد نگارنده، بخشي از مطالعات 
نیشابور  شهري  حوزه ی  بررسي  و  مطالعه  به  باستان شناسي 
ساساني و شناسایي بستر جغرافیاي تاریخي نیشابور اختصاص 
یافت. به منظور دستیابي به اهداف فوق، نگارنده به بررسي و 
شناسایي حوزه ی نفوذ شهر نیشابور در دشت نیشابور پرداخت. 
براي تعیین محدوده ی حوزه ی نفوذ شهري نیشابور، دایره اي در 
نظر گرفته شد که شعاع آن معادل مسافتي است که یك نفر 
با پاي پیاده مي تواند طي یك روز بپیماید تا به شهر نیشابور 
این  در  اقتصادي(  مبادالت  )عمدتاً  لزوم  مورد  امور  به  برسد؛ 
شهر رسیدگي کند و سپس به روستاي خود بازگردد. بر این 
تقریبا  به شعاع  دایره اي  نیشابور،  نفوذ شهري  اساس، حوزه ی 
30 کیلومتر فرض شد و بررسي باستان شناختي در این محدوده 
به  مقاله  این  انجام شد. شناسایی محوطه های معرفی شده در 
شیوۀ روستا به روستا و پرس و جو از اهالی محل انجام شد. در 
پیمایش مسافت میان محوطه ها از موتورسیکلت استفاده شد 
و بدین ترتیب مسیرهایی که نامناسب برای اتومبیل بودند نیز 
مورد پیمایش قرار گرفت. در نتیجه ی بررسي انجام شده، 46 
محوطه ی باستاني شناسایي شد که از این تعداد 12 محوطه 
دربردارنده ی مواد فرهنگي دوره ی ساساني بود. در ادامه، پس از 
معرفي شرایط جغرافیایي دشت نیشابور و محوطه های ساسانی 
در  نیشابور  استقراري دشت  الگوي  تبیین  به  آن،  در  پراکنده 

دوره ی ساساني پرداخته مي شود. 

موقعيت و شرايط جغرافيايي دشت نيشابور
دشت  پدیده ی  جغرافیایي  تعریف  پایه ی  بر  نیشابور،  دشت 
طبیعي  عوارض  پست تر  قسمت هاي   ،)567  :1371 )ثروتي 
در  بینالود  کوهستاني  شیب  پر  دامنه هاي  میان  در  محدود 
کوه  نمك  و  کوه سرخ  و  سیاه کوه  و  نیزه بند  بلندي هاي  شمال، 
در جنوب، ارتفاعات میالجوق و یال پلنگ در شرق و رشته کوه 
غرب  از  نیشابور  دشت  مي دهد.  تشکیل  را  غرب  در  طاغنکوه 
با حوزه ی آبریز دشت سبزوار و از شمال غرب با دشت جوین 
همجوار است )طاهري 1384: 7؛ والیتي 1367: 96(. )تصویر 
ارتفاع میانگین 1250 متر از سطح دریا، در  با  1( این دشت 
عرض  در  و  رضوي  خراسان  استان  شمال  ایران،  شرق  شمال 
جغرافیایي 36 درجه و 12 دقیقه و طول جغرافیایي 58 درجه 
بر  بالغ  نیشابور مساحتي  است. دشت  واقع شده  و 47 دقیقه 
4100 کیلومتر مربع داراست و به انضمام 7300 کیلومتر مربع 
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ارتفاعات پیراموني، کل حوزه ی محدود در میان رشته-کوه هاي 
مذکور را دربرمي گیرد )والیتي 1367: 92(. ارتفاع دشت نیشابور 
از اطراف به مرکز کاهش پیدا مي کند و در قسمت جنوب غربي 
دشت، در محل خروجي رودخانه ی کال شور نیشابور به دشت 
سبزوار، به حداقل خود یعني 1050 متر از سطح دریا مي رسد. 
شیب عمومي  دشت نیشابور، شرقي ـ غربي است و عالوه بر آن، 
قسمت عمده ی دشت و به ویژه قسمت هاي شمالي آن نیز داراي 

شیبي با جهت شمالي ـ جنوبي است )طاهري 1384: 8(. 
و  کوهستاني  حصاري  در  بودن  محاط  به دلیل  نیشابور 
قرار داشتن در حاشیه شرقي کویر مرکزي ایران، داراي اقلیم 
نیمه  اقلیم  و  ناحیه ی دشت  در  سرد  تا خشك  نیمه خشك 
خشك سرد در نواحي کوهستاني است )طاهري 1384: 13(. 
 11 را  نیشابور  دشت  در  آب  سطحي  جریان هاي  مهم ترین 

رودخانه تشکیل مي دهد که تمامي این رودخانه ها به جریان 
عنوان  به  کال شور  مي شوند.  منتهي  کال شور  نام  به  اصلي 
با  نیشابور  شهرستان  رودخانه  طویل ترین  و  حوزه  زهکش 
جهتي شرقي ـ غربي از حوزه ی نیشابور به سمت کویر مزینان 
در سبزوار خارج مي شود )طاهري 1384: 13-14(. با وجود 
رودخانه هاي پرآب و دایمي که از چشمه هاي متعدد و قله هاي 
احداث  اسالمي،  دوران  تغذیه مي شوند، طي  بینالود  برف گیر 
قنات هاي فراوان بر حاصلخیزي و باروري زمین هاي حاصلخیز 
دشت نیشابور افزوده و این منطقه را به یکی از مهمترین مراکز 
تولید کشاورزی استان خراسان رضوی بدل کرده است. در آمار 
 568 نیشابور  دشت  آبریز  حوزه ی  قنوات  تعداد   1365 سال 
رشته و تخلیه ساالنه آن ها 144 میلیون متر مکعب گزارش 

شده است )والیتي 1367: 111(.

تصویر 1. نقشۀ طبیعی دشت نیشابور
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محوطه هاي ساساني دشت نيشابور
تعیین قدمت محوطه هاي باستاني دشت نیشابور در این مقاله، 
تعیین  و  انجام شده  فرهنگي سطحي  مواد  بررسي  پایه ی  بر 
قدمت مواد فرهنگي سطحي، بر مبناي مقایسه با آثاري انجام 
شده که در نتیجه ی کاوش و الیه نگاري تپه ی کهندژ نیشابور 

به دست آمده است )لباف خانیکي 1387(. 
به دست  کهندژ  الیه نگاري  گمانه ی  از  که  سفال هایي 
سفال هاي  قدمت  تعیین  براي  مناسبي  معیار  آمده اند، 
در  نیشابور  دشت  محوطه هاي  دیگر  سطح  از  گردآوري شده 
 11 کهندژ،  تپه ی  بر  عالوه  اساس  این  بر  مي گذارند.  اختیار 
محوطه ی دیگر در دشت نیشابور، حاوي مواد فرهنگي دوره ی 
ساساني تشخیص داده شد. )تصویر 2( استقرار در اغلب این 
محوطه ها محدود به دوره ی ساسانی نبوده و مطلوبیِت مکانی، 
سبب تداوم استقرار در آنها طی سده های دوران اسالمی شده 
است. پس از شرح کوتاهی دربارۀ هر محوطه، به شرح و تحلیل 

ویژگی های مشترك آنها می پردازیم.

تپه کهندژ نيشابور 
این محوطه که به نام تپه آلپ ارسالن نیز شناخته مي شود در 
عرض 36 درجه و 10 دقیقه و 15 ثانیۀ شمالي و طول 58 درجه 
و 50 دقیقه و 49 ثانیۀ شرقي و در 5 کیلومتري جنوب غرب 
شهر امروزي نیشابور و 500 متري روستاي طرب آباد واقع شده 

است. این تپه با شکل تقریبي مربع با زوایه هاي منحني مساحتي 
در حدود 4/6 هکتار را مي پوشاند. بلندترین نقطۀ تپه کهندژ، 15 
متر از سطح دشت پیرامون ارتفاع دارد. در امتداد جنوب شرق تپه 
کهندژ، برجستگي تراس شکلي وجود دارد که به عنوان شارستان 

شهر اسالمي نیشابور شناخته مي شود. )تصویر 3(
سفال هایی که در این بررسی، مبنای مطالعه سفال های 
شهر کهن نیشابور قرار گرفته، بر خالف سفال های محوطه های 
در  تصادفی جمع آوری شده اند،  به صورت  از سطح  که  دیگر 
نتیجه ی حفر گمانه ای به دست آمده اند که در کاوش های سال 
1386 به منظور الیه نگاری جبهۀ غربی کهندژ نیشابور توسط 

نگارنده ایجاد شد. )تصویر 4؛ جدول 1(

سرده 
محوطۀ سرده با مختصات جغرافیایي 36 درجه و 10 دقیقه 
و 8 ثانیه شمالي و 58 درجه و 32 دقیقه و 7 تانیه شرقي در 
نیشابور و 27 کیلومتري شهر  شمال جنوب غرب شهرستان 
امروزي نیشابور واقع شده  است. گسترۀ این محوطه که توسط 
زمین هاي کشاورزي، از شمال، جنوب و غرب و جادۀ آسفالت 
از شرق فرا گرفته شده است بر اساس پراکندگي سفال حدود 
محوطۀ  از  عمده ای  بخش  مي شود.  زده  تخمین  هکتار   16
وسعت  به  آن  شرقي  بخش  و  است  دشت  سطح  هم  سرده، 
تقریباً 900 متر مربع به صورت تپه اي قابل مشاهده است. این 

تصویر 2. نقشۀ پراکندگی محوطه های ساسانی در دشت نیشابور
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)Stronach and Mousavi 2009( تصویر 3. عکس هوایی جرج گرستر از محوطۀ کهندژ نیشابور

تصویر 4. طرح سفال های شاخص ساسانی به دست آمده از کهندژ نیشابور
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محوطه به نام روستایي امروزي نامیده مي شود که در آن سوي 
جاده و به فاصلۀ 300 متري شرق از محوطه باستاني سرده 
واقع شده است. سکونتگاه اهالي سرده در دورۀ تیموري و دورۀ 
صفوي به محوطه دیگري در 800 متري جنوب شرق محوطۀ 
سرده جایي که امروز به نام قلعۀ سرده نامیده مي شود، انتقال 

یافت )تصویر 5(.
 تراکم سفال هاي ساساني در سطح تپه ای که در شرق 
را مطرح می سازد که هستۀ  احتمال  این  واقع شده،  محوطه 
موقعیت  باشد.  داشته  قرار  نقطه  این  در  سرده  محوطۀ  اولیۀ 

راه،  با  مجاورت  و  آب  تأمین  لحاظ  از  سرده  محوطۀ  مساعد 
باعث تداوم طوالني استقرار در این مکان شده است که البته 
دورۀ  باالخص  سرده  قدیمي تر  دوره هاي  شناسایي  امر،  این 
رو،  این  از  مي سازد.  مواجه  بیشتري  مشکالت  با  را  ساساني 
انجام گمانه زنی  هاي علمي  تا حد زیادي خواهد توانست تصویر 
اختیار  در  را  محوطه  این  در  استقراري  الیه هاي  از  روشني 
گذارد. وجود سفال هایي از دوره ساساني تا تیموري نشان از 
تداوم حیات در این سکونتگاه باستاني دارد. )تصویر 6؛ جدول 

)2

منابع مقايسه رنگ  سطح تزيينات
داخلی 

رنگ
خميره 

رنگ سطح
خارجی 

آميزه  شماره ميزان پخت

Boucharlat and Lecomte 1987: 
Figs. 69: 6; 68: 7; Trinkaus 1986: 
Fig. 12:4

فاقد تزیینات نخودی نارنجی نخودی معدنی کافی 1

Boucharlat and Lecomte 1987: 
Figs.68:5

فاقد تزیینات نخودی نارنجی نخودی معدنی کافی 2

Puschnigg 2006: Appendix 2: 
R168

فاقد تزیینات نخودی نارنجی نخودی معدنی کافی 3

Boucharlat and Lecomte 1987: 

Fig.64: 5 
لباف خانیکی 1387: شکل 17

 اثر فشار انگشت
بر روی لبه

نخودی نارنجی نخودی معدنی کافی 4

Trinkaus: 1986, Fig. 14: 12
لباف خانیکی 1387: شکل 17

 اثر فشار انگشت
بر روی لبه

نخودی نارنجی نخودی معدنی کافی 5

جدول 1. مشخصات سفال هاي ساساني کهندژ نیشابور

تصویر 5. تپه سرده
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تصویر 6. طرح سفال های ساسانی سرده

منابع مقايسه رنگ سطح تزيينات
داخلی 

رنگ خميره رنگ سطح
خارجی 

آميزه  شماره ميزان پخت

Boucharlat and Lecomte 1987: 
Figs. 68: 3; 66: 2; Trinkaus 1986: 
Fig. 12:4

فاقد تزیینات نخودی نخودی نخودی معدنی کافی 1

Trinkaus 1986: Fig. 16:9 خطوط کنده
موجی و موازی 

قرمز نارنجی قرمز معدنی کافی 2

جدول 2. مشخصات سفال هاي ساساني محوطه سرده 

توزنده جان
محوطه باستاني توزنده جان در جنوب شمال غرب شهرستان 
نیشابور و در موقعیت جغرافیایي 36 درجه و 14 دقیقه و 55 
ثانیۀ شمالي و 58 درجه و 30 دقیقه و 25 ثانیه شرقي قرار 
دارد. باالترین نقطه این محوطه حدود 19 متر از سطح دشت 
پیرامون خود باالتر است. این محوطه که در محل به نام قلعۀ 
در  که  روستایي  از  را  خود  نام  مي شود  شناخته  جان  توزنده 
حدود 200 متري جنوب آن قرار دارد، گرفته است. این محوطه 
بي رویه،  خاکبرداري هاي  که  است  بوده  بزرگي  تپۀ  به صورت 
بخش عمده اي از جبهۀ غربي آن را از بین برده و حفاري هاي 
غیر مجاز ارتفاع مرکز تپه را به سطح دشت نزدیك کرده است. 
آنچه از مساحت امروزي این تپه باقي مانده در حدود 6500 
متر مربع است. تپۀ توزنده جان در فاصله حدوداً 2/5 کیلومتري 
جنوب جادۀ بزرگ خراسان واقع شده و از طریق یك راه فرعي 

به این جاده متصل مي شده است. )تصویر 7(

بقایاي  به  مربوط  تپه  این  فرهنگي  آثار  مهمترین 
معماري است که به صورت دیوارهاي ستبر و بخش هایی از 
به چشم مي خورد.  تپه  پیرامون  در  استوانه اي شکل  برج های 
دیوارها از خشت هایي مربع شکل با طول و عرض 40 تا 45 
بر  با مالط گل  تا 10 سانتي متر   9 به ضخامت  و  سانتي متر 
روي هم قرار گرفته اند. نظیر این خشت ها از الیه های ساسانی 
کهندژ نیشابور نیز به دست آمده است )لباف خانیکی و لباف 
خانیکی، 1391: 340(. تپه توزنده جان پیش از این به خاطر 
اشیاي نفیس ساساني که به گفته حفاران غیر مجاز از آنجا 
 Mousavi( به دست آمده بود، مورد توجه قرار گرفته است

. )1990
تپه توزنده جان بر خالف وسعت و ارتفاع نسبتاً زیاد، به 
دلیل تداوم استقرار تا دورۀ سلجوقی و همچنین انتقال خاك 
تپه به زمین های کشاورزی، دارای تعداد کمی سفال ساسانی 

است. )تصویر 8؛ جدول 3(



مجله موزه ملی ایران، سال یکم، شماره یکم، پاییز و زمستان 1399 168

تپه علي آباد 
تپه علي آباد در نیمۀ شمالي ربع جنوب غربي شهرستان نیشابور 
قرار دارد. این تپه در مختصات 36 درجه و 8 دقیقه و 7 ثانیۀ 
شمالي و 58 درجه و 37 دقیقه و 25 ثانیه شرقي واقع شده 
است. ارتفاع باالترین نقطه تپه علي آباد از سطح دشت 3 متر 
است. )تصویر 9( این تپه که توسط زمین هاي کشاورزي احاطه 
با  است.  قاعده  در  متر   4600 تقریبي  مساحت  داراي  شده، 

توجه به فاصلۀ زیاد رودخانه هاي دائمي  و موقت بودن رودخانۀ 
ساکنان  آب  تأمین  منبع  مهمترین  مي رسد  نظر  به  فصلي، 
هنوز  آنها  رشته هاي  که  است  بوده  قنات هایي  علي آباد،  تپۀ 
هم در راستاي شمال شرق- جنوب غرب قابل شناسایي است. 
به صورت مخروط سربر است که  آباد  تپه علي  امروزي  شکل 
احتماالً بخش هاي فوقاني آن به منظور تقویت خاك زمین هاي 

کشاورزي به زمین هاي اطراف انتقال داده شده است. 

تصویر 7. تپه توزنده جان

تصویر 8. طرح سفال های ساسانی توزنده جان

منابع مقايسه رنگ سطح تزيينات
داخلی 

رنگ خميره رنگ سطح
خارجی 

آميزه  شماره ميزان پخت

Boucharlat and Lecomte 1987: 
Figs. 66:1; 67:9; 62:10; Trinkaus 
1986: Fig. 15:12

فاقد تزیینات نارنجی نارنجی نخودی معدنی کافی 1

Trinkaus 1986: Fig. 13:7; 
Puschnigg 2006: Fig. 7.2

فاقد تزیینات نخودی نخودی نخودی معدنی کافی 2

Boucharlat and Lecomte 1987: Fig. 
63:6; Puschnigg 2006: Fig. 6.11

فاقد تزیینات نخودی نخودی نخودی معدنی کافی 3

جدول 3. مشخصات سفال هاي ساساني توزنده جان 
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 تصویر 9. تپه علی آباد

تصویر 10. طرح سفال های ساسانی توزنده جان

به  علي آباد  تپه  سطح  از  شده  مطالعه  سفال هاي  عمده 
دورۀ سلجوقي تعلق دارند و کمتر از نیمی از سفال های مورد 
به  رو  این  از  مي دهد.  تشکیل  ساساني  سفال هاي  را  بررسی 

نظر مي رسد در این سکونتگاه دو دورۀ اصلي استقرار در دورۀ 
10؛  )تصویر  است.  داشته  جریان  سلجوقي  دورۀ  و  ساساني 

جدول 4(

جدول 4. مشخصات سفال هاي ساساني علي آباد 

منابع مقايسه رنگ سطح تزيينات
داخلی 

رنگ خميره رنگ سطح
خارجی 

آميزه  شماره ميزان پخت

Boucharlat and Lecomte 1987: 
Fig. 64:1; Trinkaus 1986: Fig. 14:1

فاقد تزیینات نخودی نارنجی نخودی معدنی ناکافی 1

Puschnigg 2006: Appendix 2: 
R106

موجي  خطوط 
کنده بر روي لبه

نخودی نخودی نخودی معدنی گیاهی  کافی 2

Trinkaus 1986: Fig. 14:13 موجي  خطوط 
کنده بر روي لبه

نخودی نارنجی نخودی معدنی کافی 3
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تپه يوسف آباد 
تپه یوسف آباد با مختصات جغرافیایی 36 درجه 17 دقیقه و 
16 ثانیه شمالی و 58 درجه و 36 دقیقه و 45 ثانیه شرقی 
در شمال شرق شهرستان نیشابور قرار گرفته است. جادۀ بزرگ 
متری   500 حدود  فاصلۀ  از  امروزه  ابریشم  جادۀ  یا  خراسان 
دیگر  میان  در  یوسف آباد  لحاظ،  این  از  و  کند  می  عبور  آن 
استثنایی  موقعیتی  از  نیشابور،  دشت  ساسانی  محوطه های 
 3 حدود  از  خانلق  رودخانۀ  عبور  همچنین  است.  برخوردار 
کیلومتری شرق این محوطه و رشته های متعدد قنات هایی که 
از رشته کوه بینالود آب می گیرند، بر امتیازات طبیعی استقرار 

در این محوطه می افزایند. امروزه در فاصلۀ 500 متری تپه، 
مظهر یك قنات وجود دارد. وسعت تپۀ یوسف آباد در حدود 1 

هکتار و ارتفاع آن از سطح دشت پیرامون 5 متر است. 
فرسایش  و  است  شکل  مخروطی  تپه،  این  کلی  نمای 
شدید طبیعی، تشخیص دقیق پالن یا مصالح به کار رفته در 
سازه های معماری این محوطه را مشکل می سازد. )تصویر 11(
 از میان سفال های بررسی شدۀ متعلق به تپۀ یوسف آباد، 
را سفال های  مابقی  و  را سفال های ساسانی  حدود یك سوم 
اولیۀ  به سده های  مربوط  تشکیل می دهد که عموماً  اسالمی 

دورۀ اسالمی هستند. )تصویر 12؛ جدول 5(

تصویر 11. تپه یوسف آباد

جدول 5. مشخصات سفال هاي ساساني یوسف آباد 

منابع مقايسه رنگ سطح تزيينات
داخلی 

رنگ خميره رنگ سطح
خارجی 

آميزه  شماره ميزان پخت

Boucharlat and Lecomte 1987: 
Fig. 66: 2; Puschnigg 2006: Ap-
pendix 2: R37

فاقد تزیینات نارنجی نخودی نخودی معدنی کافی 1

Boucharlat and Lecomte 1987: 
Figs. 66:2; 68:3

 نقوش کنده
خطی

نارنجی نارنجی نارنجی معدنی کافی 2

Boucharlat and Lecomte 1987: 
Fig. 63:7

فاقد تزیینات نارنجی نخودی نارنجی معدنی کافی 3

Boucharlat and Lecomte 1987: 
Fig. 63:8

فاقد تزیینات نارنجی نخودی نخودی معدنی کافی 4

Trinkaus 1986: Fig. 15:7,11 فاقد تزیینات نارنجی نارنجی نخودی معدنی کافی 5



171الگوي استقراري دشت نیشابور در دوره ساساني / لباف خانیکی

تصویر 12. طرح سفال های ساسانی یوسف آباد

تپة اسحاق آباد 
نیز  نو  حصار  ناِم  به  محل  اهالی  توسط  که  اسحاق آباد  تپۀ 
شناخته می شود در نیمۀ جنوب ربع جنوب شرقی شهرستان 
در عرض 36  تپه  این  )تصویر 13(  است.  واقع شده  نیشابور 
و طول 59 درجۀ شرقی  ثانیه شمالی  و 56  دقیقه  درجه 1 
واقع است. تپه در حاشیه غربی شهِر امروزی اسحاق آباد قرار 
تپه  امروزی تهدید می شود.  دارد و توسط ساخت و سازهای 
اسحاق آباد دارای موقعیتی اساسی بر سر سه راهی است که 
در نتیجۀ تقاطع راه های قدمگاه – اسحاق آباد و اسحاق آباد به 
شهر کهن نیشابور ایجاد شده است. وجود قراولخانه ای احتماالً 
صفوی در فاصلۀ حدوداً 200 متری شرق تپه، نشان از اهمیت 

استراتژیك تپۀ اسحاق آباد دارد. 
 

و  است  گیاهی  پوشش  فاقد  اسحاق آباد  تپه  سطح 
استحکامات عظیمی  وجود  بر  دیوارهای ستبر،  از  نشانه هایی 
جنوبی  دیواره های  متری   5 ارتفاع  دارد.  داللت  تپه  این  در 
تپه، احتمال وجود سازه های معماری بزرگ را تقویت می کند. 
امروزه در بخش شرقی تپه، برش بزرگی ایجاد کرده اند و از آن 

به عنوان آغل حیوانات استفاده می کنند. 
تراکم پراکندگی سفال های این محوطه بسیار کم است 
و از میان سفال های مطالعه شده، بیش از یك سوم سفال ها 
متعلق به دورۀ ساسانی و مابقی به دوران اسالمی تعلق دارند. 
وجود قراولخانه اي مربوط به دورۀ تیموری یا صفوی احتمال 
تقویت  اسالمی  متأخر  ادوار  تا  را  تپه  این  در  استقرار  تداوم 
می کند. به احتمال زیاد در دورۀ قاجار، سکونت در این محوطه 

به کلّی نابود شده است. )تصویر 14؛ جدول 6(
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 تپه کالته شور 
محوطه کالته شور در کنار راهی فرعی قرار گرفته است که 
روستای حسین آباد چخوکی را به جادۀ اصلی نیشابور ارتباط 
می دهد. این تپه در مختصات جغرافیایی 36 درجه 1 دقیقه و 
4 ثانیه شمالی و 58 درجه و 52 دقیقه و 12 ثانیه شرقی و در 
جنوِب جنوب شرق شهرستان نیشابور واقع شده است. محوطه 
یك  و  مرکزي  بزرگ  تپه  یك  شمالي،  تپه  دو  از  شور  کالته 
تپه کوچك جنوبي تشکیل یافته است. ارتفاع دو تپۀ شمالِي 
تقریباً چسبیده به هم 5 متر، تپۀ بزرگ مرکزی 9 متر و تپۀ 
کوچك جنوبی حدوداً 1/5 متر از سطح دشت است. )تصویر 
و  متر  تپه های دوگانه شمالی 50  از  تپۀ مرکزی  فاصلۀ   )15
از تپۀ کوچك جنوب حدود 70 متر است. ارتفاع تپه مرکزی 

پیش از این خیلی بیشتر بوده و به گفتۀ یکی از اهالی محل تا 
حدود 30 سال قبل، 5 متر مرتفع تر از وضعیت کنونی بوده 
است که خاك آن توسط بولدوزر به منظور استفادۀ زراعی به 

زمین های اطراف منتقل شده است.
با  و  عظیم  معماری  آثار  دارای  شك  بدون  تپه  این 
اهمیتی است که شناسایی آنها جز از گذر کاوش های علمی 
باستان شناسی امکان پذیر نیست. در بخشی از برش تپه که در 
پی حفاری های غیرمجاز رخ کرده است، الیه های خاکستر و 
از  فضوالت تجزیه شده مشاهده می شود که نمودار گوشه ای 
از  این محوطه است. کلیۀ سفال های مطالعه شده  استقرار در 
این محوطه به پیش از اسالم و احتماالً به دوره ساسانی مربوط 

است. )تصویر 16؛ جدول 7(

تصویر 13. تپه اسحاق آباد

جدول 6. مشخصات سفال  ساساني اسحاق آباد 

تصویر 14. طرح سفال ساسانی اسحاق آباد

منابع مقايسه رنگ سطح تزيينات
داخلی 

رنگ خميره رنگ سطح
خارجی 

آميزه ميزان
 پخت 

 شماره

Boucharlat and Lecomte 1987: 
Fig. 62:6; Trinkaus 1986: Fig. 
16:9; Puschnigg 2006: Fig. 6.9; 
Puschnigg 2006: Fig. A3.19

خطوط کنده
در  موازي   زیگزاگ 

سطح داخلي

نخودی نارنجی نخودی معدنی ناکافی 1
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جدول 7. مشخصات سفال هاي ساساني کالته شور 

تصویر 15. تپه کالته شور

تصویر 16. طرح سفال های ساسانی کالته شور

منابع مقايسه رنگ سطح تزيينات
داخلی 

رنگ خميره رنگ سطح
خارجی 

آميزه ميزان
 پخت 

 شماره

Boucharlat and Lecomte 1987: Fig. 69:1; 
Puschnigg 2006: Appendix 2: R144

فاقد تزیینات نخودی نارنجی نخودی معدنی ناکافی 1

Boucharlat and Lecomte 1987: Fig. 61:9; 
Trinkaus 1986: Fig. 14:11;

لباف خانیکی، 1387، شکل 5

فاقد تزیینات قرمز قهوه ای قرمز معدنی کافی 2

Boucharlat and Lecomte 1987: Fig. 64:5; 
Trinkaus 1986: Fig. 14:1; Puschnigg 
2006: Appendix 2: R193

فاقد تزیینات نارنجی نارنجی نخودی معدنی کافی 3

Boucharlat and Lecomte 1987: Fig. 62:2; 
Trinkaus 1986: Fig. 13:1; Puschnigg 
2006: Appendix 2: R44

فاقد تزیینات قرمز نارنجی نخودی معدنی کافی 4
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یوسف آباِد اسحاق آباد
محوطۀ یوسف آباد که درجنوب شرق شهرستان نیشابور واقع 
شده دارای مختصات جغرافیایی 36 درجه و 4 دقیقه و 1 ثانیه 
شمالی و 59 درجه و 53 ثانیۀ شرقی است. ازتفاع این محوطه 
از سطح دریا 1237 متر است. در جوار محوطۀ اسحاق آباد یك 
کارگاه بزرگ آجرپزی قرار گرفته که شاید دلیل نابودی محوطۀ 
آن  از خاك  استفاده  و  کارگاه  فعالیت های همین  اسحاق آباد، 
از  اثری  هیچ  امروزه  حال  هر  به  است.  بوده  آجر  تهیۀ  برای 
سطح  و  ندارد  وجود  آباد  یوسف  ساکنان  احتمالی  معماری 

محوطه، کاماًل همتراز با سطح دشت شده است. )تصویر 17(

به  زمینی  در  یوسف آباد  محوطۀ  به  مربوط  سفال های   
این  سفال های  شده اند.  پراکنده  هکتار   4 حدوداً  مساحت 
میان  در  مشابهی  نمونۀ  فاقد  و  بوده  نوع  یك  از  محوطه، 
بین  از طرف دیگر،  نیشابور هستند.  سفال های دورۀ اسالمی 
شده  شناخته  ساسانی  سفال های  و  محوطه  این  سفال های 
بافت  قابل مشاهده است. رنگ و کیفیت  شباهت های شکلی 
دریافت  زیاد  حرارت  که  می دهد  نشان  سفال ها  قطعه  این 
بیرونی  باعث ذوب سطح  موارد، حرارت  برخی  و در  کرده اند 

ظروف شده است. )تصویر 18؛ جدول 8(
 

جدول 8. مشخصات سفال هاي ساساني یوسف آباِد اسحاق آباد 

تصویر 17. محوطۀ یوسف آباِد اسحاق آباد

تصویر 18. طرح سفال های ساسانی یوسف آباِد اسحاق آباد

منابع مقايسه رنگ سطح تزيينات
داخلی 

رنگ خميره رنگ سطح
خارجی 

آميزه ميزان
 پخت 

 شماره

Boucharlat and Lecomte 1987: Fig. 64:5 فاقد تزیینات قرمز نارنجی نخودی معدنی کافی 1

Boucharlat and Lecomte 1987: Fig. 68:3 فاقد تزیینات نخودی نارنجی قرمز معدنی کافی 2
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تپة خسرو آباد )تپه برج(
تپۀ خسروآباد در 1/4 کیلومتری جنوب روستای امروزی ساحل 
برج و در جنوب شرق شهرستان نیشابور واقع شده است. عرض 
شمالی موقعیت این تپه 36 درجه و 6 دقیقه و 18 ثانیه و طول 
شرقی آن 58 درجه و 59 دقیقه و 10 ثانیه است و در حدود 
14 متر نسبت به دشت ارتفاع دارد. تپۀ خسروآباد در حدود 16 
هکتار وسعت دارد و امروزه به صورت مخروطی سربریده دیده 
می شود که احتماالً بخشی از آثار فوقانی آن توسط کشاورزان به 

زمین های اطراف انتقال داده شده است. )تصویر 19(

 تراکم تعداد سفال های پراکنده در سطح تپه خسروآباد 
در  است.  نیز دورۀ مس سنگی  و  برنز  به دورۀ  متعلق  عموماً 
میان سفال های مطالعه شدۀ تپه خسروآباد، سفال هایی متعلق 
به اواخر دورۀ ساسانی و سده های اولیۀ دورۀ اسالمی مشاهده 
می شود. )تصویر 20؛ جدول 9( تپه خسروآباد یا برج در سال 
1384 توسط هیأتی به سرپرستی عمران گاراژیان به تفصیل 
مورد کاوش و بررسی قرار گرفته است )گاراژیان 1387؛ دانا 

و دیگران 1391(. 

تصویر 19. تپۀ خسروآباد )تپه برج(

تصویر 20. طرح سفال های ساسانی خسروآباد )تپه برج(
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جدول 9. مشخصات سفال هاي ساساني خسروآباد یا برج 

منابع مقايسه رنگ سطح تزيينات
داخلی 

رنگ خميره رنگ سطح
خارجی 

آميزه ميزان
 پخت 

 شماره

Trinkaus 1986: Fig. 12:14; 16:7  نقوش کنده موجی بر
بدنه و لبه کنگره ای

نخودی تیره نخودی تیره نخودی معدنی کافی 1

Boucharlat and Lecomte 1987: Fig. 65:4; 
Trinkaus 1986: Fig. 13:2; Puschnigg 
2006: Fig. 6.10

فاقد تزیینات نخودی تیره قهوه ای نخودی تیره معدنی کافی 2

Trinkaus 1986: Fig. 14:2 فاقد تزیینات نارنجی نارنجی نارنجی معدنی کافی 3
Boucharlat and Lecomte 1987: Fig. 67:2 فاقد تزیینات خاکستری خاکستری خاکستری معدنی کافی 4

بزه غار 
بزه غار در جنوب شمال شرقی نیشابور و به مختصات جغرافیایی 
36 درجه و 12 دقیقه و 52 ثانیه شمالی و 58 درجه و 59 دقیقه 
و 24 ثانیه شرقی در ارتفاع 1634 متر از سطح دریا و بر دامنۀ 
کوه های بینالود قرار دارد. اهمیت این غار به حدی است که نام 
خود را به درۀ مجاور خود )بزه غار = بازۀ غار = درۀ غار( داده 
است. نزدیکترین آبادی به غار مذکور، روستای سوقند است که 
در 1/5 کیلومتری جنوب غار واقع شده است. این غار در ارتفاع 
حدوداً 85 متر از بستر درۀ مجاور واقع شده و می توان پس از 
طی مزارع و باغات وابسته به روستای سوقند به آن راه یافت. بزه 
غار که در میان صخره های زرد رنگ گوگردی بینالود به صورت 
طبیعی شکل گرفته دارای 13/8 متر عرض، 7 متر ارتفاع و 10 
متر عمق است. اما آنچه که این غار را به عنوان اثری فرهنگی 
اهمیت می بخشد، وجود حفره هایی بر بدنۀ داخلی این غار است. 

این حفره ها که دارای ساختاری تقریباً مشابه هستند، به تعداد 
6 عدد در دیوار غار کنده شده اند. ابعاد دهانۀ این حفره ها از 50 

تا 100 سانتي متر متغیر است. )تصویر 21(
آثار تیشه بر دیوارۀ داخلی این دخمه های سنگی پیداست و 
فضای درونی آن ها دود خورده است. داخل این اتاق های دستکند، 
تا جایی که مورد بررسی قرار گرفت، فاقد مواد فرهنگی است و 
تعداد کمی سفال بر سطح فضای داخلی غار مشاهده می شود. 
در جلوي دهانۀ غار دیواري از سنگ الشه و مالط گچ احداث 
شده است. ارتفاع این دیوار 170 سانتي متر بوده و بخش شرقي 
و غربي آن 7 متر از یکدیگر فاصله دارند. بر روي بدنۀ داخلِي 
بخش غربي دیوار، دو طاقچه و در بخش شرقي، روزنه اي به ابعاد 
40×40 سانتي متر مشاهده مي شود. از میان سفال های مطالعه 
شده، یك سوم سفال ها متعلق به دورۀ ساسانی و مابقی مربوط به 

دورۀ سلجوقی تشخیص داده شد. )تصویر 22؛ جدول 10(

تصویر 22. طرح سفال ساسانی بزه غار
 تصویر 21. بزه غار

جدول 10. مشخصات سفال  ساساني بزه غار 

منابع مقايسه رنگ سطح تزيينات
داخلی 

رنگ خميره رنگ سطح
خارجی 

آميزه ميزان
 پخت 

 شماره

Trinkaus 1986: Fig. 16:9; Puschnigg: 
2006, Fig. A3.19

موازي موجي  کنده   خطوط 
بین دو خط موازي کنده

نخودی
مایل به زرد 

نخودی
مایل به زرد 

نخودی
مایل به زرد 

معدنی کافی 1
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پيرگز 
تپه پیرگز در جنوب غربي شهرستان نیشابور و در 800 متري 
جادۀ آسفالته عشق آباد- اردمه قرار دارد. مختصات جغرافیایي 
این تپه عبارتست از: 36 درجه و 2 دقیقه 21 ثانیه عرض شمالي 
و 58 درجه و 36 دقیقه و 50 ثانیه طول شرقي. تپه پیرگز امروزه 
دیده  گز  درختچه هاي  از  پوشیده  و  ماسه اي  تپه اي  به صورت 
مي شود که در پیرامون آن گورستان اهالي روستاي مجاور تپه 
گسترده شده است. بر سطح تپه و زمین هاي اطراف آن به ندرت 
خرده سفال قدیمي دیده مي شود و سفال هاي جمع آوري شده از 
این محوطه، البالي خاکي مشاهده شد که در نتیجۀ حفر یك گور 

امروزي از اعماق زمین به سطح منتقل شده بود. بافت ماسه اي 
خاك ناحیه اي که تپه پیرگز در آن واقع شده بدون شك آثار 
معماري قدیم را کاماًل مدفون ساخته و برآمدگي تپه نشان از 

وجود سازه هایي در زیر سطح کنوني دشت دارد. )تصویر 23(
متأخر  گور  کنار  از  که  سفال هایي  معدود  میان  از   
دورۀ  به  نیمی  شد ،  جمع آوري  تپه  شمالي  دامنۀ  مجاور  در 
ساساني و نیم دیگر احتماالً به دورۀ سلجوقي مربوط است و 
ماسه هاي دشت،  زیر  در  احتماالً  که  آن هستند  نشان دهندۀ 
آثار تمدني مربوط به دورۀ ساساني و اسالمي نهفته شده باشد. 

)تصویر 24؛ جدول 11(

تصویر 23. محوطه پیرگز

تصویر 24. طرح سفال های ساسانی پیرگز

منابع مقايسه رنگ سطح تزيينات
داخلی 

رنگ خميره رنگ سطح
خارجی 

آميزه ميزان
 پخت 

 شماره

Trinkaus 1986: Fig. 12:17 فاقد تزیینات قهوه ای تیره خاکستری قهوه ای تیره معدنی کافی 1
Boucharlat and Lecomte 1987: Fig. 
69:6; Trinkaus 1986: Fig. 15:13

فاقد تزیینات قهوه ای قهوه ای نخودی معدنی کافی 2

جدول 11. مشخصات سفال هاي ساساني پیرگز 
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تپة عشق آباد 
تپه عشق آباد متشکل از تپه ماهورهایي در 500 متري روستاي 
در  نیشابور،  شهرستان  غرب  جنوب  در  و  عشق آباد  مسکوني 
مختصات 36 درجه و 1 دقیقه و 48 ثانیۀ شمالي و 58 درجه 
و 40 دقیقه و 15 ثانیه شرقي واقع شده است. مساحت این 
محوطه در حدود 8 هکتار است که جاده عشق آباد- اردمه از 
میانۀ آن گذشته است. نزدیکترین مرکز جمعیتي امروز به تپۀ 
عشق آباد، شهر عشق آباد است که در فاصلۀ حدود 500 متري 
شمال شرق این تپه قرار دارد. بافت خاك بستر تپه عشق آباد 

ماسه اي است و به همین دلیل آثار فرهنگي این تپه بایستي 
در زیر چندین متر ماسه نهفته باشد. )تصویر 25(

 سفال هاي پراکنده بر سطح، در نتیجۀ حفر چند چاله 
بزرگ توسط حفاران قاچاق آشکار شده اند. در میان سفال هاي 
مربوط  مابقی  و  دورۀ ساساني  به  مربوط  نیمی  مطالعه شده، 
این  از تداوم استقرار در  باشد که نشان  به دورۀ اسالمی مي 
پراکندگي  دارد.  تیموري  دورۀ  تا  ساساني  دورۀ  از  محوطه 
سفال هاي ساساني در شمال و شمال شرق تپه نسبت به دیگر 
نقاط، از تراکم بیشتري برخوردار است. )تصویر 26؛ جدول 12(

جدول 12. مشخصات سفال هاي ساساني عشق آباد 

تصویر 25. محوطه عشق آباد

منابع مقايسه رنگ سطح تزيينات
داخلی 

رنگ خميره رنگ سطح
خارجی 

آميزه ميزان
 پخت 

 شماره

Trinkaus, 1986, Fig. 12:14; 16:7 فاقد تزیینات نارنجی نارنجی نارنجی معدنی کافی 1
Trinkaus, 1986, Fig. 12:14; 16:7 خط کنده و اثر فشار بر روي لبه نارنجی نارنجی نارنجی معدنی کافی 2
Trinkaus, 1986, Fig. 12:14; 16:7 خط کنده روي لبه نخودی نخودی نخودی معدنی کافی 3
Trinkaus, 1986, Fig. 12:11; 14:6; 
Puschnigg, 2006, Fig. 6.9; Ap-
pendix 2: R34

فاقد تزئینات نخودی نخودی نخودی معدنی کافی 4
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نیشابور  دشت  در  شناسایی شده  ساسانی  محوطه های   
و  نیازها  اشتراك  بر  که  هستند  مشترکی  ویژگی های  دارای 
منطقه ی  این  در  ساسانی  دوره ی  جوامع  معیشت  شیوه ی 

جغرافیایی داللت دارد. 
آن  محوطه ها  این  ریخت شناختی  اشتراك  بارزترین 
هستند.  مرتفع  نسبتاً  تپه ی  یك  از  متشکل  اغلب  که  است 
بوده اند  »دیه« هایی  این محوطه ها عموماً  احتمال می رود که 
که طبِق جغرافیای اداری دورۀ ساسانی بر گرد شهر واقع شده 
)رك. لباف خانیکی1391: 126-127( و توسط یك دیهگان 
)دهقان( اداره می شدند. به گزارش مقدسی، دهقانان در یك 
خانۀ اربابی یا دژ سکونت داشتند )مقدسی 1361: 398(. در 
از  مملو  به صورت سرزمینی  ایران  تاریخی، شرق  گزارش های 

بازدید  این دژها معرفی شده است که اغلب آنها در زمان  از 
مورخان مسلمان متروك بوده اند و در برخی از دژها همچنان 
 :1382 استیل  و  )آلتهایم  است  می کرده  زندگی  دیهگانی 
158(. در نتیجه به نظر می رسد تپه های واقع در محوطه های 
ساسانی نیشابور احتماالً از فرسایش ارگ یا دژی پدید آمده اند 

که زمانی محل اقامت دیهگان را تشکیل می داده است.
فاصله ی محوطه های ساسانی نیشابور به آب های سطحی 
نیز از الگوی تقریباً یکسانی پیروی می کند و در گزینش مکان 
استقرار، نزدیك ترین فاصله ی ممکن به رودخانه ها لحاظ شده 
عوامل  از  یکی  نیشابور،  مرکزی  شهر  حضور  همچنین  است. 
دوره ی  روستایی  استقرارهای  مکان گزینی  در  تعیین کننده 

ساسانی محسوب می شده است. )جدول 13(

تصویر 26. طرح سفال های ساسانی عشق آباد
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دوره ی  در  نيشابور  دشت  استقراري  الگوي  تحليل 
ساساني

الگوي استقراري عبارت است از کیفیت پراکندگي محوطه هاي 
استقراري در یك منطقه ی جغرافیایي معین و ارتباط فضایي 
 )Grossman and Katz 1992: 58( هر محوطه با محوطه ی دیگر
ارتباط و  این  به مطالعه ی  استقراري  الگوي  باستان شناسِي  و 
تحلیل پراکنش محوطه های باستاني با توجه به عوامل محیطي 
و شاخصه هاي منظر فرهنگی مي پردازد )Darvill 2007(. الگوي 
استقراري را در یك دوره ی خاص عوامل طبیعي و فرهنگي 
جغرافیایي  عارضه هاي  یا  طبیعي  عوامل  کنند.  می  تعیین 
دارند.  به سزایي  تأثیر  انساني  استقرار  یك  مکان گزیني  در 
استقرارهایي که عمدتاً در دوران پیش ازتاریخ شکل گرفته اند 
بیشتر متکي بر امکاناتي بوده اند که طبیعت در اختیار آنها قرار 
آب،  منابع  حاصلخیز،  زمین هاي  شامل  امکانات  این  مي داد. 

حصارهاي دفاعي طبیعي و مراتع انبوه بود. 
امکانات  بر  عالوه  اسالمي  دوران  و  تاریخي  دوران  در 
مذکور، عوامل فرهنگي نیز در مکان گزیني و تداوم استقرار در 
یك سکونتگاه نقش آفریده اند. عوامل فرهنگي شامل هرگونه 
انساني خلق شده  نتیجه فعالیت  یا عملي مي شود که در  اثر 
باشد. راه ها، قنات ها، مراکز اقتصادي و سیاسي و رویدادهاي 
الگوهاي  تعیین کننده ی  فرهنگي  عوامل  جمله  از  تاریخي 
مکان گزیني  هستند.  تاریخي  دوران  در  باالخص  استقراري 
استقرارهاي ساساني در دشت نیشابور از هر دو گروه عوامل 
مذکور تأثیر پذیرفته است. تکوین استقرارها و تداوم حیات در 

هر یك از محوطه هاي مطالعه شده از قواعدي پیروي کرده که 
کشف هر قاعده نیازمند استنباط هاي باستان شناختي است. 

عارضه ی  وجود  عدم  و  نیشابور  دشت  بودن  هموار 
مرتفع،  چین خوردگي هاي  مثل  تأثیرگذاري  جغرافیایي 
رودخانه هاي عریض و یا گسل هاي عمیق، احتمال تأثیر عوامل 
ساساني  دوره ی  استقرار هاي  مکان گزیني  در  مزبور  طبیعي 
سطحي،  آب  منابع  اما  مي سازد.  منتفی  را  نیشابور  دشت 
مخروط افکنه ها و زمین هاي آبرفتي را مي توان از جمله عوامل 
قلمداد  نیشابور  دشت  استقراري  الگوي  بر  تأثیرگذار  طبیعي 

کرد. 

الف( نقش منابع تأمين آب در مکان گزينی استقرارهای 
ساسانی دشت نيشابور

باستانی،  استقرارهای  فروپاشي  یا  تداوم  در  عامل  مؤثرترین 
مسئله آب بوده است. اگرچه در دوران تاریخی با ابداع قنات 
تا حدود زیادی، وابستگی به آب های سطح االرضی مرتفع شد 
اما تا اوایل اسالم، آب های جاری در بستر رودخانه و مسیل ها 
محسوب  آب  تأمین  مهم  منابع  از  یکی  عنوان  به  همچنان 
)برج( که دربردارنده ی  تپه خسروآباد  )تصویر 1( در  می شد. 
طوالنی ترین استقرارهای پیش ازتاریخ در دشت نیشابور است 
)نك. Garazhian 2012: 56-58(، ارتباط استقرار یك جامعه ی 
قابل دریافت است.  به خوبی  با آب های سطحی  پیش ازتاریخ 
با  معنادار  فاصله ای  دارای  شناسایی شده،  محوطه های  دیگر 
آب های سطحی هستند. شهر کهن نیشابور در موقعیتی واقع 

جدول 13. مشخصات مکانی محوطه های ساسانی دشت نیشابور

فاصله از رشته
کوه بينالود 

ا )کيلومتر(ئ

فاصله از شهر
کهن نيشابور 
ن )کيلومتر(ئ

فاصله از
نزديک ترين محوطه

م )کيلومتر(ئ

فاصله از
نزديک ترين 

رودخانه )متر(ئ 

ارتفاع تپه
مرکزی )متر(ئ 

 ارتفاع از سطح
دريا )متر(ئ

نام محوطه

12 0 13/9 0 15 1250 تپه کهندژ نیشابور

31 28/1 9/1 600 3 1149 سرده

26 31/7 9/1 500 19 1128 توزنده جان

31 28/1 9/1 3700 3 1107 علی آباد

16 24/6 10/5 3000 5 1181 یوسف آباد

10 20/9 4/1 3000 5 1202 اسحاق آباد

21 17/1 11/8 1000 9 1165 کالته شور

7 19/2 5 1000 0 1237 یوسف آباد اسحاق آباد

7 14/7 5 3000 14 1242 خسروآباد )تپه برج(ئ

0 16 12/3 100 0 1634 بزه غار

36 25/5 10/5 200 1 1127 پیرگز

32 22 5/2 1000 2 1145 عشق آباد
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برده  می  بهره  بوژان  دائمی  رودخانه ی  آب  از  که  است  شده 
است )Fouache et al. 2011:114(. سه محوطه ی مهم یوسف آباد، 
توزنده جان و سرده در ارتباط بالفصل با دو شاخه ی خانلق 
واقع  نهر  دو  میان  در  علی آباد  تپه ی  دارند.  قرار  ماروس  و 
این  بر  عالوه  اسحاق آباد  و  شور  کالته  پیرگز،  تپه ی  و  شده 
که در کرانه ی جریان های فصلی قرار گرفته اند دارای میانگین 
فاصله ی 4 کیلومتر با جریان اصلی کال شور هستند. یوسف آباِد 
و  کمتر  معماری  شواهد  از  که  نسبت  همان  به  اسحاق آباد 
سفالینه هایی با کیفیت نامرغوب در پخت و ساختار برخوردار 
است، از جریان های سطحي دورتر است. اما همین محوطه نیز 
در امتداد دره ای است که در بستر آن، رودخانه ی دایمي  خرو 
جریان دارد. بزه غار نیز به دلیل مجاورت با دامنه های جنوبی 
بینالود، از آب سرشار رودخانه ها و چشمه ها برخوردار بوده و 

هست. 
در  باالخص  نیشابور،  دشت  سطح  در  امروز  آنچه 
مسیل های خشکی  است،  مشاهده  قابل  باران،  کم  فصل های 
کال شور  غربِی  ـ  و شرقی  مرکزی  مسیل  به  عموماً  که  است 
منتهی می شود. کال شور نیز همانگونه که از نامش پیداست، 
اگر خشك نباشد، چنان آب شور و تلخی دارد که حیات را از 
موجودات پیرامونش دریغ می دارد. هنوز تحقیقات میدانی و 
جامعی درباره ی اقلیِم باستان دشت نیشابور انجام نشده  است، 
از توصیفات هفتصد سال قبِل حمداهلل مستوفي درباره ی  اما 
رودهای خروشان نیشابور، می توان تصوری از آب های جاری 

در دشت نیشابور به دست آورد:
نیشاپور  والیت  میان  بر  نیشابور  به  رود  شوره  »آب 
مي گذرد و آبهاي جبال طرفین نیشابور بدو پیوندد و مجموع 
والیات نیشابور بدان زراعت مي کنند، آب دزدباد از کوه دزباد 
به  و  مي خیزد  بر  سختر  جبال  از  سختر  آب   ،... برمي خیزد 
والیت نیشاپور و آن موضع و چند موضعي دیگر را آب دهد 
...، آب خرو از جبال حدود نیشاپور برمي خیزد و در آن دیه 
و دیگر از قراي آن حدود رود ... بوشتحقان رود )توشنقان( از 
حدود چشمه سبز برمي خیزد و تا نیشاپور برسد ...، آب پشت 
فروش )بشتنفروش( از کوه دررود برمي خیزد. و بپشت فروش 
و اسقریش و دیگر مواضع برسد ...، آب خجنك از آن کوه ها 
سبز  چشمۀ  حدود  کوه هاي  از  فرخك  آب   ،... برمي خیزد 
...، آب دهر هم  منتهي شود  مواضع  زراعت  در  و  برمي خیزد 
نیشابور  از حدود چشمه سبز برمي خیزد و در والیت و شهر 
منتهي مي شود ...، آب بقیران از جبال آن حدود برمي خیزد و 
در زراعت مواضع منتهي مي شود ...، آب چارسفرود دو شعبه 
است یکي از جبال باردویه برمي خیزد و یکي از جبال طغان 
و چارسف و با هم پیوسته مواضع آن حدود را سقي  کند ...، 

آب عطشاباد از حدود میدان سلطان برمي خیزد و به وقت بهار 
بیست آسیا گردان باشد ...« )مستوفي 1362: 228-226(. 

بستر عمیق دو جریان اصلی خانلق و ماروس در غرب 
دشت نیشابور نیز نشانه ای است از جریان های شدید آب. عالوه 
بر این، مجاورت اغلِب محوطه های ساسانی در کنار مسیل هایی 
این  در  آب  بودن  جاری  از  حکایت  است،  امروزه خشك  که 
و  باستان شناسی  مطالعات  دارد.  باستان  روزگار  در  آبراهه ها 
و  تن  چهل  کوه  جنوبی  دامنه های  در  باستان جانورشناسی 
دشت فیض آباد )درویش و لباف خانیکی 1381( نشان می دهد 
امروز، روند تغییرات  به  تا  از زماِن آخرین عصر یخبندان  که 
اقلیمی منجر به گرم و خشك تر شدن ناحیه ی مورد مطالعه 

شده است. 
دامنه های  عمیق  و  پهن  دره های  احتماالً  که  همانگونه 
جنوبي کوه چهل تن )در جنوب دشت نیشابور( در ادوار کهن، 
لباف  و  )درویش  بوده اند  خروشان  سطحی  جریان های  بستر 
شمالی  دامنه های  مسیل های  و  دره ها   ،)39  :1381 خانیکی 
این رشته کوه با ارتفاع 3013 متر، آب های حاصل از انباشت 
نزوالت جوی را به دشت نیشابور هدایت می کرده و در نهایت 
دو  مجاورت  احتمال،  این  طرح  با  می ریخته اند.  شور  کال  به 
محوطه ی تاریخی کالته شور و پیرگز با مسیل هایی که امروزه 
بخش شمالی  برای  استدالل  این  می یابد.  معنا  است،  خشك 
دشت نیشابور و دامنه های جنوبی رشته کوه بینالود نیز قابل 
تندتر  شیب  و  بینالود  بیشتر  ارتفاع  کمااینکه  است.  تعمیم 
دامنه های آن، استعداد بیشتری برای انباشت و هدایت آب به 

دشت دارا بوده است. 
از آب های سطحی، حفر  از موضوع بهره برداری  گذشته 
قنات در دوره ی تاریخی توانسته است تا مدتی استقرار را در 
محوطه هایی که پیش از آن از آب رودخانه ها بهره می بردند، 
سده های  در  تاریخي،  گزارش هاي  براساس  بخشد.  تداوم 
از  نیشابور  دشت  اهالي  آب  منابع  اسالمي  دوره ی  اولیه ی 
)ابن رسته 1365:  تأمین مي شده است  قنات ها و رودخانه ها 
200؛ اصطخري 1373: 270-271؛ ابن حوقل 1366: -168

166(. اما با خشك شدن تدریجی رودخانه ها و کاهش نزوالت 
جوی، به مرور، شاهد نزدیکتر شدن هر چه بیشتر محوطه های 
فرایند،  این  هستیم.  بینالود  جنوبی  دامنه های  به  استقراری 
کوهپایه ای  حاصلخیز  اراضی  از  بیشتر  بهره برداری  امکان 
سده  در  و  ساخته  میسر  را  مخروط افکنه ها  آبرفتی  خاك  و 
در  کشاورزی  توسعۀ  و  باغداری  رونق  سبب  هجری  چهارم 
بود  نیشابور، شده  بشفروِش  و  ماُزل  ارباِع   کوهپایه ای  بخش 
)نك. مقدسی 1361: 463-464(. از سوی دیگر، استقرار های 
شکل گرفته در نزدیکي بینالود، آب های سطحی را به منظور 
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آبیاری باغ ها و زمین های کشاورزی مهار ساخته و این عامل 
نیز در کاهش تراکم تعداد سکونتگاه ها در قسمت های مرکزی 

و جنوبی دشت تأثیر زیادی گذاشت.

ب( ادوار استقرار در محوطه های بررسی شده
در میان تپه های بررسی شده ی دشت نیشابور، تپه ی خسروآباد 
)برج( دربردارنده ی طوالنی ترین مدت زمان استقرار است. پس 
تا  اشکانی  دورۀ  از  استقرار  زمانی  بازۀ  با  تپه عشق آباد  آن  از 
تیموری و سپس محوطه سرده با استقرار از زمان ساسانی تا 
تیموری به ترتیب دومین و سومین رتبه را در تداوم استقرار 
دارا هستند. با توجه به شباهت ادوار استقراری 9 محوطه از 
تا  دوره ی ساسانی  توان گفت  بررسی، می  مورد  12 محوطۀ 
تداوم  و  استقرار  شکل گیری  زمان  اوج  سلجوقی،  دوره  پایان 
حیات در دشت نیشابور بوده و حمله ی مغول در سال 618 
هجری نقش عمده ای در متروك شدن سکونتگاه های دشت 

نیشابور داشته است. )تصویر 27( 
پس از دوره ی ایلخاني و بازگشت ثبات نسبي به دشت 
نیشابور، به تدریج شاهد شکل گیری استقرارهای جدیدی در 

این منطقه هستیم. در میان محوطه های شناسایی شده، سه 
محوطه هستند که قابلیت پذیرش استقرار از دوره ی ساسانی 
به بعد را از دست داده اند. این سه محوطه عبارتند از خسروآباد 
محوطه ی  که  اسحاق آباد  یوسف آباِد  و  شور  کالته  برج(،  )تپه 
محوطه های  میان  در  تك دوره ای  استقرارگاِه  تنها  اخیر، 

شناسایی شده به شمار می رود. 

ج( ارتباِط فضايی محوطه های ساسانی دشت نيشابور
فاصله ی محوطه ها از یکدیگر و فاصله ی هر محوطه از شهر کهن 
نیشابور ترتیب معناداری را نشان می دهد. فاصله ی محوطه ها از 
یکدیگر بین 8 تا 11 کیلومتر متغیر است و بدین ترتیب میانگین 
فاصله ی محوطه ها از یکدیگر را می توان 9/5 کیلومتر فرض کرد. 
فاصله ی میان سکونتگاه های شناسایی شده گاه از ترتیب کلی 
بار در کرانۀ جنوبی کال  این بی نظمی یك  پیروی نمی کند. 
مجاورت  در  دیگر  بار  و  دشت  شرقي  بخش  در  بار  یك  شور، 
دامنه های جنوبی بینالود تکرار شده است. در کرانۀ جنوبی کال 
شور از طرفی شاهد نزدیکی بیش از حد دو محوطۀ عشق آباد 
و پیرگز و از طرف دیگر دوری بیش از اندازۀ عشق آباد و کالته 

تصویر 27. نمودار تطبیقی ادوار استقرار در محوطه های تاریخی دشت نیشابور
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شور هستیم. پیرگز با توجه به وسعت، ارتفاع و سفال های مطالعه 
شده چنان سکونتگاه مهمی نبوده که بتواند کاماًل مستقل به 
این  محوطۀ  مهمترین  دیگر  سوی  از  دهد.  ادامه  خود  حیات 
ناحیه یعنی عشق آباد، نزدیکترین سکونتگاه به پیرگز به شمار 
به  وابسته  اقمار  از  یکی  را  پیرگز  می توان  رو  این  از  می رود. 
عشق آباد تصور کرد که لزوم برآورده شدن نیازهای ساکنانش، 
نزدیکی آن را به محوطۀ مهم عشق آباد ایجاب می کرده است. 
اما از یاد نبریم که محوطۀ پیرگز به طور اتفاقی کشف شد. یعنی 
ایجاد یك گور جدید سفال  از  اگر در میان خاك های حاصل 
ساسانی مشاهده نمی شد، چه بسا این محوطه به کلی ناشناخته 
باقی می ماند. وجود ماسه بادی در این منطقه به راحتی یك 
محوطه را ناپدید می کند و هیچ بعید نیست که در فاصلۀ خارج 
از معیار 21/5 کیلومتری عشق آباد تا کالته شور محوطه اي در 
زیر شن های روان مدفون شده و از دید ما پنهان شده باشد. 
احتمال این اتفاق کم نیست؛ چرا که هم فاصلۀ زیاد عشق آباد و 
کالته شور خالء وجود یك محوطه را نشان می دهد. و هم وجود 
سه محوطه در کنار سه شاخه از پنج شاخه رود فصلی که به 
احتمال وجود حداقل یك محوطه دیگر  کال شور می ریخته، 
را در کنار یکی از 5 رودخانه تقویت می کند. کما این که طی 
بررسی های انجام شده، یك محوطۀ سلجوقی در کرانۀ یکی از 

این رودخانه های شناسایی شد. 
در بخش شرقی دشت نیشابور، وجود محوطه ی یوسف آباِد 
و  اسحاق آباد  محوطه ی  دو  میان  فاصله ی  در  اسحاق آباد 
خسروآباد، از میانگین فاصله میان محوطه های ساسانی دشت 
یوسف آباد  محوطه ی  سطح  بر  است.  شده  منحرف  نیشابور 
به  که  قطعاتی  و  دورریز  سفال های  زیادی  مقادیر  اسحاق آباد 
دلیل حرارت زیاد از شکل خارج شده و کاربری خود را از دست 
داده اند پراکنده است. وجود چنین سفال هایی بر سطح محوطه ی 
مزبور، این فرضیه را مطرح می سازد که یوسف آباِد اسحاق آباد، در 
دورۀ ساسانی احتماالً محوطه ای تولیدی بوده و به دو سکونتگاه 
مجاور خود سفال عرضه می داشته است. با این وجود فاصله ی 
کمتر آن محوطه با اسحاق آباد و اهمیت بیشتر اسحاق آباد در 
دوره ی تاریخي و اسالمی، احتمال وابستگی بیشتر یوسف آباِد 
گرفتن  نادیده  با  می کند.  تقویت  اسحاق آباد  به  را  اسحاق آباد 
یوسف آباِد اسحاق آباد، فاصله ی میان دو مرکز اصلی اسحاق آباد و 

خسروآباد از همان الگوی پیش گفته پیروی می کند.
دامنه های  در  ساسانی  استقرارهای  پراکندگی  وضعیت 
هیچ  تقریباً  دارد.  دیگری  بینالود، چهره ی  کوه  رشته  جنوبی 
محوطه ی استقراری دوره ی تاریخی در این منطقه شناسایی 
نیشابور  اقماری  محوطه های  مهم ترین  شك  بدون  نشد. 
محوطه ی  شناسایی  عدم  و  بوده اند  پراکنده  منطقه  این  در 

عدم  معنای  به  نیشابور،  دشت  از  بخش  این  در  تاریخی 
از  برخورداری  نیست  منطقه  این  در  باستانی  استقرار  وجود 
واقع  حاصلخیز  کشاورزی  زمین های  مداوم،  سطحی  آب های 
بر مخروط افکنه های رشته کوه نیشابور، ارتفاع بیشتر نسبت به 
دیگر نقاط دشت، مجاورت با راه ابریشم و... از جمله عواملی 
است که یقیناً استقرارهای گسترده و دیرپایی را در همسایگی 

دامنه های جنوبی بینالود شکل می داده است. 
از  معّینی  در بخش  باستانی  شکل گیری یك محوطه ی 
منظر فرهنگی، تابعی است از شرایط محیطی، و استقرار مجّدد 
در یك محیط بیانگر استمرار تنوع منابع طبیعی در آن منطقه 
عواملی  همان  دقیقاً  اّما   .)Tiffany and Abott 1982:315( است 
منطقه  این  در  را  تاریخی  استقرارهای  شکل گیری  بستر  که 
نیز شده  استقرار ها  آن  آثار  محو  و  نابودی  باعث  داده،  شکل 
نیشابور درمی یابیم  امروزی دشت  به سیمای  نگاهی  با  است. 
که پراکندگی روستاها، شهرها، شهرك های صنعتی و باغ های 
تراکم  بیشترین  از  نیشابور  دشت  شمالي  بخش  در  نیشابور 

برخوردار است. 
یا  باغداری،  و  خانه سازی  امر  در  اخیر  فعالیت های 
محوطه های باستانی را به کلی نابود کرده یا چنانچه اثری از 
آنها باقی مانده باشد، در زیر پوشش متراکم باغ های میوه از 
نظر پنهان است. البته همه ی تقصیر را نباید به گردن مردمان 
که  اندازه  همان  به  بحث  مورد  زمین های  انداخت.  امروز 
حاصلخیز و مساعد برای استقرارند، بستر نهفته شدن رسوباتی 
دشت  سوی  به  بینالود  دامنه های  از  که  مي دهند  تشکیل  را 
از  را  نیشابور  دشت  می توان  اساس  این  بر  می شوند.  سرازیر 
لحاظ رسوب گذاری به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم کرد 
که بخش شمالی آن بیشتر بستر آبرفت ها و بخش جنوبی آن 
بستر بادرفت ها است. بنابراین، منظر فرهنگی دشت نیشابور بر 
اساس طبقه بندي کریستوفر تایلر )Taylor 1972( جزو مناطقي 
قلمداد مي شود که به مرور، نشانه هاي استقرارهاي باستاني در 
آنها محو مي شود. وي از این مناطق با عنوان مناظرفرهنگی 
ناماندگار )non-survival landscapes( در مقابل مناظر فرهنگی 
ماندگار )survival landscapes( یاد مي کند )لباف خانیکي 1385: 

.)118

محوطه های  مکان گزينِی  در  نيشابور  شهِر  نقش  د( 
ساسانی دشت نيشابور

فاصله ی هر یك از محوطه های ساسانی با محوطه ی مرکزی 
می کند.  پیروی  منطقی  نظم  از  نیز  نیشابور  کهن  شهر 
محوطه ی ساسانی  دو  هر  میان  فاصله ی  میانگین  درحالی که 
شناسایی شده با هم، به استثنای کهندژ شهر کهن نیشابور، 
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شهر  با  محوطه  هر  فاصله های  میانگین  است،  کیلومتر   9/5
پراکندگی  است. چنین  کیلومتر  در حدود 22  نیشابور  کهن 
استقرارهای  و  مرکز  یك  نشان دهنده ی  روشنی  به  فضایی 

پیرامونی بر گرد آن است. 
در  واقع  جمعیتی  مرکز  بزرگ ترین  مقام  در  شهر  یك 
انسانی  جمعیت  تراکم  بیشترین  از  جغرافیایی  منطقه ی  یك 
برخوردار است. خود این جمعیت به منطقه ای برای سکونت 
نیاز دارند که همان بافت شهری را در قالب خیابان ها و محله ها 
رفع  برای  شهر  در  یافته  اسکان  جمعیت  اما  می دهد.  شکل 
نیازهای خود و همچنین تأمین نیازهای سکونتگاه های وابسته 
و پیرامونی به فضایی برای انجام فعالیت های تولیدي نیاز دارند.

فعالیت های تولیدی عالوه بر کارگاه های صنعتی، عمدتاً 
نیاز دارد. هر چه جمعیت یك مرکز  به زمین های کشاورزی 
مایحتاج  تولید  برای  زراعی  منطقه ی  باشد،  بیشتر  استقراری 
کارگاه های  در حالی که  می یابد.  بیشتری  شهرنشینان وسعت 
یك  مشاهده ی  قابل  بخش  کشاورزی  زمین های  و  صنعتی 
فعالیت های  از  بسیاری  می دهد،  تشکیل  را  فرهنگی  منظر 
اقتصادی اساسی همانند دامپروری و چرای دام ها در مراتع و 
یا تشکیل بازارهای محلی در فضای باز، ممکن است هیچگونه 
عالمتی از خود بر جای نگذاشته و تأثیر چشمگیری بر تغییر 

چهره ی مشهود منظر فرهنگی نداشته باشند. 
بی دوام  منظر  نام  به  که  فرهنگی  منظر  بخش  این 
Qvistrom and Sal-( می شود  شناخته   )ephemeral landscape(

مدت،  کوتاه  انسانی  فعالیت های  بستر   ،)trman 2006: 22 - 24

زودگذر، ناماندگار و موقت را تشکیل می دهد. شرایط اقلیمی، 
تغییرات فصلی و اختالف دما در طول سال در شکل گیری یك 
منظر بی دوام موثر است )Brassely 1998(. چنانچه محدوده ی 
منظر بی دوام را به وسعت منظر فرهنگی مشهود شهر نیشابور 
ساسانی بیافزاییم قلمرو شهری نیشابور قابل تصور می شود و 
همین وسعت، فاصله ی مرکز شهر کهن نیشابور )کهندژ( را با 

سکونتگاه های پیرامونی توجیه می کند. 

نتيجه گيري
بررسي باستان شناختي دشت نیشابور در حوزه ی نفوذ شهري 
نیشابور، الگوي نسبتاً منظمي از کیفیت پراکندگی استقرارگاه ها 
در دوره ی ساساني را نشان مي دهد. عالوه بر تمام مواردي که 
به عنوان عوامل تعیین کننده ی الگوي استقراري دشت نیشابور 
در دوره ی ساساني ذکر شد، عبور راه ابریشم از شمال دشت 
نیشابور نیز بر رونق و گسترش شهر نیشابور تأثیري مضاعف 
مبادالت  اصلي  مراکز  از  یکي  به  را  شهر  آن  و  مي گذاشت 
اقتصادي دوران باستان تبدیل مي کرد. تبدیل شهر نیشابور به 

قطب اقتصادي حوزه ی شمال شرق ایران، بدون تعامل نیشابور 
با سکونتگاه هاي اقماري امکان پذیر نبود. اگرچه نیشابور بخش 
بزرگي از حیات اقتصادي و فرهنگي خویش را مدیون مبادالت 
فرامنطقه اي بود اما بخش دیگري از نیازهاي شهري نیشابور با 
بهره گیري از تولیدات صنعتي و کشاورزي روستاهاي اقماري 
بخشي  اقماري  استقرارهاي  دیگر،  طرف  از  مي شد.  برآورده 
مرتفع  نیشابور  شهر  مرکزیت  به واسطه ی  را  خود  نیازهاي  از 

مي ساختند. 
به  اقتصادي  تبادالت  محل  و  بازار  مرکز  نیشابور  شهر 
شمار رفته و بسیاري از کاالهاي مورد نیاز روستانشینان را در 
بازارهاي خود عرضه مي داشت. شکل گیري و گسترش شهر 
نیشابور در دوره ی ساساني و اسالمي ارتباطي دو سویه با تکوین 
استقرارهاي اقماري و ادامه ی حیات در آنها داشت. یافته هاي 
محوطه هاي  سطحي  بررسي  از  به دست آمده  باستان شناختي 

اقماري شهر نیشابور، این فرضیه را تقویت می کند. 
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