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 چکیده
خانگی و  یهاجنگو همچنین  نیزمرانیابه نواحی مختلف  حمالت تیمور گورکانیآغاز با 

 ی مهم گذشتههایآبادبرخی از شهرها و به طور نسبی  بعدی، جانشینی امیرزادگان در مقاطع
خراسان به دلیل قرار گرفتن مرکز حکومت تیموریان در آن توسط اما  ویران شدند، نیزمرانیا
. ی گرایید و موجبات رونق بیشتر شهرهای این منطقه فراهم شدنابه آبادرخی از اخالف تیمور ب

، برای پیشرفت تجارت و امنیت هاراهو ایجاد  المنفعهمعاساخت بناهای جانشینان تیمور با 
 ی قبلیهایخرابدیگر پرداختند و توانستند تا حدودی  یهاحکومتمسیرهای بازرگانی و ارتباط با 

مشهد در شهر سریع رشد علت  است که تحقیق در پی پاسخ به این سئوالاین  را جبران کنند.
روند رشد سریع مشهد  فرض تحقیق بر این استوار است کهدوره تیموریان چه بوده است؟ در پاسخ 

مرقد امام رضا )ع( و افزایش زائران و توجه خاص توجه شیعیان به در دوره تیموریان به خاطر، 
روش با استفاده از ن پژوهش یا. بوده استبه جایگاه مهم و تاریخی این منطقه حاکمان تیموری 
این روند رشد و توجه حاکمان دورنمایی از  است کهترتیب یافته و در تالش  تحقیق تاریخی

نتایج به دست آمده از این  .نمایدارائه  تاریخی ستنداتمبر اساس  را تیموری را به شهر مشهد
دوره تیموری، رشد اقتصادی و به دنبال آن، شهر مشهد در پژوهش گویای این مطلب است که 

بستگی زیادی به گسترش امنیت این مهم و  ی زیادی را تجربه نموده استی معماری شهرتوسعه
 یژهیوتوجه با دور و نزدیک و حمایت امرای تیموری داشته و همچنین  یهاحکومتو ارتباط با 

 .بزرگ اقتصادی و اجتماعی و آثار باشکوه همراه بوده است یهاسازهبرپایی آنان به 

 ری، اوضاع اقتصادیتیموریان، مشهد، گوهرشادبیگم، معماری تیمو :واژه های کلیدی

                                                 
 salehi@lihu.usb.ac.ir                                           اریخ دانشگاه سیستان و بلوچستان)نویسنده مسئول(        گروه ت دانشیار. 1
 shadi.ferestad@yahoo.com                             بیرجند           نور پیام دانشگاه مدرس دانشگاه لرستان و دکتری دانشجوی. 2
 

mailto:shadi.ferestad@yahoo.com


   پژوهشی پژوهشنامه خراسان بزرگ-فصلنامه علمی  |56

 مقدمه
مشهد در دوره تیموریان از نظر بنای آثار معماری، وضعیت 
اقتصادی و گسترش وسعت بر بسیاری از شهرهای بزرگ 
خراسان پیشی گرفت و در خراسان به شکل یک قطب زیارتی 

داری آن یناپاخراسان و  ییایجغراف یگستردگی مرزهادرآمد. 
و گسترش سکونت یکجانشین تاثیرات منفی بسیاری بر رشد 

این منطقه در ادوار مختلف داشته است. در عهد ساسانی 
گان، بلخ و ی: مروشاکردیمخراسان را چهار مرزبان اداره 

طخارستان، ماوراءالنهر، هرات و پوشنگ محل استقرار این 
حدود خراسان  یدربارهچهار مرزبان بود. در دوره اسالمی، 

، دانانیجغرافاز  یاریبس وجود نداشته و یاتفاق نظر
. حافظ ابرو، مورخ انددانستهماوراءالنهر، خوارزم را جزء خراسان 

که از سمت  دانستیمدوره تیموری، خراسان را مملکتی وسیع 
شمال به رود جیحون، از جنوب به سند، کابل و نواحی نیمروز و 
از غرب به گرگان تا دریای خزر و بیابانی که میان خراسان و 

روپاشی است. با فمعرفی کرده ود سمنان و ری قرار داشت، حد
، یفیالطواملوک یدورهحکومت ایلخانان در ایران و پیدایش 

پس از فتح از میان این دوران سر برآورد و گورکانی  امیر تیمور
کرده و موجبات را فتح شهرهای خراسان  او ابتداماوراءالنهر 

 .آورد بزرگی را به وجود یهارانیو
مورد بحث این مقاله واقع در والیت  یمنطقه ر این دوراند

 نسبتا  قدیم یکی از والیات  اناز روزگارکه توس توس بود. 
رادکان،  مهم مانند یهیناحبزرگ خراسان و دارای چندین 

مشهد، در ابتدا به نام  طابران، بردغور و نوقان بوده است.
یمبه شمار وس تدر والیت دهکده سناباد یکی از نواحی نوقان 

.ق، در دهکده ه 193. هارون الرشید خلیفه عباسی در سال رفت
توس وفات یافت. امام رضا )ع( نیز در سناباد در والیت سناباد 
در  و عباسی به شهادت رسیده مأمون.ق، به دست ه 203سال 

بنابراین دهکده سناباد به نام ؛ همین دهکده به خاک سپرده شد
یا مشهد توس تغییر نام داد و مورد محل شهادت یعنی مشهد 

توجه شیعیان و بخصوص ایرانیان جهت زیارت امام هشتم )ع( 
بسیاری در مورد تاریخ شهر  یهاکتابقرار گرفت. مقاالت و 

. ولی انددرآمدهمشهد به ویژه در عصر تیموری به نگارش 
تحقیق مستقلی که فقط به اوضاع اقتصادی و معماری این 

یموری که در اصل هدف پژوهش، نیز همین تمنطقه در عهد 
، پرداخته نشده است، بنابراین احساس شد که باشدیمموضوع 
رشد و ، یدر دوران تیمور .صورت گیرد در این زمینه تحقیقی

و سرکوبی  این شهرترقی شهر توس به دلیل شورش حاکم 
بن تیمور تنزل  شاهرانیمتوسط  مردمان آن شدید قیام

و نیز به دنبال آن مهاجرت برخی از مردم یافت  یریگچشم

به مشهد  رشد سریع شهر شرایط جدیدی برایتوس به مشهد، 
اعتبار این ناحیه با وجود حرم امام رضا )ع(،  به دلیل. وجود آمد

رشد روز افزون مکتب تشیع، ازدیاد زوار، موقعیت جغرافیایی و 
 -نزدیکی به هرات پایتخت شاهرخ میرزا و مسیر نیشابور

و  شدیمماوراءالنهر که منتهی به سمرقند پایتخت تیمور 
برای  اهمیت دادن حاکمان تیموری به مقبره امام هشتم شیعیان

، فزونی گرفت. تسهیالت مذهبی حاکمان کسب مشروعیت
یمترک اهل تسنن نسبت به شیعیان امری سودمند به نظر 

ایران ، زیرا آنان به دنبال مقبولیت در بین اهالی بومی دیرس
زیادی در  یهابیآس گانشنوادهبودند. تاخت و تازهای تیمور و 

خراسان  یمنطقهاما به وجود آورد،  نیزمرانیا مختلف والیات
به دور  هاجنگکالن این  یهابیآسو به ویژه شهر مشهد از 

کوتاه مدت مسطور  یمحاصرهکوچک و نبرد  ندچ ماند و تنها
 از سویی هم؛ یایی بوده استجغراف یمحدودهتواریخ در این 

در مقطع زمانی ترکان حاکم، به آبادکردن برخی از مناطق 
نیاز داشتند تا هم به مساله مشروعیت و مقبولیت  ،کوتاه

موجود،  یهایخراببا ترمیم حکومت خود توجه نموده و هم 
اسالف  یهاتارجو  هاجنگعالوه بر زدودن و جبران خاطرت 

 حکومتی خویش نیز بکوشند. یودهمحدخویش، در جهت رونق 
والیت توس در قرون نهم و دهم  ، شهر مشهد دربا این اوصاف

.ق، پیشرفت قابل توجهی در زمینه اقتصادی و معماری داشته ه
این قضایا سبب انتخاب و بررسی اوضاع اقتصادی و  است.

در عهد تیموری با استناد به منابع دست شهد معماری شهر م
این تحقیق بر وهشی، در این تحقیق شده است. اول، دوم و پژ
ساخت و روند اقتصادی و اجتماعی و  یهانهیزمآن است که 

را مشهد و رونق سریع شهر تیموریان  المنفعهعامسازهای 
ات شرایط جدید اقتصادی و ریتأثپیامدهای  بررسی نموده و

و اجتماعی را در میزان رونق اقتصادی اجتماعی شهر مشهد 
متون تاریخی به تصویر  یهادادهبر اساس ن شهر بعدی ای

بکشد. البته باید به میزان متغییرهای سیاسی و اجتماعی حاکم 
تیموریان توجه کامل داشت زیرا  یدورهخراسان در  یمنطقهبر 
به طور نسبی در ثبت و ضبط این  تواندیماین متغییرها  ریتأث

دوران مخفی رشد و توسعه یا عکس آن، از دیده مورخان آن 
این پژوهش با استفاده از روش تحقیق  .زیادی داشته باشد ریتأث

سعی دارد با استفاده از منابع دست اول ترتیب یافته و  تاریخی
و  هاجنگ یهایخرابتاریخی، تالش تیموریان را در جهت رفع 

در یک  شده یبنددستهرا به صورت  دارشانبرنامهشهرسازی 
روند رشد و توجه حاکمان بررسی نماید و  ریخیتادورنمایی 

ارائه  تاریخی ستنداتمتیموری را به شهر مشهد را بر اساس 
 .نماید
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 مشهد در دوران تیموری نگاهی به تحوالت تاریخی
شهر تاریخ مشهد با تاریخ توس قدیمی پیوند ناگسستنی دارد. 

توس بوده والیت زمانی جزء یکی از نواحی کوچک  مشهد
س از مرگ ابوسعید آخرین ایلخان مغول، اوضاع ایران است. پ

بسیار آشفته گشت. حاکمان محلی و کوچک در هر منطقه برای 
در کشور، حکومتی و یک نظام متمرکز  کردندیمخود حکومت 
، او یفاتحانه یآوازهبا برآمدن تیمور و پیچیدن وجود نداشت. 

قدرتمند  اکم، تیمور حی حاکم توس و کالتقربانیجان گیبیعل
ماوراءالنهر را به حمله به خراسان ترغیب نمود و قول داد در 
هنگام لشکرکشی وی در کنار رود مرغاب به او بپیوندد، ولی 

خبر  کهیزمانبنابراین  .(228: 1383نطنزی، ) خلف وعده نمود
نزدیکی تیمور را به خراسان شنید از ترس و وحشت در سال 

و با این  (238: همان) ترکان شد .ق، در نیشابور تسلیمه 783
در دوران حکومت  تحول، خراسان به قلمرو تیموری پیوست.

شاهرخ بن تیمور بر خراسان، حاکم توس سید خواجه در سال 
.ق، در فکر خیانت افتاد و دست به قیام زد ولی از سپاه ه 809

(. پس 120 –3/122، 1380شاهرخ شکست خورد )حافظ ابرو،
هرج و مرج در والیات تحت نظارت وی  ،رزایمشاهرخاز مرگ 
 یهاجنگ تخت تیموری،بر سر جانشینی  گانشاهزادهرخ داد و 

بسیاری را به وجود آوردند و به خاطر این موضوع چندین نبرد 
ـ  461: 1367سمرقندی، داد )محل شهر مشهد نیز رخ در 
 گانرزادهیام.ق، حسین بایقرا یکی از ه 904در سال  .(460
، حکومت مشهد را به کردیمموری که بر خراسان فرمانروایی تی

 .(11/5846، 1385 فرزندش محمد محسن میرزا داد )میرخواند،
.ق، دو تن از پسران سلطان حسین بایقرا به ه 913در سال 

محسن  ابوالمحسن میرزا حاکم مرو شاهجان و محمد یهانام
به سوی  در مقابل هجوم ازبکان گریدهممیرزا با کمک 

خراسان ایستادگی کردند. نبرد در نزدیکی مشهد آغاز و به 
اسارت و قتل دو شاهزاده تیموری منجر گشت و سرانجام 
ترکان تیموری مغلوب ازبکان مهاجم شدند و دولت تیموریان 

، هماندر ایران به پایان رسید )که به خراسان محدود شده بود 
عصر طالیی آن این دوران که  .(384ـ  385: 4، ج 1380

دوران حکومت شاهرخ است، برای رشد شهر مشهد بسیار پر 
اهمیت بود. اگر از حمالت تیمور و حمالت ازبکان در پایان 

با  با یتقراغماض نگریسته شود، دوران  یدهیددوره تیموری به 
تحقیق این  سئوال. دیآیمثباتی برای رشد این شهر به حساب 

ر مشهد در دوره تیموریان چه این است که علت رشد سریع شه
که روند رشد  یه ترتیب یافتهفرضآن این در پاسخ و بوده است؟ 

مشهد در دوره تیموریان به خاطر، شهر  یجانبهو همه سریع 
آمد و شد زیارتی و )ع( و  هشتمتوجه شیعیان به مرقد امام 

زائران و توجه خاص حاکمان تیموری به جایگاه مهم و تجارتی 
 کامال  به عنوان یکی از مراکز مهم حکومتی ن منطقه تاریخی ای
این پژوهش با استفاده از روش تحقیق بوده است. ایرانی 
 به بررسی موضوع پرداخته است. ترتیب یافته و تاریخی

 
 اقتصادی مشهد در دوره تیموری رونق
در تاریخ اکثر جوامع بشری چنین فرض است که  معموال 

تصادی آن سرزمین بستگی پیشرفت هر کشوری به رونق اق
مستقیم داشته است. وضعیت قوانین مالی، رسیدگی به اوضاع 

و سرکوبی راهزنان، ایجاد  هاراهتاجران داخلی و خارجی، امنیت 
بازارهای بزرگ، توسعه کشاورزی و دسترسی مردم به انواع کاال 

ه آمدیمبه شمار  یاجامعهاز جمله عوامل رونق اقتصادی هر 
فکری تیموریان نیز از اموری که  ینهیزمن پیش است. با ای

ی هاسال، غافل نبودند. در شدیممنجر به آبادانی مملکتشان 
و  هاجنگ، نیزمرانیااولیه هجوم تیمور به نواحی مختلف 

فتوحات او، فرصتی برای رسیدگی به این امور و آبادانی میسر 
از  نیزمرانیاو عدم سامان در بیشتر ایاالت  هایخرابو  شدینم

 – 87: 1956البالی منابع تاریخی قابل مشاهده است )شامی، 
بر کشاورزی، نظام آبیاری، جمعیت،  هایرانگریو(. این 86

ایجاد و  یمسالهتجارت داخلی و خارجی، روح و روان مردم و 
ی هابیآسی رفاهی و تجاری بزرگ، هاساختماننگهداری 

زرگانی را به شدّت دچار و اقتصاد و با نمودیمشدیدی وارد 
و در دوران  اما به تدریج بعد از مرگ تیمور؛ دنمویمرکود 

جانشینانش، مناطق مختلفی با هدف احیای مجدد نظام 
اقتصادی و اجتماعی مناطق مهم به سوی آبادانی راهبری شد 

. آنان بعد از دوران پر تب و تاب (13-12: 1370)حافظ ابرو،
د را در رونق اقتصادی و امنیت جستجو تیمور، دوام و بقای خو

تجاری با دول  یرابطهکردند. شاهان تیموری نسبت به ایجاد 
ه.ق،  802نبودند. به طور نمونه در سال  توجهیبدیگر هم 

سفرایی از اسپانیا، مصر و چین در دربار تیمور حضور یافتند 
که  رزایمشاهرخ مخصوصا ( و 226-229: 1364 )کالویخو،
راه بزرگ  منشأارتباط تجاری با کشور چین به عنوان  خواهان

(. مجموعه 468: 1372، 2تجاری ابریشم بود )حافظ ابرو، ج 
ی محدودهاقداماتی را که تیموریان در جهت رفاه و عمران 

به چند دسته تقسیم و  توانیمقلمرو خویش انجام دادند، 
. 2اهزنان. و مقابله با ر هاراهبه امنیت  توجه .1 بررسی نمود:

( در بین مسیرهای هاراهنشان در ) رهنما لیمایجاد کاروانسرا و 
. 4. ایجاد بازارهای بزرگ، مساجد، مدارس و حمام. 3تجاری. 

دول دیگر  . ارتباط با5رسیدگی به امور کشاورزی و آبیاری. 
 برای پیشرفت بازرگانی.
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تجاری بر احیای حیات اقتصادی  یهاراه امنیت ریتأث

 تیموری یدوره
شد تا از طریق  امر هاراهدر دوره خود تیمور برای ایجاد امنیت 

( با راهزنان از یاسای چنگیزی مأخوذ ن تیموریوانیق) اسای
( به طور نمونه دزدان در 242: 1342برخورد شود )تربتی، 

، 1336منطقه لرستان به دستور وی به مجازات رسیدند )یزدی، 
برخورد با راهزنان دستور داد که بر سر (. تیمور عالوه بر 1/288

از اسباب و کاالهای تاجران و  هاپاسبانمسیرهای مهم، 
مسافران مراقبت به عمل آورند تا آنان با خیال آسوده منزل به 

(. به شهادت 242: 1342منزل به نواحی امن برسند )تربتی، 
ه.ق، موفق  802سیاح و سفیر اسپانیایی که در سال  کالویخو،

دیدار تیمور شد، در راه تبریز تا سمرقند چندین چاپارخانه که  به
همواره اسب آماده داشتند در فواصل یک روزه و گاه نیمه روزه 

و ترتیب امر در مسیر  احداث شده بودند. این امر به معنی امنیت
چون اگر راهزنان توان الزم را داشتند،  تبریز تا سمرقند بود

)کالویخو،  انداختندیمرا به خطر  ییهاچاپارخانهوجود چنین 
1364 :164.) 
بزرگ بازرگانی در  یهاراهبسیار دور وجود  یهاگذشتهاز 

با  یهاجادهگزارش شده است.  نیزمرانیامناطق مختلف 
در بخش شمالی( ادویه )در بخش جنوبی( ) شمیابراسامی 

کاالهای مختلفی را در فواصل کوتاه و بلند از چین و هند به 
 یهاآوردهاین جاده با است.  دادهیمیه و سپس روم انتقال سور

خود تولیدات بسیاری را هم در مناطق مختلف ترغیب و اشاعه 
داده و صنایع تبدیلی و تکمیلی بسیاری را در مسیرهای اصلی و 

 یجادهخراسان به دلیل موقعیت فرعی خود ایجاد نموده بود. 
پررونقی را  نسبتا ی پوشش تجار فرعی آن یهاشاخهابریشم و 

که بازرگانان بر حیات اقتصادی این منطقه ایجاد نموده بود 
در رفت و آمد بودند.  رهایمسدر آن بسیاری از ملل مختلف 

ی دور مانند ایتالیا، چین، سوریه، بغداد، هانیسرزمتاجران از 
روسیه و... برای خرید اجناس ایرانی و فروش اجناس خود به 

تیمور به ساخت  نیچنهم(. 168-170: همان) آمدندیمایران 
و کاروانسراهای  دادیمنیز اهمیت  خانهمهمانکاروانسرا و 

(. 185: همانمتعددی در مسیرهای شرقی ایران بر پا نمود )
نیز از جمله سلطان حسین بایقرا برخی دیگر از حاکمان تیموری 

: 1367)سمرقندی،  دندیورزیماهتمام  هاراهبه ایجاد امنیت 
چون در  شدینماما این امنیت شامل کل دوران تیموری  (.609

دزدان جرأت  آمدیمی به وجود زیرخونروزهایی که جنگ و 
و به  نمودهو از غفلت امرا سوء استفاده  کردندیمبیشتری پیدا 

و حضور بازرگانان  پرداختندیمغارت اموال تاجران و مسافران 

ی کوچک و بزرگ محلی در مسیرهای تجاری و بازارهارا 
به اوج  هاآشوب. پس از مرگ شاهرخ این کردندیم تررنگکم

سپاهیان شاهرخ پراکنده شده  مورخ، خود رسید و به گفته کاتب
از (. 9: 1345و اموال مردم و تاجران را به یغما بردند )کاتب، 

هم تیموری که کم  گانشاهزادهدرون خاندانی ی هایریدرگ
تنزل امنیت در این  سبب زیادی وجود دارد کهند گزارشات نبود

دوران تیمور،  و تنها در مقاطعی مانند است شدهیمعصر 
شاهرخ میرزا، بابر میرزا، ابوسعید و در نهایت سلطان حسین 
بایقرا دورانی از آرامش در خراسان برقرار بود. امرای تیموری که 

ناشی از ی هامرجی خسارات هرج و ستیبایمبودند،  قدرتمندتر
 مسائلرا جبران کنند و این  گانرزادهیامی دیگر هایسرکش

مانع از رشد و ترقی بیشتر اقتصاد و محدود شدن رونق تجاری 
است  شدهیمو اقتصادی به شهرهای بزرگی چون هرات 

 (.446: 1349)دالساندری، 
 

گذار از شهرهای سنتی  -شهر مشهد یریگشکل

 خراسان به شهر جدید تیموری
در ابتدا که موضوع اصلی بحث این تحقیق است مشهد شهر 

توس یکی از آبادترین و توس بود و والیت ی هادهکدهیکی از 
، 1348، بطوطهابن) آمدیممراکز خراسان به شمار  نیتربزرگ

ولی از زمان حکومت شاهرخ به بعد با توجه خاصی که (. 1/440
قی بسیاری رسید تیموریان به مشهد مبذول داشتند به رشد و تر

و این معروفیت  به یک قطب زیارتی در خراسان گشت. و مبدلّ
مانع از توجه بیشتر تیموریان به شهر  ،مشهداهمیت یافتن شهر 

به خصوص که حاکم توس حاجی بیگ با شورشی  شدیمتوس 
ی بسیاری هابیآسکه در زمان تیمور انجام داد به شهر توس 

خ تیمور گورکانی، بسیاری از وارد نمود و به گفته شامی مور
رو به به قتل رسیدند و جمعیت این شهر  جاآنزنان و مردان 

( و اعتبار توس در برابر مشهد 86-87: 1956تنزل نهاد )شامی، 
که با توجه به سوابق شهر  رودیمنسبی احتمال  شد. تررنگکم

ش به حکومت تیموریان، این حاکمان را برای توس در واکن
کم  یلهیوسشاید بالعکس نمودن رشد توس به  تضعیف و

توجهی و مهاجرت ترغیبی ساکنان به مشهد برانگیخته شده 
اسفزاری دیگر نویسنده عهد تیموری در کتاب خود نامی  باشند.

ی تیاهمیباز توس به میان نیاورده است که این خود نشان از 
و این شهر در این زمان دارد. چون اسفزاری به شهرهای مهم 

تقریبا  آباد خراسان اشاره دارد، توس را زیر مجموعه مشهد به 
حساب آورده است. با انتقال آب چشمه گلسب از توس توسط 
امیرعلی شیر نوایی وزیر سلطان حسین بایقرا به مشهد، از 

یمکیفیت میزان آبیاری این منطقه نیز کاسته شد که این امر 
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ه توس بکاهد و از میزان محصوالت کشاورزی ناحی توانست
اهالی توس به مشهد شود  یهامهاجرتباعث آغاز 

حکومت تیموری چنان  (.183-184: 1299، الدولهعیصن)
قیام توسیان و  بستبنتشخیص داده بود که برای خروج از 

 هاحکومتسرکوب حکومت، شهری جدید همانند روش سایر 
نق از سویی هم در رو در برپایی شهرهای جدید رو بیاورد.

شهر تابران توس توسط میرانشاه پسر ویرانی  نیز مشهدگرفتن 
جمعیت آنجا به مشهد  یماندهیباقبود و  مؤثرهم تیمور 

 ،شاهرخ در مشهدتوسط چهار باغ  ساخت مهاجرت نموده باشند.
، رونقی به شهر گوهرشادتوسط همسرش مسجد جامع و ساخت 
شده در مشهد  ایجاد یهاجاذبهبه دالیل مختلف  .دادیممشهد 

در کوتاه مدت باعث تغییر شکل بافت سنتی متکی بر روابط 
محلی و قومی والیت توس به سوی روابط متمرکز  العادهفوق

در شهرسازی نوین آن دوران گشته و به از افزایش جمعیت 
 انجامید.شاهرخ و فرزندانش  یدورهمشهد و رونق آن در 
و منطقه خراسان شیعیان در این دوره در با آزادی نسبی 

با توجه به اصل مشروعیت و مورد حاکمان تیموری  حمایت
 گونهتسامحفکری  یهاهیمابنمقبولیت حکومت و همچنین 

مغوالن و تیموریان در خصوص ادیان و فرق، مشهد به تدریج 
. به طور به قطبی برای جذب تشیع و سکونت آنان نیز بدل شد

و بزرگان و عرفا احترام تیمور به طور عمومی به سادات مثال 
( و اگر مخالفتی با او از جانب آنان 80: 1379)یزدی،  گذاردیم
در مردمان و شاید آنان دلیل نفوذ به  یاژهیو، جایگاه شدینم

اختصاص خرافی به میراث رسیده شمنهای مغول،  نسبتا ذهنیت 
شاهرخ از سادات مازندران که توسط تیمور به سمرقند . دادیم

دلجویی کرد و به آنان اجازه داد تا به وطن  ،شده بودندتبعید 
 (. سبزوار یک شهر447: 1345خویش بازگردند )مرعشی، 

: 1350ی بوده است )ترابی طباطبایی، اخانهضراب نینشعهیش
(. بنابراین طبیعی بود که امرای تیموری چون ابوسعید و 129

م ائمّه شیعه حسین بایقرا در مسکوکات خود از عنوان تشیّع و نا
( در برخی از نواحی شمال 73: 1384استفاده کنند. )تاکستن، 

: 1345ی شیعه نشین وجود داشتند )مرعشی، هاحکومتایران 
حسین کاشفی سبزواری که شیعه  نیالدکمال (.423 – 429

مذهب بود در مدرسه گوهرشاد در هرات به راحتی برای فوت 
(. 2/272، 1339زاری، )اسف خواندیمفردی شیعه مذهب تعزیه 

 شتافتیمشاهرخ میرزا گاهی اوقات به زیارت امام رضا )ع( 
یم( و بابرمیرزا نیز به این عمل مبادرت 2/186، 1339، )همان
تیمور برای حرم علی بن (. 4/18، 1380)خواندمیر،  دیورز

موسی الرضا )ع( اراضی بست و محال شهر توس را وقف نمود 
که در حرم فرش، روشنایی و آش روزانه مقرر و دستور داد 

شاهرخ در تزئین حرم امام تالش (. 358: 1342سازند )تربتی، 
ه.ق، قندیلی از  821، وی در سال دادیمفراوانی از خود نشان 

مثقال پانصد گرم به حرم مطهر اهدا نمود )حافظ ابرو،  طال به
1380: 3/693.) 

ز افزون تشییع و سبب مسائل ذکر شده نشان بر اهمیت رو
افزایش جو شیعی و زوار در مشهد و توجه تیموریان به شیعیان، 

: 1394کیا،  صدریاست )به خصوص حرم امام هشتم )ع( بوده 
. مشهد به برکت حرم امام )ع( شهرت یافته و تمامی (52-51

آبادانی و جمعیت در اطراف نواحی مرقد و مزار امام بوده است. 
( کالویخو از عظمت و شکوه آرامگاه 2/18، 1339)اسفزاری، 

امام رضا )ع( و اهمیت زیارت این مکان مقدس در نزد مردم و 
، سخن رفتندیمشمار زائران بسیار آن که ساالنه به حرم امام 

شهرهای زیارتی  نیتربزرگبه میان آورده است و مشهد را از 
حافظ  (192-193: 1364. )کالویخو، دانستیمناحیه خراسان 

ابرو مورخ دربار تیموری در کتاب خود اشاره دارد که برای 
ی دوری چون مصر و هانیسرزمزیارت امام رضا )ع( مردم از 

مشهد به عنوان  (63: 1370. )حافظ ابرو، آمدندیمشام به ایران 
یک شهر زیارتی در مسیر تجاری مرکز، غرب ایران و 

 نیچنهم( و 192-198: 1364ماوراءالنهر قرار داشت. )کالویخو،
به یکی از مسیرهای جاده ابریشم نزدیک بود. این موقعیت 
جغرافیایی باعث تجمع زائران، عبور و مرور بیشتر تاجران و 

است.  شدهیممشهدی  داراندکانکسب درآمد بیشتر برای 
وجود زائران در مشهد باعث رونق اقتصادی بود زیرا آنان با خود 

و به  آوردندیمبرای فروش به مشهد  تولیدات نواحی دیگر را
یمهنگام بازگشت سوغاتی و وسایل مورد نیاز خود را خریداری 

 .نمودند
 

آن در رونق  ریتأثو  المنفعه عام یبناهااحداث 

 اقتصادی شهر مشهد
ابتدایی تیموریان در خصوص تغییر وضعیت  یبخشرونقبا 

ک شهرنشینی در والیت توس، مشهد در یک جهش بزرگ به ی
شهر نو با قالبی فراقومی درآمد این مهم با احداث بناهای 
بیشماری از سوی تیموریان، تداوم یافت و به تدریج با فراهم 
آمدن شرایط مساعد تجاری و اقتصادی، وضعیت معماری این 
شهر چه از جانب مردمان ساکن و مهاجر و هم از سوی 

ردید. حکومت تیموری در مراحل بعدی، به شدت دچار تحول گ
در درازنای تاریخ، به طور نسبی، رشد معماری و احداث بناهای 
شهری بر ترقی اقتصادی مناطق مختلف تأثیر بسزایی داشته 

مستثنی نبوده است.  یاقاعدهاست و این شهر نیز از چنین 
تیمور در هر لشکرکشی عالوه بر به دست آوردن غنایم فراوان 
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رخی از شهرها را به سمرقند (، هنرمندان ب1/44، 1336)یزدی، 
شاهرخ نیز (. 250: 1381، شاهعربابن) بردیمپایتخت خویش 

به مانند پدرش از شهرهای مختلف مهندسان، معماران و 
یمهنرمندان باسابقه و ماهر را به مشهد و شهرهای دیگر 

خزایی، ؛ 249: 1378را آبادتر کنند )سیدی، تا آن نواحی  فرستاد
1388 :60). 

شهری بود که در دوران شاهرخ به لحاظ معماری به  مشهد
اوج خود رسید. هر یک از این بناها کارکردهای خاص خود را 
داشتند و در خدمت شهروندان، مسافران و بازرگانان بودند. در 

ی پریزاد، دودرب و باالسر در هاناممشهد چندین مدرسه به 
برای نزدیکی حرم امام رضا )ع( و مسجد گوهرشاد و شاه 

سکونت علما و فضالیی که برای زیارت، تدریس یا وعظ به 
( مدرسه 220: 1377، دلزندهساخته شدند. ) ،آمدندیممشهد 

پریزاد، عالوه بر رسیدگی به طالب دینی، به اطعام خدام حرم 
یی را برای تالوت قرآن و هانهیهزمطهر در روز عید غدیر و 

( با 74-75، 1373 ،قاست. )یزدی مطل پرداختهیمتعمیر حرم 
شیعی در این  طالبپریزاد شیعه مذهب بود،  کهنیاتوجه به 

مسجد ( 70: 1373 همان،. )پرداختندیممکان نیز به تحصیل 
کانون عبادی، سیاسی و محل اجتماع مردم بوده است. مسجد و 

در خدمت رفاه حال مردم و مسافران بودند.  اجزای آن
و مدرسه کنار  خانهکتابشبستان،  دارالسیاده، دارالحفاظ، رواق،

و حتی  ه در جهت رفاه حال شهروندان مشهدمسجد، هم
بازرگانان و طالب بوده است. اتمام مسجد گوهرشاد در سال 

یطوره.ق، باعث ایجاد بناهای جدیدی در مشهد شد به  821
شاهرخ پس از دیدار از مسجد گوهرشاد، دستور داد نزدیکی  که

جهت استراحت او در ایام توقف در  مسجد گوهرشاد بنایی
مشهد احداث کنند و در فاصله زمانی کم باغ و عمارتی زیبا در 

: 2ج ، 1360این محل به نام چهارباغ احداث گشت )سمرقندی، 
مورد استفاده جانشینان شاهرخ مانند  کهیطور( به 376

. بابر بعد از زیارت به چهارباغ (76: 1390حسینی،بود )بابرمیرزا 
( 4/28 :1380)خواندمیر، .پرداختیمو به استراحت  رفتیم

 توانیممسجد شاه با وجود نام ائمّه معصومین )علیهم السالم( 
 آن را به نوعی مسجد شیعیان به حساب آورد.

 
 بازار

بازار یکی دیگر از اماکنی بود که بر رونق اقتصادی تأثیرات 
ی تولید و توزیع مکان برا نیترمناسب. بازار گذاردیمبسزایی 

ساخت بازار و مسجد محصوالت و انجام معامالت بوده است. 
: 1384در کنار هم نیز در همه جا رواج داشته است. )جعفری، 

( قرار گرفتن مساجد شاه و گوهرشاد، مدارس، حمام، 107

یمکاروانسرا و آب انبار در کنار بازار مشهد، کاربری بازار را باال 
-3قاف و امور خیریه استان خراسان رضوی، )سند اداره او. برد
( وجود مسجد و حمام برای رفع خستگی و شست و شوی 4

جسمی بازرگانان و خریدارانی که از اطراف به خصوص از روستا 
بنابراین وجود چنین  گشتیم، مفید واقع آمدندیمبه شهر 

اجتماع نبودند.  ریتأثیببناهایی در کنار بازار در جذب افراد 
م، طالب، روحانیون و مسافران جهت نماز جماعت باعث مرد

. بنیان یک مسجد و اجزای آن قیمت شدیمازدیاد خریداران 
یکی از  (97: 1345. )کاتب، بردیمزمین و محله را باال 

، تغییر الگوی اقتصادی و تمایل هاراهی امنیت هانشانه
ی پادشاهان به ایجاد گسترش روابط بازرگانی خارجی و داخل

ی متعدد بوده است. بدین جهت هامنارهایجاد کاروانسراها و 
چندین رباط در خراسان به دست خاندان و امرای تیموری برپا 

( در عهد تیموری در اطراف شهر 35: 1379گشت. )یزدی، 
( مناره 82: 1377، دلزندهمورد نظر ما به غیر از میل اخنجان )

لت وجود چندین که این امر به ع دیگری ساخته نشده است
 91: 1349ی قبل بوده است. )مشکوتی، هادورانمیل بزرگ از 

-88) 
 

 کاروانسرااحداث 
در میان والیات خراسان بیشترین ساخت و ساز کاروانسرا در 
طی قرون نهم و دهم ه.ق و به ویژه در عهد سلطان حسین 

ساخت کاروانسراها در  قرا در اطراف مشهد وجود داشته است.یبا
از شهر برای اقامت زائران، طالب و بازرگانانی که به خارج 

امنیت راهی که در دوران بسیار مفید بود.  آمدندیمسمت مشهد 
تیمور برقرار شد، رفت و آمد بازرگانان و زائران را به داخل 

بنابراین مشهد در آن دوره با رفت و آمد ؛ کردیممشهد بیشتر 
اروانسرا اقدام نموده زیادی مواجه بوده که به ساخت چندین ک

بودند. وجود آثار معماری باعث ایجاد مشاغل موقتی برای 
زیرا طالب  شدندیمکارگران ساختمان سازی و تمرکز جمعیت 

و استادان برای درس، بازرگانان برای تجارت، زوار برای زیارت 
ی خود را رها هانیزمو روستاییان در وسوسه رسیدن به شهر 

. بدین ترتیب مشهد رو نمودندیممهاجرت  و به مشهد کردندیم
ی کاریز، سناباد، هانامبه گسترش نهاد و دارای چندین محله به 

)حافظ دستجرد، منصوریه، ابوبکرآباد، پس باره و چارراه شد. 
برپایی واحدهای معماری باشکوه و متعدد بر  (164 :1380ابرو، 

و نوعی آرامش روحی و  افزودیمزیباسازی و اعتبار شهر 
معنوی به مسافران، نمازگزاران و اهالی بومی با تماشای آن 
همه زیبایی و قرائت آیات قرآنی که بر جدارهای بناها درج شده 

 (350: 1349. )مشکوتی، دادیمبودند، دست 
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است  شدهیمدر مشهد عهد تیموری ظروف سفالی تولید 
ی مشهد در دوره تیموری هاکارگاه( از 64-65: 1384)تاکستن، 

به دست آمده است یکی کوچک سبز  دارخیتاردو نوع ظروف 
( و دیگری بشقاب آبی با نقوش م 1444ه.ق / 845رنگ )

 -4ه.ق /  878ی هستند. )تومانی صد هاگلگیاهی شبیه با 
ی مواج و اهیحاشی مشهد دارای نقش هابشقاب( لبه م 1473
. اندکردهل کرم حشره پیدا شک کهیطوربه  باشندیمیی اجقه

با نقش اژدهای  داردستهی هاوانیلی عمیق و هاجامیکسری از 
ی گرسفالدر هم پیچیده در مشهد تولید شده است. ایجاد کوره 

در مشهد بر اثر افزایش شمار زائران این شهر از زمان شاهرخ 
( تعداد زیادی از کلسیرهای 66: 1384به بعد است. )تاکستن، 

یشابور و مشهد در روستای کوباچه داغستان به دست ظروف ن
آمده است. در اواخر سده نهم ه.ق در قلمروی ترکمانان تولید 
ظروف زیبای منقوش به سبک خراسان رواج گرفت چون از 

استفاده  -جزء قلمروی ترکمانان  -خراسان در تبریز  گرانسفال
ی گرالسف. با توجه به این موضوع هنگامی که هنر نمودندیم

خراسانیان آنقدر مهم بوده که در غرب ایران نیز از آنان استفاده 
است پس مطمئنا  این نوع سبک در خراسان طرفداران  شدهیم

در بین  توانستهیمخاص خود را داشته و این نوع ظروف 
شهرهای خراسان مورد مبادله قرار گیرد و به نوعی منبع درآمد 

 (66- 67: 1384)تاکستن، مهمی برای آنان به حساب آید. 
 

 صنعت سفال
ی که در عهد تیموری اسابقهمشهدی با توجه به  گرانسفال

کسب کرده بودند در عهد صفوی مشهد را تبدیل به مرکز 
( بنابراین مشهد از 62: 1364سفال سفید و آبی نمودند. )کیانی، 

ی در میان شهرهای خراسان بوده است و با گرسفالمراکز مهم 
 توانستندیممشهدی  گرانسفالائران و بازرگانان حضور ز

در دوران  کاالهای خود را بیشتر در معرض فروش قرار دهند.
ی معروف آبی و سفید به هارنگتیموری سیل سفال چینی با 

سوی ایران روان شدند. لوازم ظروف چینی بسیار جالب و به 
گرفتند. طور نسبی ارزان قیمت بودند، بنابراین مورد توجه قرار 

( از این رو ارزانی و محبوبیت ظروف چینی 198: 1384)آربری، 
منبع درآمدی مناسب برای اهالی مشهد و مؤثر در رونق 

هنر موزاییک سازی در قرن نهم ه.ق، در مشهد و  اقتصادی بود.
اصفهان به اوج ترقی خود رسید. در دوران اولیه اسالمی از قرن 

ظروف سفالین را که در نزد  یهابهیکتدوم تا چهاردهم ه.ق، 
اروپائیان به هنر موزاییک و در نزد ایرانیان به هنر کاشی معرق 

( با 134-135: 1379شهرت داشت، )عباسیان،  با گل تپه
المثل مزین  ضربی بزرگان و هاگفتهکلمات قصار، احادیث، 

ی بزرگی چون هاساختمان( برای تزئین 191: همان. )کردندیم
ی سفالین هابهیکتد، مدرسه دودر و ... از این مسجد گوهرشا

( ساخت ظروف و کتیبه 134-135: همان. )اندکردهاستفاده 
 .شدیم درآمدزاسفالی در داخل مشهد باعث ایجاد مشاغلی 

 
 خانهضراب

: 1350هم بوده است )ترابی طباطبایی،  خانهضرابمشهد دارای 
ارای ثبات ( چون که تقریبا  ضرب سکه در شهری که د142

و مشهد که در اکثر اوقات به  گرفتیمسیاسی بوده، صورت 
دور از آشوب بود، به نوعی دارای امنیت و رونق تجاری بوده 
است. تیموریان سراسر حکومت خود را بر نظام پولی تک فلزی 

استفاده  ترکمی استوار ساخته و از سکه طال انقرهمسکوکات 
تیمور و شاهرخ نیز وجود  ی مسی با نامهاسکه. نمودندیم

که تجار عمده در مبادالت خود از  رودیمداشته است. گمان 
، شدیمکه به صورت کاال فروخته  مسکوکات طالی خارجی

. مالکان شهرهای بزرگ برای سهولت خرید و کردندیماستفاده 
یبی مسی هاسکهفروش و مبادالت شهرنشینان مقدار زیادی 

( تجار در 70: 1384. )تاکستن، دکردنیمو نشان ضرب  نام
دادوستد در مواقع خاص مثل رسیدن اردو و لشکر پادشاه از 

و  رفتیمچون قیمت اجناس باال  کردندیمسکه نقره استفاده 
سکه فلوس که دارای ارزش چندانی نبود، در بین مردم جریان 

ی در مشهد که ستیبایم( بنابراین 252: 1345. )کاتب، افتییم
و  دارانمغازهبه دست  ترراحتوجود داشته، پول  نهخاضراب

اهالی مشهدی برسد. مشهد شهری زیارتی بوده و جریان 
در  توانستیمداشتن آسان و سریع سکه حتی از نوع مسی 

 رید و فروش کاال نقش داشته باشد.افزایش خ
 

 یرسانآب
ظاهرا  مشهد در دوره سلطان حسین بایقرا با کمبود آب مواجه 

ود، بنابراین شهر را به سیستم آب رسانی مجهز کرده شده ب
 یبندجدولمسیر بودند. امیرعلی شیر نوایی، ترتیبی داد تا 

به حرم امام از چشمه گلسب  یرسانآببرای  یاشده
( یا گیالس که سابقا  آب توس 183ـ  184: 1299، الدولهعیصن)

ساخت حفر کرده و به مشهد بیاورند. دستور  کردیمرا تأمین 
آب بند گلستان که به آب کوه مشهور است و قریه آب کوه که 

( را 162: 1378حاال جزیی از شهر مشهد شده است )سیدی، 
ابوسعید گورکانی صادر نمود تا اراضی اطراف بند با آب آن 
مشروب شوند. این اراضی به امالک خاصه ابوسعید منتقل شد 

و در کنار آن برخی  تا سود بیشتر این اراضی به شاه تعلق گیرد
نیز از این  کردندیماز روستائیانی که بر روی زمین شاه کار 
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( هم چنین پل 313: 1370سود بهره بی نصیب نمانند. )نوائی، 
بند طرق با هزینه علی شیر نوایی مرمت یافت. سد اخلمد و پل 

ی هانیزمشاهی نیز متعلق به این عهد هستند. بدین گونه 
و از  رفتیمد چنین سدهایی ارزششان باال اطراف مشهد با وجو

و وضع کشاورزی در این  شدندیممحصوالت مرغوبی برخوردار 
: 1378. )خواندمیر، شدیمنواحی نسبت به مناطق دیگر بهتر 

194). 
گفته شد مشهد در دوره تیموری با ایجاد  چهآنبنابر  

ی هاساختمانی سفال در آن، ساخت موزاییک برای هاکارگاه
ی، اخانهضراب، مبدل شدن به یک ناحیه المنفعهعامبی و مذه

رفت و آمد زوار، ایجاد مدارس مختلفی چون پریزاد، دودر و 
باالسر و جذب طالب و اساتید، ساخت بازاری در کنار حرم امام 
)ع( و ایجاد چند سد در اطراف آن از رونق و شکوفایی برخوردار 

معروفیت خویش شد. به خصوص در دوره شاهرخ، به اوج 
تیموری از جمله  گانرزادهیامرسید. این توجه در عهد سایر 

عالءالدوله، بابر میرزا، سلطان ابوسعید و سلطان حسین بایقرا 
معماران زبردست به فرمان تیموریان بناهایی  ادامه یافت.

دیگری را نیز در این خصوص ساختند که شامل سد طرق در 
: 1349ری مشهد )مشکوتی، روستای طرق در چهارده کیلومت

و سد  رودکشف(، پل شاهی که در گذشته بر روی رود 105
اخلمد در سمت چپ جاده مشهد ـ قوچان فعلی و در هفت 

 (.100-105: 1379)مالزاده،  باشندیمکیلومتری مشهد 
 

 رباط

ساختمانی در کنار راه، بیرون از شهر و آبادی، دارای رباط 
تعدد در گرداگرد حیاط برای اقامت م یهااتاقو  انبارآبحوض، 

در  ( کاروانسرا106: 1376و )پوراحمد،  شدیممسافران برپا 
اصل رباط بزرگ و جامعی بود که داخل و بیرون از شهر قرار 

کاروانسراهای بزرگ که جنبه  .(232: 1374)پیرنیا،  گرفتیم
را نیز داشتند، نزدیک شهرهای آباد و مشهور  خانهمهمان

گاهی اوقات در داخل  نیچنهم( و 139: 1364، )کالویخو
 گرفتندیمشهرها کنار مساجد جامع در مرکز شهر جای 

 یهاراهتیمور به امنیت دادن اهمیت  .(63: 1384)جعفری، 
و کاروانسراهای متعددی نیز منجر  هاچاپارخانهتجاری، به ایجاد 
 اسب و کنندهنیتأماین اماکن  .(166: 1364گشت )کالویخو، 

این ( در 184: همانآب برای مسافران خسته از راه بودند. )
: 1349)باربارو،  نمودندیمبازرگانان متاع خود را عرضه  اماکن،

 .گرفتیمو بازارهای کوچک و پر رونقی شکل  (86
رباط سنگ بست در روستای سنگ بست در کنار راه مشهد 
و فریمان در چهل کیلومتری مشهد واقع شده است. سنگ 

ست در قدیم تالقی شاه راه نیشابور به مرو و قهستان، هرات ب
به مشهد و توس بوده و به همین سبب منزلی مهم در کنار 

 44: 1378، یکیخانلباف) است آمدهیمجاده ابریشم به حساب 
، رباط قرابیل هیدریحتربت -رباط سفید، بر سر راه مشهد .(43 –

و رباط  ،(481: 1374بر سر راه مشهد به جاجرم )گلمبگ، 
ویرانی در شش کیلومتری جاده مشهد به سمت محور 

، زادهیتقمه در دوره تیموری بنا شدند )گردشگری شاندیز، ه
امیرعلیشیر نوایی وزیر سلطان حسین بایقرا  .(171: 1387

در مسیر مشهد ـ گرگان داد  فرمان به ساخت چندین رباط
بنای رباط مشهد  خواندمیر نیز به .(432: 1377براند، )هیلن

)خواندمیر،  کندیممقدسه توسط امیر علیشیر نوایی اشاره 
مرمت و ساخت انواع کاروانسرا و رباط در مسیر  .(93: 1378

مشهد به نقاط مختلف خراسان به دلیل موقعیت تجاری و 
زیارتی مشهد و نزدیکی به مناطق بزرگ و تجاری چون نیشابور 

که در این  .(143: 1383)بیات،  نمودیمو هرات ضروری 
مسیرها به خصوص راه نیشابور ماوراءالنهر اماکنی جهت 

، 1364)کالویخو،  پا کنند استراحت مسافران و بازرگانان بر
191- 185). 

 
 و بناهای یادبود آرامگاه

آرامگاه از مشهورترین نوع بناهای معماری ایران اسالمی است 
. خوردیمه چشم که به تعداد فراوان در روستاها و شهرها ب

در زندگی مذهبی مردم کامال  تضمین شده و  هاسازهزیارت این 
آنان دارد. اهل تشیع  از لحاظ مذهبی و روانی تأثیراتی جدی در

ع( و اهل تسنن برای بزرگان خویش ارزش بسیاری ائمّه )برای 
جهت استجاب  یالهیوس. این بزرگان با کرامات خویش، اندقائل

، الفقرانیمع) آمدندیمو حاجتمندان به حساب دعای دردمندان 
بسیاری بر سر مقابر شهدای شیعه و  یهاآرامگاه .(16: 1370
برجسته عهد عتیق و عهد جدید احداث شد  یهاتیشخص

زیارتگاه برای مردم جذاب و در آن  .(315: 1377)هیلن براند، 
نذر و نیاز برای حصول دعا و گاهی مبلغی برای تزئینات و 

. مقبره امام رضا )ع( در مشهد دادندیماقبت از آن به متولیان مر
مورد توجه خاندان شاهی تیموری قرار گرفت. در داخل حرم 
امام بناهای متعددی از جمله، دارالحفاظ، دارالسیاده و دارالسالم 
هر سه به فرمان گوهرشاد همسر شاهرخ میرزا در این دوران 

طور از نام آن مشخص است که همان  ساخته شدند. دارالحفاظ
مکانی برای حفاظ قرآن و قاریان قرآن و رواق دارالسیاده محل 
اجتماع مسافران و منسوبان به خاندان علی )ع(، )راهنمای 

( بودند. دارالسیاده در اصل یک اتاق مجلل یا 32: 1384جامع، 
( و 626: 1374)کیانی،  دیآیمهمان شبستان به حساب 
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به این  توانیممشخص نیست، ولی  کاربردش در آن زمان
موضوع اشاره نمود که الگوی دارالسیاده حرم امام، دارالسیاده 

ایلخانی بوده است به طوری که دارالسیاده را برای  خانغازان
: 1940)همدانی، گرفتندیممعاش و خدمت به سادات در نظر 

رواق داراالسالم نیز برای استراحت زوار ساخته شد  .(210
سنگور در ده  گاهارتیز .(137-138: 1350انیان، )کاوی

(، گنبد خشتی یا 482-483: 1374کیلومتری مشهد )گلمبگ، 
محمد بن موسی بن جعفر یکی  نیالداثیغمقبره امیر سلطان 

از نقبای سادات حرم امام رضا )ع( در ابتدای خیابان طبرسی و 
ر واقع در ( مقبره بابرمیرزا در مدرسه دو د99: 1382)سیدی، 

)موسوی  ندیآیمی این دوره به شمار هاآرامگاهحرم رضوی از 
 (.228: 1379روضاتی، 

 
 گوهرشادجامع  مسجد

.ق، دستور به ساخت ه 821در سال  نیچنهمگوهرشادآغا 
مسجد جامعی در جنوب حرم امام رضا )ع( داد که به مسجد 

او موقوفات،  .(8: 1359گوهرشاد مشهور گشت )مقری، 
ت و اسباب مرغوبی برای این مسجد در نظر گرفت که مستغال

( شامل قسمتی از اراضی مشهد، 4،68ج ، 1380)خواندمیر، 
توس و جام بوده است )سند اداره اوقاف و امور خیریه استان 

بر طبق متن کتیبه مسجد، گوهرشاد هزینه  .(3خراسان رضوی،
جمله دارالسیاده،  مختلف آن از یهاقسمتساخت مسجد و 

شبستان و دارالحفاظ را از اموال خود تقبل نموده است 
مختلف  یهاطرحتزئینات مسجد با  .(350: 1343)مشکوتی، 

معرق زیبایی  یهایکاشو  نماطاقهندسی، اسلیمی، گیاهی، 
: 1379)مالزاده،  گذارندیمتحسین برانگیزی را به نمایش 

بسیاری صرف  یهانهیهزمسلما  برای این مسجد . (131
آن یک بازارچه به تعداد شصت و یک  یدارنگهردیده و برای گ

دکان و یک حمام را در نظر گرفته بودند )به نقل از سند وقف 
نامه گوهرشاد، بدون شماره و مهر، به نقل از اداره اوقاف و امور 

مسجد شاه یا مسجد هفتاد  .(4-3خیریه استان خراسان رضوی، 
منقش به نام چهارده معصوم  یابهیکتو دو تن که ایوان آن با 

( مزین شده، نیز از دیگر آثار این دوره است )مشهدی محمد، )ع
بایسنقر بن شاهرخ یک جلد قرآن به خط خود به  .(189: 1383

با اهدای یک  .(112: 1375حرم تقدیم کرده بود )خانیکوف، 
حرم برای اولین بار  خانهکتابقرآن به حرم امام )ع( سنگ بنای 

دوره گشوده و با این عمل بزرگان و اشراف تشویق به در این 
تا کتابی را به حرم اهدا نمایند تا سرانجام امروزه  انجام آن شدند
 .بزرگ درآید خانهکتاببه صورت یک 

 

 مدارس
با اهمیت یافتن مشهد و مهاجرت علما به خصوص شیعیان و 

ع(، لزوم ایجاد مدارس رضا )سکونت در جوار بارگاه حضرت 
از پیش احساس شد. اگرچه داشتن دانش در بین  بیش

خراسانیان بسیار پسندیده و با سابقه بود اما در این شهر جدید 
وجود مدارس بزرگ فرصتی برای تعلیم و کسب دانش روز بود. 

در و  مدرسه دو توانیماز مدارس ساخته شده در این شهر 
و  (242: 1377 قصابیان،و  69-62صص:: 1388،خزاییپریزاد )

که محل دقیق آن میان صحن عتیق و بازار  مدرسه باالسر
بزرگ یا رنجبر و مدرسه پریزاد بوده است، نام برد )سیدی، 

ضمیمه کردن مدارس خودکفا به مساجد رسمی  .(166: 1382
مورد  در توانیماین مطلب را  کهیطورمتداول بوده است به 

دگوهرشاد نیز در و پریزاد با نزدیک بودن به مسج دو مدرسه دو
مدرسه پریزاد در دو  .(220: 1377تصدیق نمود )هیلن براند، 

طبقه جهت سکونت طالب، علما و مدرسانی که به قصد 
مدرسه  .پا گردید بر آمدندیمتدریس یا زیارت و وعظ به مشهد 

نزدیک مشهد ساخته شد )قصابیان،  یاهیقرازغدی نیز در 
1377 :172). 

 
 راهنما یهالیم

در بیابان  هاکیپاصطالح به نوعی راهنمای مسافران و میل در 
. (320: 1374و جایگاهی برای آسایش مسافران بود )پیرنیا، 

وجود میل در کنار جاده نشانه وجود آبادانی، دسترسی به آب و 
یک شب آسایش بود. تیمور و حاکمان قبل از او به این امر 

در طول  هارجکبو در خراسان از این  دادندیماهمیت فراوان 
: 1364مسیر کالویخو در پایان هر فرسخ قرار داشت )کالویخو، 

میل اخنجان یا اخنگان در بیست و دو کیلومتری  .(186 – 187
مشهد در روستای اخنجان در عصر تیموری ساخته شده است 

آثار آتش میان دو گنبد میل اخنجان به  .(82: 1377، دلزنده)
و با  افروختندیمکه در آن آتش  درسیمچشم خورده و به نظر 

یمبه راهنمایی مسافران  آلودمهاین عمل در شب و روزهای 
میل نیز به نوعی همان مناره به . (264: 1374)پیرنیا،  پرداختند
. مناره با قرار گرفتن کنار یک مسجد داخل شهر دیآیمحساب 

ر ، با وجود مناره، یک مسافکندیممانند یک میل عمل  با یتقر
. شهری که نشان دادیمشهر را از راه دور به راحتی تشخیص 

از وجود آسایش و آبادانی برای مسافران خسته از راه داشت. 
مساجد قبلی، مناره مسجد طباطبایی  یهامنارهعالوه بر وجود 

.ق، بر پا گردید )کیانی، همشهد )جنب فلکه حضرت( در قرن نه 
شهر مشهد تشخص  یتوسعهنحوه این ( و به 354: 1383

 جدیدی یافت.
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 گیری نتیجه
تیموریان بعد از جنگهای آغازین بسیار در ادوار بعدی ایام 
حکومتشان به فکر رونق و بهبود شرایط عمومی قلمروشان 
افتادند. جانشینان تیمور از نظر توجه به شهرسازی و رونق 
اقتصادی به طور نسبی باعث پدیداری تمدنی شکوهمند هرچند 

هد تا قبل از حمله تیمور مشدر خراسان شدند. شهر کوتاه مدت 
توس به شمار  والیتیک دهکده کوچک از  به سوی خراسان

از سیاستی چند سویه بود که  ،. اهمیت یافتن مشهدآمدیم
یمجوانب اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی پیروی 

مذهب اهل سنت داشتند اما گرایش به چه تیموریان  . اگرنمود
کسب مشروعیت حداکثری، به خواست شیعیان نیز توجه  برای

این میراثی بود که حکومت مغوالن در باب  دادند.مینشان 
تساهل نسبت به مردمان قلمرو خود داشتند که تیموریان هم از 

در طی توجهات تیموریان به مشهد به  آن سود جستند.
رم عبارت بودند از وجود ح هاآن نیترمهممختلف که  یهاعلت

به جهت زیارت،  جابدانامام رضا )ع( و توجه خاص شیعیان 
و  کسب مشروعیت در بین مردم و موقعیت جغرافیایی مشهد

گذار از شهرهای سنتی مانند توس به شهرسازی مدرنتر مانند 
، همگی سبب شدند که رشد اقتصادی این والیت کوچک مشهد

راری روابط با از این دوره آغاز گردد. تیموریان با ایجاد و برق
و  هاچاپارخانه، بنای کاروانسراها، هاراهدول دیگر، امنیت 

متعدد در بین مسیرهای تجاری، بازرگانان ایرانی و  یهامناره
خارجی بیشتری را به سمت مشهد و سایر نقاط تحت نظارت 

آمده به تدریج لزوم با رونق اقتصادی پیشخویش جذب نمودند. 
المنفعه احساس گردید که زرگ و عامایجاد و احداث بناهای ب

ی ثروت آنرا به بهترین وجه تیموریان و اشخاص بانفوذ و دارنده
با برپایی  رشد شهر مشهد و این روندبا ممکن انجام دادند. 

زوار،  دبر تعداکه مستقیما  المنفعهعامحکومتی و  یهاساختمان
 وهای رشد کالن شهر زمینه و فزودمحصالن و مهاجران می

برای هنرمندان و معماران زبردست در این والیت  ییزااشتغال
 صاحبو  تربزرگبیشتر شد. بدین ترتیب مشهد از قبل بسیار 

در  سفالو یکی از مراکز مهم حکومتی گردید  خانهضراب
در خراسان مبدل گشت.  سایر صنایع مستظرفهو  زمینایران

ناشی از آن  یهایناامنداخلی تیموریان و  یهاجنگاگرچه 
بسزایی بر رشد اقتصادی و اجتماعی اکثر نقاط قلمرو  ریتأث

تیموری داشت اما این مساله به دلیل موقعیت مکانی مشهد بر 
مشهد آنقدر  گذاشت بلکه ریتأثرشد اقتصادی این شهر کمتر 

توسعه یافت که در زمینه اقتصادی، خلق آثار معماری، 
تاجران و مسافران بر گستردگی وسعت و حتی در رفت و آمد 

چند  یتوسعهرشد و  نیا سبقت گرفت. اکثر شهرهای خراسان

شهر مهم و  کیکه مشهد به صورت  دیباعث گرد یوجه
 لینقش کند اگر چه به دال یفایا یموریدر دوران ت ریمهاجرپذ

 ،آمدینمبه حساب  یو نظام یاسیشهر س کیمختلف به عنوان 
و  یو اجتماع یفرهنگ ،یکالن تجار یتوسعهاما در اثر 

 خیدوره در تار نیدر ا یمهم گاهیجا یدتیعق نیهمچن
 به دست آورد. نیزمرانیا
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 . تهران: مؤسسه مطبوعاتی شرق.مازندرانطبرستان و رویان و 

  ،فهرست بناهای تاریخی و (. 1349) اهللنصرتمشکوتی
تهران: انتشارات سازمان ملی حفاظت آثار  اماکن باستانی ایران.

 باستانی ایران.

 ( 1383مشهدی محمد، عباس .)تهران:  ع. مشهدالرضا
 انتشارات مؤلف.

 تصحیح  تاریخ مالزاده.(. 1370، احمد بن محمود )الفقرانیمع
 انی.احمد گلچین معانی. تهران: مرکز مطالعات ایر

 مشهد:  بناهای تاریخی خراسان.(. 1359اصغر )مقری، علی
 انتشارات اداره کل فرهنگ خراسان.
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 ( 1379مالزاده، کاظم و دیگران .) تهران:  .المنفعهعامبناهای
 سازمان تبلیغات اسالمی، حوزه هنری.

  ،فرهنگ آثار  نامهگنج(. 1379، )دختمیمرموسوی روضاتی(
، ترجمه کلود کرباسی. تهران: ارسمعماری اسالمی ایران( مد

 دیشهمیراث فرهنگی کشور با همکاری دانشگاه  سازمان
 ی.بهشت

 ( 1380میرخواند، محمد بن خاوند .)تهران: 4. ج روضه الصفا .
 انتشارات علمی.

 ( 1385میرخواند، محمد بن خاوند .)تصحیح  .الصفاروضه
 . تهران: انتشارات اساطیر.11ج . فرانیدکیجمش

 منتخب التواریخ معینی(. 1383) نیالد نیمع، نطنزی .
 تصحیح پروین استخری. تهران: انتشارات اساطیر.

 ( 1370نوائی، عبدالحسین .)اسناد و مکاتبات تاریخی ایران .
 .تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

 ( م 1940همدانی، رشیدالدین فضل اهلل .) تاریخ مبارک
 .نایبن: . انگلستاانیکارلتصحیح  غازانی.

 ( 1377هیلن براند، رابرت .).ترجمه ایرج  معماری اسالمی
ی شهری وابسته به زیربرنامهاعتصام. تهران: شرکت پردازش و 

 شهرداری تهران.

 .)(. تحقیق پیرامون وقف 1373محمود ) یزدی مطلق )فاضل
ی موجود در اداره کل اوقاف استان خراسان و موقوفات هانامه

مشهد: اداره کل اوقاف و امور خیریه استان  .هاآنپیرامون به 
 خراسان رضوی.

  ،تصحیح محمد ظفرنامه(. 1336ی )عل نیالدشرفیزدی .
 .. تهران: مؤسسه مطبوعاتی امیرکبیر1ج عباسی. 

  ،تصحیح ایرج نامهسعادت(. 1379) یعل نیالداثیغیزدی .
ارات وزارت فرهنگ و ارشاد افشار. تهران: سازمان چاپ و انتش

 .میاسال

 

 اسناد

 

 سند بدون شماره و بدون مهر. 3سند 
ماخذ: اداره کل اوقاف امور خیریه استان خراسان رضوی 

(1389) 
برخی از اراضی شهرهای توس، مشهد و جام وقف مسجد جامع 

دکان بوده متصل  61مشهد شده بودند. یک بازارچه که شامل 
نیز به مسجد جامع بوده که وقف امورات مسجد بوده است و 

 نیز کنار مسجد قرار داشتند.  انبارآبیک کاروانسرا و 
 

 
 بدون شماره و بدون مهر. 4-3سند 

ماخذ: اداره کل اوقاف امور خیریه استان خراسان رضوی 
(1389) 

یک حمام نزدیک مسجد جامع و حرم امام رضا )ع( قرار داشته 
 مسجد گوهرشاد در مشهد بوده است.که وقف 


