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Abstract 
One of the most important reasons for the formation of cities is their geographic location. 

Sometimes these particular geographic conditions themselves cause the city to be displaced or 

it’s obsolete or abandonment. In some cases, cities are destroyed by factors other than natural 

ones; these types of factors are directly related to humans. The historic city of Torshiz, based on 

historical sources, is one of the most important cities of the Islamic era in Khorasan, which 

changed its location by changing the cultural landscape of Torshiz province, changing the 

location that displaced the city from the western part to the eastern part. The cultural area of 

Torshiz includes Bardaskan, Khalil Abad and Kashmar in the southwest of Khorasan Razavi. 

Before the transfer of the historic city of Torshiz to the eastern part (the political area of current 

Kashmare city) around the middle of the 12th century AH, this city has been located in the present 

day of Bardaskan city area, and this is well traceable from historical sources. This research is 

aimed at analyzing historical data and analytical types of archaeological data, statistical models 

in the geographic information system and suggested written sources for the location of the historic 

city of Torshiz. The results of the research, based on the knowledge of written sources, 

archaeological data, and the help of the GIS, eventually revealed the historic site of Firoozabad 

has been shown as the city of Torshiz, obviously the archaeological excavations can enhance our 

information in this field. 
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 ایرشتهشهر اسالمی ترشیز بر اساس مطالعات میان شناسی نام جایپیشنهادی بر 

 ( G.I.Sشناختی وهای باستان)متون تاریخی، داده

 
 اسماعیل اسمعیلی جلودارمحمد  

 تهران دانشگاه شناسی،باستان گروه استادیار

 رضا حیدری

شناسی، دانشگاه تهرانستانآموخته کارشناسی ارشد بادانش  

 31/06/1399؛ تاریخ پذیرش: 10/10/1396 تاریخ دریافت:

 

 
 چکیده
. شهر تاریخی تُرشیز با استناد به منابع هاستآن، عوامل جغرافیایی هاآنگیری شهرها در بستر تاریخی دالیل شکل ترینمهمیکی از 

یت ترشیز را با تغییر فرهنگی وال اندازچشمشهرهای مهم دوران اسالمی در خراسان است که با تغییر در مکانش،  ازجملهتاریخی، 

 هایرستانشهفرهنگی ترشیز شامل  ۀتغییر مکانی که باعث جابجایی شهر از بخش غربی به بخش شرقی آن شد. محدودهمراه کرد؛ 

آباد و کاشمر در جنوب غربی خراسان رضوی است. تا پیش از انتقال شهر تاریخی ترشیز به بخش شرقی )محدوده بردسکن، خلیل

هجری قمری، این شهر در محدوده شهرستان امروزی بردسکن واقع  12( در حدود اواسط قرن کنونی کاشمرسیاسی شهرستان 

شناسی )شامل استفاده از نتایج بررسی  های باستانبا روش تاریخی و تحلیلی آماری، انواع داده بوده است. این پژوهش بر آن است تا

های آماری در سیستم اطالعات جغرافیایی و منابع نوشتاری، پیشنهادی برای مکان شهر شناختی منطقه(، مدلمیدانی باستان

های آگاهی برتکیهاز پژوهش با  آمدهدستبهنتایج از این بخش و تلفیق  هآمددستبهتحلیل و ارزیابی نتایج تاریخی ترشیز داشته باشد. 

گیری از سیستم اطالعات جغرافیایی شناختی منطقه و کمکدر بررسی باستان شدهشناساییهای مهم منابع نوشتاری، محوطه

(G.I.S)  ترشیز  نام جایترین گزینه احتمالی برای کنزدی عنوانبهباستانی فیروزآباد را  شدهشناساییمحوطه  درنهایتباعث شد تا

  مطرح نماییم.
 

 .GIS، یابیمکانرشیز، بردسکن، محوطه فیروزآباد، تُ: کلیدی هایواژه
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 مقدمه. 1

است،  شناسانباستان ویژهبه، مورخان و از موضوعات جذاب برای پژوهشگرانها و شهرهای باستانی جایابی مکان

منابع در دسترس، بیشترین اطالعات را ارائه  عنوانبهمنابع تاریخی  ،مطالعات گونهایندر به نتیجه رسیدن 

در این شرایط  دهند.اطالعات همیشه همۀ جوانب مربوط به یک موضوع را ارائه نمی گونهاین ،حالبااین کنند.می

 خواهد بود. کنندهکمکمندی از سایر علوم و منابع اطالعاتی، بهره

شهرهای تاریخی خراسان در والیتی به همین نام قرار داشته است که در اکثر منابع  ازجمله 1شهر ترشیز 

 دست بهبه نام ترشیز بوده است و اطالعات بیشتری از آن  است، اما این اشارات محدود شدهاشارهتاریخی به آن 

است، در یک توالی  شدهخوانده "بُست"یا  "پُشت" عنوانبهترین منابع جغرافیایی اسالمی در قدیمیآید. نمی

است. تا پیش از انتقال  شدهخواندهنیز  "تُرشیز"و  "طُریثیث"، "طُرثیث" هایبانامزمانی از قرون میانی تا متأخر 

هجری قمری،  12در حدود اواسط قرن  (کنونی کاشمر)محدوده سیاسی شهرستان شهر تاریخی ترشیز به شرق دشت 

واقع بوده است و این مسئله از منابع تاریخی )در غرب دشت( ز در محدوده شهرستان امروزی بردسکن شهر ترشی

هجری قمری نامشخص  12دشت و تا پیش از قرن  غربی بخش دراست. با این حال محل شهر ترشیز  ردیابیقابل

 است.

استفاده از ، عالوه بر پیشرواله در مق، نام این شهرجایبا توجه به محدودیت متون تاریخی، برای رسیدن به 

 شدهاستفادهنیز  (G.I.S)مبتنی بر سیستم اطالعات جغرافیایییابی سازی مکاناز مدل ،شناختیهای باستانداده

محیطی به شناسایی بهترین بستر جغرافیایی برای تشکیل -جغرافیا و متغیرهای زیست ،در این روش است.

نتایج مدل جغرافیایی  درنهایتو  شدهپرداختهشهری تاریخی با مشخصات و توصیفات مطرح در متون تاریخی 

گیرند و می در کنار هم قرار شناسیباستانهای حاصل از بررسی داده وو میزان هماهنگی آن با متون تاریخی 

این پژوهش با کنار  دهد.را نشان می یابیمکاندقت مدل پیشنهادی  ،میزان همخوانی این سه نوع اطالعات

های شناختی با در نظر گرفتن بهترین مکان جغرافیایی، محدودهیکدیگر قرار دادن اطالعات جغرافیایی و باستان

ای با در نظر گرفتن نتیجه تحلیل مقایسه ازآنپسوسعه یک شهر تاریخی را نشان داد. گیری و تبرای شکل ایدئال

های همسان، بهترین گزینه مرتبط با نسبت به محوطهمحوطه موسوم به فیروزآباد شناسی، های باستانیافته

 خواهد شد. ر ادامه نتایج آن بحث و استدالل نام شهر ترشیز تشخیص داده شد که دجای

 

 ترشیز نام شناختی شهرجایدر  تاریخیمتون  ارزیابی و تحلیلبخش اول؛ . 2

 موقعیت جغرافیایی. 2-1

این  شود.میشهرستان بردسکن جغرافیایی  ۀبخشی از جغرافیای فرهنگی والیت ترشیز، امروزه شامل محدود

استان  ییایجغراف ۀگستر درواقع  کیلومترمربع ۷۶۶۴ یبیبا مساحت تقر نمک ریکو یشمال هیدر حاششهرستان 

 در گسترهو   شدهواقعمشهد ی شهر جنوب غرب یلومتریک 2۶۵فاصله این منطقه در . دارد قرار ی،خراسان رضو

 انابت ،یمرکزبخش  3 یدارا یکشور ماتیتقس نیبر اساس آخر قرار دارد.  از سطح دریا 2300تا  8۴0ارتفاعی 

از  یسکنه و خال یدارا یروستا 3۹3و  ادبردسکن، انابد و شهرآب هایبانامو شهرآباد، هفت دهستان و سه شهر 

 (.1۴: 1383)حسینی،استسکنه 

                                                           
1 - Torshiz 
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 پیشینه تاریخی. 2-2

آنجا که در بُندهشن ایرانی و  ؛از اسالم برد پیشبهرا  موردمطالعهتوان موضوع می ،با توجه به متون تاریخی

به ریوند، که خانه  ازآنجا، همان پُشت گشتاسبان استد کوه به گناب» شود:هندی از پُشت گشتاسبان یاد می

ای واژه "پُشت". (21۹: 13۵۴، بهزادی،۷2 :13۶۹دادگی،)«.[قرار دارد]ه فرسنگ به خاوران سوی آذربرزین مهر است، نُ

بالذری نخستین کسی است که در منابع دوران شود. است که در منابع جغرافیای تاریخی قرون اولیه دیده می

چون عثمان بن عفان به خالفت رسید عبداهلل بن عامر بن کریز را به سال » کند:اسالمی به بُشت اشاره می

مأمور خراسان کرد، ابن عامر بُشت از توابع نیشابور و اشبند و رخ و زاوه و  ونهبیستو به قولی  وهشتبیست

: 13۶۷بالذری، )«ید و آن تختگاه نیشابور است.خواف و اسپراوین و ارغیان نیشابور را بگشود و سپس به ابرشهر رس

در این زمان بشت که عربی شده پشت است بر ما آشکار نیست که شهر است یا یک منطقه.  درواقع (.۵۶3

روستای مهم نیشابور م در قرن چهارم هـ.ق. از دوازده نویسنده کتاب احسن التقاسیم فی معرفته االقالی

، اسفراین، استوا، [ارغیان]ست، بیهق، گویان، جاجرمبُ [از طرف قبله]ها نخستین روستا»کند: یاد می ترتیباینبه

بُست در جنوب نیشابور  ترتیباینبهبا توجه ( ۴3۷: 13۶1مَقدسی،)«باشد.جام، باخرز، خواف، زاوه، رخ میاسفند، 

است،  گانهن روستاهای دوازدهبُشت: مهمتری» :کند کهدهد و اشاره میگیرد. مقدسی توضیح بیشتری میقرار می

و همچنین نام شهر این روستا طُرثیث است که خوب آباد است و  (۴۶۵همان: )«بزرگ و دارای هفت منبر است

 .(۴۶۶)همان: قرار دارد [بُشت]اینجا درگاه فارس و اصفهان و انبار خراسان است و بیهق در پشت آن روستا

از راه »آورد که: می چنیناینبن عفان که امیر خراسان بود  در ذکر مسیر سعید بن عثمان همچنین بیهقی

 ازجملهبا توجه به منابع تاریخی  .(12۶: 13۶1بیهقی،)«اصفهان بناحیت بُست آمد و از آنجا بناحیت رخ رفت...

روستا  نخستین )تُرشیز(،بُشت و طُرثیث شود که هـ ق. است، مشخص می ۴کتاب مَقدسی که از منابع مهم قرن 

 اند.شهر در یک محدوده جغرافیایی قرار داشته نو دومی

 حاکم نیشابوری، محمد بن عبداهللکند. کتاب تاریخ نیشابور ما را به مکان پُشت در منابع اسالمی نزدیک می 

ع ربع ریوند: از حد مسجد جام»آورد که: می گونهاین هـ.ق.در ذکر محدوده ربع ریوند و شامات در قرن چهارم 

. اول حدود بیهق، طول او سیزده فرسخ. عرض او از حدود والیت طوس تا حدود بُشت احمدآبادمزرعه بود تا 

ض آن از حدود بِیهق ربع شامات : از مسجد جامع تا حدود پشت طول آن شانزده فرسخ و عر»،.«پانزده فرسخ 

غربی ربع ریوند از مسجد جامع تا حدود -شرقیدر واقع مسافت . (21۴-21۴: 13۷۵حاکم نیشابوری،)«تا رُخ است.

شت در جنوب است. و ربع شامات نیز بدین جنوبی آن از حدود والیت طوس تا حدود پُ-بیهق و اندازه شمالی

شرقی آن -و اندازه غربی استشت در جنوب جنوبی آن از مسجد جامع تا حدود پُ-گونه است که اندازه شمالی

 . (1)نقشهاستاز حدود بیهق تا رُخ در شرق 
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 (105: 1392: ارباع و والیات نیشابور بر اساس منابع نوشتاری)حاجی علیلو و الله، 1نقشه

 

یر قائن به نیشابور، شهر های ای که ابن حوقل از خراسان ترسیم کرده است مسدر کنار تاریخ نیشابور، نقشه

یابی ترشیز حوقل در مکانهای ابنآگاهی  .(102: 13۶۶)ابن حوقل،دهد ، کُندر و ترشیز را نشان میبون، نیابذ

 (.2)نقشهکند که در ادامه به آن بیشتر خواهیم پرداخت باستان کمک شایانی به ما می

اند، که امروزه نیز پابرجا هستند. هایی وجود داشتهجغرافیایی و فرهنگی والیت ترشیز آبادی ۀدر محدود

در مدخلی  ثِمار القلوب فى المضاف و المنسوبنویسنده کتاب  ثعالبىاسماعیل محمد بنابومنصور عبدالملک بن

تناور که ز روستای بُست نیشابور سروی بود ا )کِشمر(در قریه کاشمر»نویسد: کند. او میاز سرو بُست یاد می

؛ کِشمر»کند که همچنین مؤلف آثار البالد و اخبار العباد ذکر می .(2۷۷: 13۷۶ثعالبی ، )«گشتاسب کاشته بود.

در مورد قریه خارزَنج، سمعانی (. ۵20: 13۷3قزوینی، )«است. "بُشت"دهی از اعمال نیشابور در محال موسوم به 

بفتح الخاء المعجمۀ و سکون الراء بعد األلف و فتح الزاى و سکون »این گونه می آورد که  "الخارزنجی"در ذیل 

: 1۹۶2سمعانی،)«.شتو هی قریۀ بنواحی نیسابور من ناحیۀ بُالنون و فی آخرها الجیم، هذه النسبۀ إلى خارزنج، 

 «خارزَنج: ناحیۀ من نواحی نیسابور من عمل بُشت»گونه آمده است که این در مُعجم البُلدانو همچنین  (۷

است؛ که این شهر باستانی را با توجه به مطالعات صورت گرفته و اشارات منابع جغرافیای  (33۶: 1۹۹۵)حموی،

انصاری دمشقی نیز از از سرزمین بُشت  .(32: 138۴)سعادتمند،اندآباد کنونی دانستهدر شمال شهر خلیلتاریخی 

، مردمانش را به سبب فصاحت زبان، تازیان خراسان خوانده شهر آن کُندر نام دارد»کند که برد و ذکر مینام می

ها و ای تاریخی در مورد منطقه مورد مطالعه قریهبا توجه به اشاره منابع جغرافی .(3۵0: 1382انصاری دمشقی،)«اند.

اند. شهرهایی چون کُندر و کِشمر امروزه نیز به خارزنج و ترشیز آباد بودهبُشت، کُندر، کِشمر، شهرهایی چون 

عنوان شهرهای آباد در جغرافیای فرهنگی ترشیز قرار دارند. بر اساس منابع اگر منبع انصاری دمشقی را مدنظر 

اند رشیز را برای کلیّت منطقه بیان کردهشت و تُهای بُاند، واژهیم، تمام منابعی که به منطقه اشاره کردهقرار نده

هایی نیز به همین نام در محدوده وجود داشته است و گاهی منظور نویسندگان شهر درحالی که شهرها و آبادی

، شهر ترشیز در این دوران در غرب کندر و حوقلبا توجه به نقشه ابنفرهنگی بوده است.  ۀو گاهی کل محدود

 (.2)نقشهقرار داشته است )شهرستان کنونی بردسکن(بنابراین در بخش غربی والیت ترشیز
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 (104: 1366ابن حوقل از قائن به نیشابور و ترشیز در میانه مسیر )ابن حوقل، : مسیر2نقشه

 

رویدادهایی که عواملی  .برو بوده استزیادی رو فرهنگی -های سیاسیوالیت ترشیز با چالشدر قرون اسالمی 

، فرهنگی، اقتصادی والیت و ها بوده است و این رویدادها بر حیات سیاسیخارج از والیت ترشیز مسبب آن

 ترشیز تأثیر داشته است.های آبادی

ترشیز بود هـ.ق که خود نیز حاکم   ۴8۴یا به روایتی  ۴83، حسین قائنی در سال با آغاز جنبش اسماعیلیان

وی بدلیل آشنایی با ترشیز خیلی  ،(۵18:  13۶2)مستوفی، به الموت رفت و مقام داعی بزرگ الموت را دریافت کرد

منطقه  بزرگانآبادی از که خواجه منصور زور ت بودعلّ بدین دهد؛ زود توانست نفوذ خود را در والیت ترشیز بسط

یعنی چهار سال بعد  ۴8۹اسماعیلیان ترشیز در سال  .(۹۴: 13۵8)قزوینی رازی، به مذهب اسماعیلی وارد شده بود

از استقرار در قُهستان در منطقه ترشیز دست به عملیات نظامی زدند و مناطق شمالی ترشیز تا ناحیه بِیهق را 

عملیات نظامی اسماعیلیان ترشیز باعث شد که دولت سلجوقی دست به تالفی بزند و منطقه به تصرف در آورند. 

وزیر سلطان سنجر، ده طَرِز در  خاتونی ارقش ۵3۶و  ۵20های  چنانکه در سال شیز را مورد حمله قرار دهد.تر

شمال ترشیز را تصرف نمود و اهالی ده را قتل عام کرد ولی رئیس اسماعیلیان به نام حسن سیمین خود را به 

 188ورژن وِب:  13۹۴و ابن اثیر،2۷۶: 13۵0)بیهقی،مناره خود را پایین انداخته است مناره مسجد آبادی رسانیده و از

دوازدهمین خلیفه فاطمی بود،  هـ ق(۵۴۴)شروع خالفت افر بامراهللمحمود که همزمان با خالفت الظین عالالدّ (.

ای از شهر مردمان اسماعیلی بودند، در این اسی بخواند؛ درحالی که بخش عمدهخواست خطبه به نام خلیفه عبّ

در این ، (88: 1383)آیتی،شهر را کشته و منبر مسجد را به آتش کشیدند بانی از این عمل خطیبِحال مردم عص

های زیادی در باعث درگیری اسماعیلیان .(33:  1۹۹3، حموی)زمان ترشیز بدون حاکم به دست اسماعیلیان افتاد

 ها تا هجوم مغوالن به منطقه ادامه داشت.والیت ترشیز بودند این درگیری
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بفرمان هوالکو به قصد تسخیر  هـ ق. ۶۵0 یکی از امرای مغول که در سال، کیتوبوقا حمله مغوالن زماندر 

کوه رسید و آن را محاصره ا ده هزار از لشکریان به پای گردپس از تسخیر قهستان ب ،الحده حرکت کردقالع مُ

های حمله مغول ویرانی .(1۷۴:  1388)اقبال،دف کررشیز را گرفت و قسمتی از قالع اسماعیلیان را تصرّون و تُکرد و تُ

زیادی برای خراسان و بویژه منطقه ترشیز به دلیل حضور اسماعیلیان به همراه داشته است، با توجه به منابع تا 

پیش از حمله تیمور شرایط ترشیز مناسب بوده است، این منطقه تا پایان کار سربداران در قلمرو آنها قرار داشت 

که شرایط سیاسی در این دوران توانست تا حدودی ویرانی دوران مغول را از یاد ببرد. منابع مربوط  ایبه گونه

، ابوالفداء هستند محدود ،ی ترشیز اشاره کرده باشندزمانی ظهور و سقوط سربداران که وضعیت اقتصاد ۀبه باز

ـ ق. به پایان رسانیده از او : 13۴۹)ابوالفداء، کندضاع مناسب ترشیز  یاد میکه تقویم البلدان را در اوایل قرن هشتم ه

 (.1۴3: 1۹13)مستوفی،کنداز حصار حصین قلعه ترشیز یاد می هـ.ق. ۷۴0در سال  همچنین مستوفی .(۵10

ای بر اثر حملهترشیز  قلعۀ. شداین منطقه  در چشم انداز فرهنگیترشیز سبب تغییر  والیتحمله تیمور به 

شود. مجمل فصیحی ذیل رویدادهای سال توسط تیمور ویران میاست آمده  یزدیکه وصف آن در ظفرنامۀ 

شرف الدّین علی یزدی در ظفرنامه  .(۹81: 138۶)خوافی،کندف تُرشیز را توسط تیمور بیان میهـ ق. تصرّ ۷8۴

به  قهستان بلندی باروی آن قلعه ترشیز حصنی بود نامدار و حصاری محکم داشت و در والیت نوشته است که

ود و همچنین از ژرف خندقش بآمد از آسیب شیر فلک در خطر میمیپاسبانش اگر به کنگره بودکه ای مرتبه

کرت به مرکزیت ) از آلالدینکه ملک غیاث ،اندگوید در آن زمان محافظان قلعه سدیدیان بودهکند، او مییاد می

در این زمان . (۵۷۷-۵۷۶: 1380و حافظ ابرو، 2۴2-2۴1، 138۹)یزدی،قلعه را به امیر علی سدیدی سپرده بود آن هرات(

 کند.کند و به صورت کامل آن را ویران میتیمور قلعه را فتح می

صفویان نسب خود را به امام  .شودهای تغییر مکان شهر ترشیز از دوره صفوی آشکار میبه نظر نشانه

فرزندی به نام حمزه  عیانکند که امام هفتم شییید میخ معروف یعقوبی تأرساندند؛ مورّکاظم )ع( میموسی

ه پسران از جمله حمزه را او نام کلیّ "دختر بود 23پسر و  18جعفر )ع( را بنموسی"نویسد او می ،داشته است

اهلل مستوفی در تاریخ گزیده نام حمزه را به عنوان یکی از فرزندان امام حمد (.۴21: 13۵۶)یعقوبی،کندر میذک

 تر در سُوسفیدِموسی به قول صحیحآرامگاه امامزاده حمزه بن .(20۴: 13۶2) مستوفی، کندید میکاظم قموسی

این امامزاده امروزه در میان شهر کاشمر قرار دارد و از این دوران بر اهمیت  .(۹: 1382)اسکندربیگ،ترشیز قرار دارد

ای ای به ساخت بنا یا شهر یا قلعههنوز اشارهشود. دراین زمان منابع مکتوب بخش شرقی والیت ترشیز افزوده می

 در این بخش از والیت ترشیز ندارند. 

 11۴8در سال  (۷8،  13۷۷)استرآبادی، آیدترشیز  نامی به میان می آبادِدر کتاب جهانگشای نادری از سلطان

آباد ترشیز به یکدیگر شاه طهماسب قرار شد که هر دو در سلطان و حمله به هرات نادر برای دفع افاغنه و

یابی توان آن را مکانای مستحکم بوده و در منابع تاریخی به سختی میکه گویا قلعه (۷8: 13۷۷)استرآبادی،بپیوندند

: شهر سایکس نوشته است 1۹10اما در سال . ر سبزوار و نیشابور نیز داریمآباد را دکرد چرا که سلطان

دستان نادر یرخان حکمران هرات از زعبد العلی توسط [خوانده می شدکاشمر، که در آن زمان ترشیز ]فعلی

این شهر دارای حصار است و جمعیتی برابر  .قلی خان تکمیل گردیده استساخته شده و توسط پسرش مصطفی

ای این شهر امروز به ترشیز معروف است و آبادی .به شدت آسیب دید م.1۹03در زلزله . هزار نفر دارد 8یا  ۷با 

صل به آن متّ [امام موسی کاظم)ع(] حمزه برادر امام رضا )ع(همراه باغ و آرامگاه به نام سید به نام سلطانیه به
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 شاهتوان گفت که در زمان نادربا توجه به این گزاره می .(۵۶3-۵۶2،  1380به نقل از خادمیان،  13۶3سایکس،)است 

 شاهد انتقال مرکز شهری والیت ترشیز از بخش غربی به شرقی هستیم.

 

 متون تاریخی یابیارز. 2-3

اساس یک خط  بر تاریخی مورد مطالعه در منابع جغرافیای ۀمورد استفاده، نام محدود متون تاریخیبر اساس  

بر اساس منابع ذکر شده  همچنینزمانی در نخستین منابع، پُشت، بُشت، طُریثیث و تُرشیز ذکر شده است. 

درک برخی منابع . استنج در والیت ترشیز وجود داشته ر و خارزَشمَها و شهرهای دیگری چون کُندر، کِآبادی

 . ابن حوقلاز اشاره به ترشیز دشوار است؛ بر این اساس که گاهی اشاره به والیت ترشیز و گاهی شهر ترشیز است

 است نشان دادهدر غرب شهر کندر  ش غربی والیت ترشیز و همچنینآن را در بخبا اشاره به شهر ترشیز، 

 کنند. در این مورد منابع متأخرتر با ذکر قلعۀ ترشیز به شهر اصلی والیت ترشیز اشاره می .(10۴: 13۶۶حوقل،)ابن

، بعد از حمله تیمور مرکزیت والیت ترشیز در قسمت شرقی رو به افول بوده است. به استناد هـ.ق. 8از اواخر قرن 

ادامه داشته و در این زمان به دست یکی از فرماندهان افشاری هـ.ق.  12منابع تاریخی این روند تا اواسط قرن 

مرکزیت والیت ترشیز  ییر درشود و تغایجاد می )شهر کاشمر کنونی(ای کوچک در بخش شرقی والیت ترشیز قلعه

کاهد. در ادامه برآن خواهیم بود تا با توجه یه قدمت تاریخی این شهر، مدارک از اهمیت بخش غربی والیت می

 پیشنهاد و ترشیز شهر های آماری در بخش غربی والیت ترشیز به جستجوی مکان احتمالیشناسی و مدلباستان

 .بپردازیم آن نامجای

 

 نام شناسی شهر ترشیزشناختی در جایتحلیل مطالعات باستانبخش دوم: . 3

 تیوال یغرب بخش در هـ.ق. 8 قرن اواخر تا حداقل زیترش یاسالم شهر شد، مطرح نیا از شیپ آنچه استناد به

شهرستان بردسکن  ۀاین بخش با توجه به تقسیمات سیاسی در محدود بوده است. تیبا اهم و آباد یشهر ز،یترش

های استقراری دوران اسالمی را مشخص کرده شناختی در این بخش محوطهگیرد. مطالعات باستانقرار می

ها بهترین گزینه ،هااندازی، گاهنگاری و وسعت محوطههای چشممندیبا در نظر داشتن توان در نتیجهاست. 

 اند.برای یک شهر مورد بررسی قرار گرفته

 

 مورد مطالعهشناختی محدوده باستان پیشینه .3-1 

 انجام گرفتشمسی  ۷0شهری در دهه دکتر بختیاریبردسکن توسط  شناسی شهرستانبررسی باستان نخستین

االت و اهداف پژوهش حاضر انجام یک بررسی جدید با رویکرد وجود، با توجه به سؤبا این  .(13۷۶شهری:)بختیاری

شناسی به منظور بازنگری در پیشنهاد بررسی باستانهای تعریف شده اجتناب ناپذیر بود. در نتیجه با ارائه 

صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی بررسی  مطالعات پیشین موافقت و با نظارت اداره میراث فرهنگی،

نگارنده دوم مقاله توسط  13۹۵شناسی در محدوده شهرستان بردسکن در مرداد و شهریور ماه سال باستان

 ۶0 در این بررسی  تعداد .انجام گرفت، خراسان رضوی شناسان استانز باستاناطغرائی  محمودآقای  وحاضر 

جدیدترین آن مربوط به دوره  ترین آن مربوط به دوره مس سنگی متأخر وکه قدیمی محوطه شناسایی شد

 ۴۵0هکتار و  ۴8شناسایی شده مربوط به دوران اسالمی با های محوطه و کوچکترین قاجاریه است. بزرگترین 
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در مناطق با احتمال باال برای شناسایی آثار بررسی بر اساس پیمایش فشرده سطحی  است. شیوهمتر مربع 

ها بر ها بر اساس نام های محلی صورت گرفته است و کدگذاری محوطهبوده است و نامگذاری محوطه ،تاریخی

      .(13۹۶حیدری، )اساس دو حرف بردسکن در نوشتار انگلیسی است

 

 یشناختباستان یبررس جینتا یابیارز و لیتحل. 3-2

 تقسیم این اساس بر که است تقسیم قابل نمکی هصف و دشتی کوهستانی، اندازچشم سه به بردسکن شهرستان

. است نشده شناسایی ایمحوطه نمکی صفحه در تنها بررسی این در. گرفت انجام  شناختیباستان بررسی بندی

 چشم به مربوط محوطه 21 تعداد که (3)نقشهشد شناسایی مربوط به دوران اسالمی محوطه ۵۶ تعداد مجموع در

 با کوهستان دامنه در استقراری هایمحوطه و کوهستانی هایقلعه شامل هامحوطه این است؛ کوهستانی انداز

 استقراری محوطه 3۵ دربردارنده نیز دشتی اندازچشم. باشندمی فرهنگی هایداده محدود پراکنش و مساحت

 هایتوانمندی دارای بخش این در هایمحوطه تمام و باشدمی امروزی مسکونی هایمحدوده از بیرون

 زیترش تیوال یغرب بخش در یشناسباستان یهاداده .انددامداری و کشاورزی معیشت برای اندازیچشم

شهرستان بردسکن در  یها% از محوطه 31 حدود. دهندیم ارائه را یگاهنگار مهم اطالعات (بردسکن)شهرستان 

 با تعداد محوطه نیشتریب ییایجغراف ۀمحدود. هستند یگذارخیقابل تار یقمر یهجر ۵یال1قرون  بازۀ زمانی

 بخش، نیقابل توجه در ا ۀمحدود. شد انتخاب زیترش یاسالم شهر نییتع یبرا مطالعه ادامه جهت یگاهنگار نیا

 لیبه دل یشناسو باستان یخیتار دگاهیاز د منطقه نیامحوطه  چهار تعداد. است بردسکن شهرستان جنوب

 (.1ری)تصو هستند. تیقابل اهم گریکدیدر فاصله اندک از  شانیریقرارگ تیوضع

 

 
 : پراکندگی محوطه های دوران اسالمی شهرستان بردسکن در دو چشم انداز3نقشه
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 (تنظیم: نگارندگان) Google Earthروی  مطالعه در جنوب شهرستان بردسکن دموقعیت چهار محوطه مورقنوات و : 1صویرت

 

ی دامدار و یکشاورز یشتیمع وهیش دو هر یبرا یاندازچشم دگاهید ازکوچک  ۀمحدود نیا یهامحوطه

 از. است کسانی هامحوطه همه یبرا یژگیو نیا و یکشاورز به مربوط داتیتول نیشتریب امروزه و اندمناسب

 یهانهیبا وجود سفال (BR44)هیمحوطه محمود  نیهمچن و (BR21)آباد عباس محوطه زین یگاهنگار دگاهید

کهن و  نیاسفرا یشده با شهرها سهیمقا یهابا توجه به نمونه کهاند یقابل بررس شابوریمعروف سبک ن یاگالبه

و  یفرجامو  ۵۹: 13۶۴،یقوچان و Wilkinson,1973:34)هستند قابل  انتساب یقمر یهجر ۴-3به قرون  شابورین

 یهاداده پراکنش به توجه با محوطه دو هر یبرا زین شده ذکر یها محوطه وسعت (.2ریتصو)(1۴۶: 13۹0گفتار، کین

 .است هکتار ۴ حدود رامون،یپ در یکشاورز یهانیزم وجود و یفرهنگ

 

 
 محمودیه آباد ونمونه سفال های محوطه های عباس :2تصویر

 

گزینی های قابل اهمیت در این  مکاناز محوطه( BR40)آبادو مسیح (BR41)در این میان دو محوطه فیروزآباد

هایی قرار دارد که مناسب های مورد بررسی در این پژوهش، در زمینهستند. محوطه فیروزآباد یکی  از محوطه

ده زی آماده شرهای کشاورای فعالیتکشاورزی است و در نتیجه سطح محوطه تسطیح شده است و ب

با این وجود بقایای مشهود معماری در این محوطه وجود دارد که در ادامه اشاره خواهد شد. در ، (3تصویراست)

ها وجود دارد، با توجه به تراکم هکتار فراوانی باالیی از پراکنش سفالینه ۴8سطح محوطه به وسعت تقریبی 

غربی امتداد داشته است. همچنین چندین رشته جنوب-شرقیدر راستای شمالسفال ها در سطح، این محوطه 

 شود.قنات به این محوطه منتهی می
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سفالی لعاب گلی با  است. گونۀهای مختلف گونه های لعابدار ازهای فرهنگی این محوطه شامل سفالداده

ای روی زمینه سفید رنگ سیاه یا قهوه، نقوش با ۵و  ۴در تصویر 2و  1شماره های نقش سیاه و لکه زرد نمونه

های یاد شده و در اطراف نقوش تزئینی رنگ زرد با شفافیت بکار گرفته شده است. نمونه (1)جدولاندایجاد شده

 ۀ. گون(2۹: تصویر13۹1)چوبک، اندهجری قمری قابل مقایسه 3های شهر جیرفت کهن مربوط به قرن با سفال

شود و کنده نیز در مجموعه وجود دارد که لعاب پاشیده نارنجی در قطعه دیده میسفالی لعاب پاشیده با تزئین 

 (.۵۹: 13۶۴)قوچانی،هجری قمری قابل مقایسه است ۴و  3با نمونه سفال شهر نیشابور مربوط به قرن 

 

 
 فیروزآبادو در دوردست تپۀ : نمایی از بخش غربی محوطه 3تصویر

 

 
فیروزآباد ۀمحوط هایسفال : نمونه4تصویر  

 

 
 فیروزآباد ۀمحوط هایسفال: طرح نمونه 5تصویر
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 5و  4 های تصویر: ویژگی سفالینه1جدول
 دوره

)قرن 

 قمری(

 

 مقایسه با :

  رنگ پوشش

 توصیف

ره
ما

ش
 

 داخل خارج

 1 پخت کافی،خمیره قرمزنارنجی،چسباننده کانی،چرخ ساز ،لبه زرد سفید (2۹: تصویر13۹1)چوبک، 3

 2 پخت کافی،خمیره قرمزنارنجی،چسباننده کانی،چرخ ساز، لبه زرد سفید (2۹: تصویر13۹1)چوبک، 3

 3 پخت کافی،خمیره آجری،چسباننده کانی درشت، چرخ ساز،لبه سفید سفید  

3-۴ (Wilkinson,1973:34:fig20a) ۴ پخت کافی،خمیره قرمزنارنجی،چسباننده کانی،چرخ ساز،کف آجری تیره آجری تیره 

3-۴ (Wilkinson,1973:34:fig20a) ۵ پخت کافی،خمیره قرمزنارنجی،چسباننده کانی،چرخ ساز، کف  آجری 

 ۶ پخت کافی،خمیره قرمز،چسباننده کانی،چرخ ساز، بدنه آجری نخودی  

 ۷ پخت کافی،خمیره قرمزنارنجی،چسباننده کانی،چرخ ساز، بدنه خردلی سبز (۵۹: 13۶۴)قوچانی، 3

 8 پخت کافی،خمیره آجری،چسباننده کانی،چرخ ساز، بدنه آجری آجری  

 ۹ پخت کافی،خمیره قرمزنارنجی،چسباننده کانی،چرخ ساز، بدنه سبز سبز (13۹1:22۹)نیک گفتار، 3-۴

 10 پخت کافی،خمیره آجری ،چسباننده کانی درشت، چرخ ساز،بدنه فیروزه ای فیروزه ای (2۵1: 138۴)گروبه، ۷

 11 پخت کافی،خمیره قرمزنارنجی،چسباننده کانی،چرخ ساز، بدنه سبز سبز (13۹1:22۹گفتار،)نیک  3-۴

 12 پخت کافی،خمیره قرمزنارنجی،چسباننده کانی،چرخ ساز، بدنه سفید سفید  

 13 پخت کافی،خمیره قرمزنارنجی،چسباننده کانی،چرخ ساز، بدنه سبز کرم  

 1۴ آجری،چسباننده کانی،چرخ سازپخت کافی،خمیره  قهوه ای آجری  

 

های آباد است. محوطه بزرگی که بخش اعظم آن به دلیل فعالیتدومین محوطه مورد نظر، محوطه مسیح

در بخش  هکتار تخمین زده شده است. ۴۵و با توجه به بررسی باستان شناسی وسعت آن کشاورزی از بین رفته 

گیرد و تنها بخش شرقی این های کشاورزی صورت میفعالیتغربی و شمالی و جنوبی و مرکزی این محوطه 

به این قسمت نرسیده  های کشاورزیمحوطه است که به دلیل قرارگیری در مجاورت راه و رشته قنات فعالیت

هایی که فقط بخشمستطیل، . در بخش غربی این محوطه بقایای کاروانسرای بزرگی به فرم مربع/(۶)تصویراست 

تنها شواهد معماری از محوطه، همین بخش است و  شود.، دیده میاروانسرا باقی مانده استغربی کاز شمال

است. بخش شرقی محوطه نیز به دلیل  مشهود های دیگر به دلیل فعالیت های انسانی فاقد بقایای معماریبخش

خورد و دو چشم میفعالیت های کمترِ کشاورزی باقی مانده است. در این بخش تراکم باالی قطعات سفالی به 

 کنند.رشته قنات از بخش جنوب شرقی محوطه عبور می

های چند رنگ لعاب گلی موسوم به سفال ۀاز گون 8و  ۷ در تصویر 8های سفالی مانند نمونه شماره داده

است و ویلکینسون  هـ.ق. ۴-3سفال سامره است. این نوع که در نیشابور نیز بدست آمده است مربوط به قرون 

نمونه این  .(Wilkinson, 1973: 139)اد زیادی از این گونه سفال لعاب گلی را از نیشابور بدست آورده استتعد

ای کرم قرمز در زمینه –مجموعه بخشی از کف یک ظرف سفالی با نقوش تزئینی به رنگ های سیاه و قهوه ای 

شده های سیاه رنگ، محصور با نقطه که ای قرمز رنگ ایجاد شدهنقطه ،کف ۀاند. در مرکز قطعرنگ ایجاد شده

 اند.ها در نهایت در دایره ای بزرگ تر با خطوط سیاه محصور شدهو همه این است
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مسیح آباد ۀمحوط شرقی: نمایی از بخش 6تصویر  

 

 
مسیح آباد ۀمحوط هایسفال: نمونه 7تصویر  

 

 
مسیح آباد ۀمحوط هایسفال: طرح نمونه 8تصویر  

 
 8و  7تصاویرهای سفالینه: ویژگی 2جدول

 دوره

)قرن 

 قمری(

 

 مقایسه با :

  رنگ پوشش

 توصیف

ره
ما

ش
 

 داخل خارج

 1 پخت کافی،خمیره قرمزنارنجی،چسباننده کانی،چرخ ساز، لبه سبز تیره سبز تیره  

 2 ساز،بدنهپخت کافی،خمیره قرمزنارنجی،چسباننده کانی،چرخ  سفید سفید (۴3۷شماره ۶۷،طرح 138۹لک پور، 2-۴

 3 پخت کافی،خمیره قرمزنارنجی،چسباننده کانی،چرخ ساز،بدنه کرم کرم (۴3۷شماره ۶۷،طرح 138۹)لک پور، 2-۴

 ۴ پخت کافی،خمیره نخودی،چسباننده کانی،چرخ ساز، لبه فیروزه ای فیروزه ای  

 ۵ تیره،چسباننده کانی درشت،چرخ ساز،بدنهپخت کافی،خمیره نخودی  فیروزه ای فیروزه ای (2۵1: 138۴)گروبه، ۷
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 ۶ پخت ناکافی،خمیره نخودی تیره،چسباننده کانی درشت، چرخ ساز، بدنه سیاه قرمز  

2-۴ (Wilkinson1973:34:fig.20a) ۷ پخت کافی،خمیره قرمزنارنجی، چسباننده کانی ،چرخ ساز،کف کرم نخودی 

 8 کافی،خمیره قرمزنارنجی،چسباننده کانی،چرخ ساز، کفپخت  کرم آجری (388 ری: تصو138۹لکپور ،) 2-۴

 ۹ پخت کافی،خمیره قرمزنارنجی،چسباننده کانی،چرخ ساز، کف کرم کرم (۵۹: 13۶۴)قوچانی، 2-۴

 10 پخت کافی،خمیره قرمزنارنجی،چسباننده کانی،چرخ ساز، کف آجری آجری  

 11 درشت، چرخ ساز،کفپخت کافی،خمیره آجری،چسباننده کانی  فیروزه ای آجری  

 12 پخت کافی،خمیره قرمزنارنجی،چسباننده کانی،چرخ ساز، کف کرم کرم (۵۹: 13۶۴)قوچانی، 2-۴

 13 پخت کافی،خمیره قرمزنارنجی،چسباننده کانی،چرخ ساز، قطعه آجری آجری  

 1۴ پخت کاافی،خمیره آجری،چسباننده کانی،چرخ ساز، دسته نخودی نخودی  

 

 شناختیارزیابی مطالعات باستان. 3-3

 یهایتوانمند نیهمچن محدوده نیا در ست،ین هکتار 18 از شتریب هامحوطه مساحت یکوهستان انداز چشم در

 یکشاورز یشتیمع وهیش دو هر یبرا ییهاتیمحدود با طیمح و است دهینرس اثبات به یخوب به محیطی-زیست

 به هامحوطه مساحت بردسکن شهرستان یدشت اندازچشم در .(21۵-21۴ :13۹۶)حیدری،است روبرو یدامدار و

. است یانسان یهاتیفعال یبرا آلدهیا یامنطقه ،یامروز یهاتیفعال به توجه با بخش نیا رسد،یم هکتار ۵0

و  BR44) محوطه چهار شامل یگاهنگار دگاهید از که بردسکن جنوب در الذکرفوق ۀمحدود لیدل نیهم به

BR21  وBR40  وBR41  )در این  .(13۹۶)حیدری،گرفت قرار یبررس مورد شود،یماسالمی  هیاول قرون به مربوط

 هر سفال، یقیتطب مطالعات اساس بر و دارند مساحت هکتار ۴0 از شتریب BR41 و BR40 یهامحوطه شرایط

 مشاهده محوطه دو نیا در بعد دوران به مربوط یفرهنگ یها داده و بوده آباد هـ.ق. 8 و ۷ قرون تا محوطه دو

 .گرفت خواهند مورد تحلیل قرارروش سیستم اطالعات جغرافیایی با  محوطه دو نیا ادامه در. است نشده

 

 بخش سوم: مطالعات جی آی اس. 4

 GISسازی یابی شهر ترشیز با مدلپیشنهادی بر مکان. 4-1

، اهداف و طی آن فرد متخصص با ارائه نیازهایابی در علوم مختلف مربوط به زمین عملیاتی است که مکان

یابی به بندی آنها در قالب نظرات و اهداف خود در پی دستاطالعاتِ وضع موجود به دیگر کارشناسان و جمع

یابی در علوم مختلف مورد واژه مکان ری مورد نظر است. امروزههای موجود برای کارببهترین انتخاب از انتخاب

شناسانی است که با رویکردهای مقاالت و نوشته های باستان رین کاربرد این مفهوم دربیشتاستفاده است، 

 Kvamme,1990 Wescott and، بنگرید به)آماری در پی اعتبار بخشی بیشتر به نظریات خود هستند-تحلیلی

Brandon,2011)پیشنهادی برای شناسی به دنبال در این مقاله نیز با کمک گرفتن از این مفهوم در باستان

در  بهترین مکان برای ایجاد یک شهر باستانی هستیم تا به واسطه این پژوهش به جایابی شهر باستانی ترشیز

 تر شویم.نزدیک شناختی،کنار بررسی سایر مدارک تاریخی و باستان
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 )AHP(2مدل سلسله مراتبی . 2-4

 ساتیمقا از استفاده با که است عوامل تیاهم نییتع و یبندرتبه یبرا پرکاربرد یهاروش از یکی روش نیا

متغیرهای گوناگون در باستان شناسی نیز  .شودیم پرداخته ارهایمع از کی هر یبند تیاولو به هانهیگز یزوج

اعتبار بخشیدن یا  شوند. ، اعتبار دهی یا وزن دهی مینتیجه مدلرسیدن به بهترین طبیعی و انسانی برای 

  انجام خواهد شد.به هرکدام از متغیرها در روش سلسله مراتبی  (1)نبخشیدن

 گیریِهای تصمیمگیری در شرایطی که معیاریسلسله مراتبی یک روش قوی برای تصمیم تحلیلفرایند 

به وسیله توماس  1۹۷0دهه سازد. این روش ابتدا در میها را با مشکل مواجهه متضاد، انتخاب بین گزینه

فرایند تحلیل سلسله مراتبی، یکی از  (.۵3: 1380زبردست،به نقل از  L. Saaty, 1980) پیشنهاد گردیدساعتی ال

های طراحی با معیارهای چندگانه است. این تکنیک امکان فرموله کردن مسأله را به صورت ترین سیستمجامع

سازد. ف کمی و کیفی را فراهم میکند و همچنین، امکان در نظر گرفتن معیارهای مختلسلسله مراتبی فراهم می

یابند، در این پژوهش با توجه به هدف، از آنجایی که برخی شهرها، در بسترهای ایده آل ایجاد شده و توسعه می

اند ها عبارت. شاخصه استیابی بهترین محل برای شهر باستانی ترشیز انتخاب شدشاخص برای تعیین مکان ۹

. طه ها، وسعت محوطه ها، کاروانسرامحو مناسب، قنات، راه، رود، شیب زمین، ب(های خاکی، زمین رده از: الف(

های سازی)در اعمال وزن ها از مدل هایی اعمال شدیابی وزنها با توجه به تأثیرپذیری آنها در مکانابتدا به این شاخص

: استفاده شده است رستان بردسکنهای دوران اسالمی شههگزینی محوطارائه شده برای تاثیر عوامل طبیعی بر مکان

 (. 13۹۶نک؛حیدری،

 

 
 : ضریب سازگاری شاخص های پژوهش9تصویر

 

گیرند، عملیات محاسبه ها ابتدا تک تک معیارها مورد بررسی و مقایسه قرار میبرای استاندارد سازی الیه

های روش یکی از مزیت. گرفتانجام  EXPEAR CHOICEوزن ها و محاسبه ضریب سازگاری توسط نرم افزار 

AHP های انجام شده برای تعیین ضریب اهمیت معیارها است. سازوکارهایی ، امکان بررسی سازگاری در قضاوت

 ها در نظر گرفته است، محاسبه ضریبی به نام برای بررسی سازگاری در قضاوت ساعتی. ال پروفسور توماسکه 

قابل ذکر است  .(102-101: 138۹)مرشدی و همکاران، کمتر باشد 1/0است. این شاخصه باید از  ضریب سازگاری

بدست آمده است که نشان دهنده قابل  08/0یعنی برابر  1/0های پژوهش ما کمتر از که این ضریب برای داده

 (.۹)تصویر قبول بودن نتیجه است

                                                           
2 - Analytical Hierarchy Process 
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دار با هم تلفیق شدند، در نتیجه خروجی این فرایندها، وزنهای الیه ArcGIS10.4با استفاده از نرم افزار 

به ( ۴)نقشه نشان دهنده بهترین مکان ها برای ایجاد شهر ترشیز خواهد بود. فضاهای مشخص شده در خروجی

بیشترین اولویت را برای  ۹کمترین و محدوده شماره  1شماره  ۀتقسیم شده است که محدود )اولویت( گروه ۹ه/نُ

 ترشیز دارد. مکان شهر

 

 
 ها برای جایابی شهر ترشیز: بهترین مکان4نقشه 

 

 مورد یشناختباستان مطالعات در نیا از شیپ که دهدیم نشان را یامحدوده همان ،مدل ۀجینت و یخروج

دو محوطه با توجه به  نیا د،ندار قرار روزآبادیو ف آبادحیمس ۀمحوط دومحدوده  نیا در. است گرفته قرار یبررس

تراکم  نیشتریب ۀدر محدود یشناسباستان یهاقرار دارند و با توجه به داده طیشرا نیدر بهتر یعیطب یرهایمتغ

باشند. بر یم بردسکن شهرستاندر  موجود یها به کاروانسراهامحوطه نیکتریو نزد یشناسباستان یهامحوطه

شهر  یها برامکان نیدو محوطه به عنوان بهتر نیا یو مدل آمار یشناختاز مطالعات باستان اصلح جیاساس نتا

 (.۵)نقشه شودیم گرفته نظر در زیترش یاسالم دوران

 

 نتیجه گیری. 5

رسد، با این تعیین محلی برای شهر ترشیز کهن بدون داشتن شواهدی مکتوب امری دشوار و بعید به نظر می

های توان به دادهبرای پاسخ دادن به پرسش بزرگ محل شهر ترشیز، میوجود تا زمان پیدا شدن منابع مکتوب 

آماری برای نزدیک شدن و ارائه یک پیشنهاد مستقل در جهت -شناسی و فرایندهای تحلیلیباستانبررسی 

تعیین محل شهر ترشیز تالش کرد. آنچنان که مطرح شد منابع تاریخی اطالعات کلی درباره ترشیز ارائه 

: نخست؛ اطالعاتی که ما را به موقعیت جغرافیایی شهر هستند و دسته از اطالعات در این زمینه مهمدهند. دمی

دهند. بر اساس کنند و دوم، اطالعاتی که درباره تغییر مکان شهر ترشیز به ما آگاهی میترشیز راهنمایی می

و نقشه ارائه  (10۴: 13۶۶)قلهمین دو دسته اطالعات این پژوهش شکل گرفته است. بر اساس نوشته ابن حو
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تغییری در موقعیت این شهر در طول  متون تاریخی)براساس ترشیز در غرب شهر کندر ، (2)ر.ک به نقشه شده از خراسان

در قرون متأخر  )شرق کندر( قرار دارد و تا پیش از تغییر مکان شهر ترشیز به بخش شرقی تاریخ گزارش نشده است(

بنا به دالیل  خراسانقرار داشته است و تنها در قرون متأخر تاریخ  شهرستان بردسکن()مورد مطالعه  محدودۀدر 

 جایگاه شهر تغییر می کند.( 1382)اسکندربیگ، و ایدئولوژیکی (1380و حافظ ابرو، 138۹)یزدی،سیاسی و نظامی 

 

 
 در نقشه نهایی مکانیابی شهر ترشیزهای مسیح آباد و فیروزآباد : محوطه5نقشه

 

توجه به این تحوالت تاریخی جایگاه شهر ترشیز، پیش از تغییر مکان آن در ناحیه غربی با ابهام همراه با 

شناسی و مدل های آماری در این مورد کمک کننده باشند. رود نتایج بررسی باستانامید می است. با این وجود،

یک های ارائه شده، اجرا شد و با توجه به شاخصتهیه و  ArcGIS10.4یابی که با استفاده از نرم افزار مدل مکان

ه در جنوب شهرستان بردسکن شامل داین محدو .دهدرا برای مطالعه بیشتر ارائه میمشخص محدوده 

دو محوطه با توجه به مساحت گسترده از ، شودهایی با گاهنگاری مشابه و فاصله نزدیک به یکدیگر میمحوطه

 .یج مدل از ۵آباد، مناطق با اولویت باال در نقشه شماره مسیحه فیروزآباد و محوط اهمیت باالیی برخوردارند،

یکی را بر  توانکه بر اساس این دومتغیر نمیها دو ویژگی مشترک دارند این محوطه اند.هشد استخراج .اس .یآ

های سفالی هر دو محوطه با توجه به مطالعات تطبیقی، داده ؛دیگری ارجح دانست. نخست؛ موضوع گاهنگاری

های است، بدیهی است با توجه به قدمت شهر ترشیزگمانه زنی هـ.ق. 8و  ۷شامل قرون اولیه تا قرون 

هر محوطه که  دوم؛ وسعترا در هر محوطه آشکارکند.  شناختی می تواند سفالینه های دوران تاریخیباستان

در کنار این موارد شواهد معماری تخریب شده نیز در هر دو محوطه قابل مشاهده  .هکتار است ۴0بیشتر از 

های فراوان متحمل تخریبنیز آباد محوطه مسیحها در محوطه فیروزآباد زیاد است. معماری است. میزان تخریب

نسرایی با غرفه شده است و تنها آثارمعماری باقی مانده در غرب این محوطه، بقایای بخشی از ضلع شمالی کاروا

 .(1)پالناست 2⨯3های دوتایی به ابعاد 



 ( G.I.Sشناختی وهای باستان)متون تاریخی، داده ایرشتهشناسی شهر اسالمی ترشیز بر اساس مطالعات میاننامپیشنهادی بر جای /18

 
 مسیح آباد ۀمحوط : بقایای معماری ضلع شمالی کاروانسرای تخریب شده؛1پالن

های کشاورزی، های صورت گرفته به دلیل فعالیتاما شرایط برای محوطه فیروزآباد متفاوت است. با وجود تخریب

ای به فرم پایۀ دایره ای به شناسایی شده است. در این محوطه تپه چند فضای منحصر به فرد از این محوطه

متر از زمین های اطراف وجود دارد. همچنین بقایای یک باروی بزرگ در بخش  18متر و ارتفاع  1۴۵قطر 

دهد که بقایای تخریب شده این محوطه عظمت ارگ و بارویی را نشان می جنوب شرقی تپه بزرگ وجود دارد.

مطالعه، در دو  با توجه به منابع نوشتاری مورد. (138۹)یزدی،تواند مربوط به دوره تیموری بوده باشدمیاحتماالً 

شود؛ وجود داشته است، یاد می [ارگ یا شهر ترشیز مشخص نیست]تاریخی از خندقی که پیرامون ترشیز  گزارۀ

وزیر عالالدین تکش سلطان  [صدرالدیننظام الدین ]نظام الملک )اسماعیلیان(، چون مالحده  ۵۹۶در حدود سال 

خوارزمشاهی را کشتند، سلطان پسر خود ملک قطب الدین را با لشکری گزین به قُهستان فرستاد که در مرحله 

همچنین یزدی از  .(3۹۵: 138۷و جوینی،  31۶: 1383)آیتی، اول مأمور به حاصره تُرشیز و پرکردن خندق آن شد

با توجه به محدودیت  .(2۴2-2۴1، 138۹)یزدی،کند که به دور قلعه ایجاد شده بودژرفای خندق قلعه ترشیز یاد می

های صورت گرفته و شده است؟ تخریبمنابع آبی در والیت ترشیز آب این خندق به چه طریقی تأمین می

طه های محوطه برای فعالیت کشاورزی باعث ناپدید شدن خندق پیرامون قلعه ترشیز در محوتسطیح کردن زمین

تا  که شوداین محوطه کانال آبی که از رودخانه شش طراز کندر آغاز میکناره شمالی فیروزآباد شده است. از 

های مسطح غرب محوطه منتهی کانال به زمین نهایتدر  .جنوب غربی محوطه فیروزآباد امتداد دارد

 (.10)تصویرشودمی

آورد و خندق قلعه ترشیز را به حاشیه شمالی محوطه فیروز آباد می بهندر را شش طراز کُ آبِ ،کانالاین 

های طوالنی پر آب می کرده اند. امروزه نیز کانال در مواقع بارندگیپرآب میاحتمال زیاد از طریق همین کانال 

بودن  کنند. شواهدی از طبیعی یا مصنوعهای کشاورزی خود استفاده میشود که کشاورزان از آب آن برای زمین

 این مجرای آبی در دست نیست اما کانالی مشابه این نمونه در دشت بردسکن وجود ندارد.
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روزآبادیف محوطه شمال از  آبکانال  عبور: 10ریتصو  

  
 آن یایتوان بقایکه م است روزآبادیف محوطهدهنده عظمت  نشان خندق وجود و یگاهنگار چون ییهایژگیو 

 یاقلعه جادیا باهـ.ق. 12 قرن اواسط در زیترش یدوران اسالم شهر .کرد مطرح زیترش یخیبه عنوان شهر تار را

 نیشتریب ،تیوال یغربدر بخش  زیبه قلعه ترش موریحمله ت ،استمنتقل شده  یکاشمر کنونمحل شهر کوچک به 

 یهاتیاهمبراساس  هیروند در زمان صفو نیا و آغاز زمان نیا ازافول شهر روند انتقال بوده است.  نیاۀ زیانگ

)ع(  کاظمیموس امام به را خود نسب انیصفوچرا که  ،یافته بود شیافزا ترشیز تیوال یشرق بخش یکیدئولوژیا

 گرفته قرار شهر کاشمر( حاشیه جنوبی)اکنون در  دیامامزاده حمزه از فرزندان آن امام در سوسف آرامگاهو رساندندیم

 ۀقلع از نظر به اما، است نیامده بدست روزآبادیف محوطه سطح از دوره نیا به مربوط یشناسباستان یهاداده .بود

 ریتعم به مأمور را سلطان احمد عباس، شاه که یاگونه به است شدهیم استفاده زمان نیدرا زیترش شده بیتخر

 و تیهو نییتع یبرا نهیزم نیدر ا یشناسباستان یهاوجود کاوش نیا با .(1۶18: 1382گ،ی)اسکندربکندیم قلعه

 .کند عمل ینهائ سخن عنوان به تواندیم محوطه، نیا قیدق یگاهنگار

 

 سپاسگزاری

و احمد صابری  میراث فرهنگی مشهد معاونتان شناسی کارشناس باست ،نگارندگان از آقایان محمود طغرائی

بختیاری محمود شهرستان بردسکن و دکتر  ، صنایع دستی و گردشگریفرهنگیمدیریت اداره میراث  ،زارع

خراسان رضوی برای استان ت علمی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهری، عضو هیئ

 ویژه دارند. تشکر این پژوهش مطالعات میدانی همکاری در راستای انجام

 

 

 

 

 



 ( G.I.Sشناختی وهای باستان)متون تاریخی، داده ایرشتهشناسی شهر اسالمی ترشیز بر اساس مطالعات میاننامپیشنهادی بر جای /20

 پی نوشت ها
 ریچشم انداز تأث یباستان شناس ،ریمتغ هر تیاهم زانیم درک یشود. برا یم رهایمتغ تیدر اهم رییباعث تغ اندازها، چشم رییتغ.1

 ر،یمتغ به یمراتب سلسله مدل در توان یم  ریهر متغ ییکارا زانیم سنجیدناز  بعدسنجند.  یم یانسان یرا بر محوطه ها ریهر متغ

 .داد شنهادیپوزن و اعتبار مناسب را 

 

 منابع
 کتابخانه دیجیتال قائمیه، اصفهان، 11و  2۶، جلد تاریخ کامل(، 13۹۴)،ابن اثیر، عزالدین

 ،به تصحیح ، جعفر شعار، امیر کبیر، تهران.سفرنامه ابن حوقل : ایران در صوره االرض ،(13۶۶)،ابن حوقل،محمد

 ، ترجمه: عبد المحمد آیتی، بنیاد فرهنگ ایران، تهرانتقویم البلدان(، 13۴۹)،ابوالفداء،عمادالدین

 ، به اهتمام: سید عبداهلل انوار ، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران.جهانگشای نادری،(13۷۷)،استرآبادی،میرزا مهدی خان

 ایرج افشار، امیرکبیر، تهران . تصحیح:،تاریخ عالم آرای عباسی(، 1382)،بیکاسکندر

 ، امیر کبیر، تهرانتاریخ مغول از حمله چنگیز تا تشکیل دولت تیموری(، 1388)،اقبال،عباس

 ، تصحیح: حمید طبیبیان، اساطیر، تهراننخبۀ الدهر فی عجائب البر و البحر(،1382)،شمس الدین محمدانصاری دمشقی، 

 ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهرانتاریخ وصاف(، 1383)،آیتی،عبدالمحمد

میراث فرهنگی، شهرستان ، آرشیو اداره شناسایی و بررسی آثار تاریخی شهرستان بردسکن(، 13۷۶)،بختیاری شهری،محمود

 بردسکن،منتشر نشده

 ، ترجمه: محمد توکل، نقره،تهرانفتوح البلدان(، 13۶۷)،بالذری، احمد بن یحیی

، پایان نامه اخذ مدرک دکتری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، بررسی بندهش هندی(، 13۵۴)،بهزادی، رقیه

 منتشرنشده

محمد جعفر یاحقی ، دانشگاه فردوسی  :و به اهتمامفیاض علی اکبر  :، تصحیحتاریخ بیهقی(، 13۵0)،سینبیهقی،ابوالفضل محمدبن ح

 ، مشهد .

 . تهران، فروغی،  احمد بهمنیار :، تصحیحتاریخ بیهق(، 13۶1)،علی بن زیدبیهقی،ابوالفضل 

 ترجمه: رضا انزابی نژاد، ، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ثِمار القلوب فى المضاف و المنسوب(، 13۷۶)،ثعالبی نیشابوری، ابومنصور

 ، جلد دوم، تصحیح: محمدبن عبدالوهاب قزوینی، هرمس، تهرانتاریخ جهانگشای جوینی(، 138۷)،،عطاملک بن محمدجوینی

بهار و ،  1شماره  ۴، دوره مطالعات باستان شناسی، «شهر کهن جیرفت-سفالینه های دوران اسالمی»(، 13۹1)،چوبک،حمیده

 112-83تابستان، ص ص 

(،بررسی باستان شناختی پهنه فرهنگی نیشابور از منظر معدن کاوی وفلزکاری کهن در 13۹2)،حاجی علیلو، سولماز و الله، هایده

 120-101دوران اسالمی، مجله پژوهش های باستان شناسی ایران، ص ص 

مصحح: کمال حاج سید جوادی، وزارت فرهنگ و اشاد اسالمی سازمان جلد دوم،  زبده التواریخ،(، 1380)،حافظ ابرو، شهاب الدین

 چاپ و انتشارات، تهران

و تعلیق: شفیعی ، ترجمه: خلیفه نیشابوری، محمد بن حسین، تصحیح تاریخ نیشابور(، 13۷۵)،حاکم نیشابوری، محمدبن عبداهلل

 آگه، تهرانکدکنی، محمدرضا، 

 ، امید مهر،سبزواراه ویژه به ترشیز قدیمتاریخ بردسکن با نگ(، 1383)،حسینی،احمد

 ، جلد چهار، دارصادر، بیروتمعجم البلدان(، 1۹۹3)،بن عبداهلل حموی، یاقوت

 ،  دار صادر، بیروتمعجم البلدان)المجلد الثانی((،1۹۹۵)،حموی،یاقوت بن عبداهلل

هجری قمری(،  13بررسی چشم انداز باستان شناختی شهرستان بردسکن در دوران اسالمی )از ابتدا تا قرن » (،13۹۶)،حیدری،رضا

، پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی: دکتر محمد اسماعیل «برای تفسیر چشم انداز فرهنگی بومی GISارزیابی کارایی تحلیل 

 [منتشرنشده]بیات، دانشگاه تهراناسمعیلی جلودار ، گروه باستان شناسی، دانشکده اد
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 ، آستان قدس رضوی، چاپ اول ، مشهد.فرهنگ جغرافیایی ایران، خراسان(، 1380)،خادمیان، کاظم

 ، جلد دوم و سوم، مصحح: محسن ناجی نصرآبادی، اساطیر، تهرانمجمل فصیحی(، 138۶خوافی، احمد بن محمد)

 ،تهرانبهار، توس، تصحیح: مهرداد بندهش(، 13۶۹)،دادگی، فرنبغ

، 10، شماره مجله هنرهای زیبا ،«در برنامه ریزی شهری و منطقه ای کاربرد تحلیل سلسله مراتبی»(،1380)،زبردست،اسفندیار

 تهران

انتشاراتی ضریح -موسسه فرهنگی هنری ،"نگاهی به تاریخ و جغرافیای شهرستان کاشمر"کتاب ترشیز (،138۴)،سعادتمند، ایرج

 آفتاب، مشهد

دائرۀ المعارف مصحح: عبدالرحمن بن یحیی المعلمی، ،  االنساب)المجلد الخامس(،(، 1۹۶2)،عانی،عبدالکریم بن محمدبن منصورسم

 هند-العثمانیۀ ، حیدرآباد

،جلد اول، کاوش باستان شناسی شهر تاریخی بلقیس اسفراین گزارش تکمیلی فصل چهارم(، 13۹0)،فرجامی،محمد و نیک گفتار

 پژوهشکده باستان شناسی)منتشر نشده(.کتابخانه 

 ، به تصحیح: میرجالالدین محدث، زر، تهرانالنقض(، 13۵8)،قزوینی رازی، عبدالجلیل

 ترجمه:میرزا قاجار،جهانگیر، امیر کبیر،تهران آثار البالد و االخبار العباد،(،13۷3)،،زکریابن محمدقزوینی

 ، وزارت ارشاد اسالمی، اداره کل موزه ها، موزه رضا عباسی، تهرانکتیبه های سفال نیشابور(، 13۶۴)،قوچانی،عبداهلل
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