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  مهدي سيدي
  
  

   آنمقرِ   مشهد و ويژگيهاي  پيدايش شرح
   والدت  م٨١٨/ ق٢٠٣ در آغاز   السالم  رضا عليه  حضرت  شهادت  از زمان  نام شهر مشهد با اين

   نوغان نام  به  شهر ديگري مشهد  اولية  هستة  شرق يليا م  يك  در فاصلة ، از آن پيش.   است يافته
   مشهد درآمده  قديمي  از محالت  يكي صورت   خود به  پيشين  محل  در همان  اينك  كه وجود داشته

   بوده  و مركز آن  توس  شهر واليت ترين مهم)   سوم- اول (  اسالمي  اولية  در قرون نوغان.  است
   بوده  نوغان  بايد همين  داشته  مركزي  از اسالم يش پ  در دورة  توس  اگر واليت، در نتيجه ١ ؛است
 بعد   و در قرون  توس  مركز واليت  نوغان  جاي  به  چهارم  از سدة  كه،  كنوني شهر توس. باشد

  شناسي  باستان و مطالعات ٢بوده»  طابران«، يا » تابران«،   در اصل  نامش  شده  شهر توس مشهور به
  ٣.  نيست  عهد باستان  به  و متعلق  بوده  اسالمي  قطعاً شهري  كه ت اس  داده معاصر نشان

 مجاور   از آباديهاي  منفرد و مستقل  باشد شهري  و نوكان  نوگان بمعر بايد   كه  يا نوغان نوقان  
   كه  وجود داشته  در گرداگرد نوغان  باستاني  با نامهاي  قديمي  قرية تعداد زيادي . خود نبوده است

   بهدارند   يا قديمي  باستاني  نامهاي  روستاها كه  از اين بعضي. اند  جزء شهر مشهد شده  اكنون همگي
  ):  و جنوب  و غرب  شمال  به از شرق (هستند زير  شرح
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  سِويسي ( اسفريزي/  نيزه/  هرد)/  تلگرد بعدي(تيرگرد /  شادكن/   يا گود سلوك گردسلوك  
  خايگان/  نكاح/  چاهشك/  نخودك/ سمزقند)/  زركي ( زيركن)/  دنجان ( دنگان/ شقا)/  بعدي

بوسنجد )/  بابا يا تقلي(  بابا بعلي)/  حنوقان ( حنوگان/ سعدآباد/  سرده/  بابا طول)/  خايقان(
   .... ٤و چهنو)   بعدي طرق ( تروغ/ دستگرد/ سناباد)/ آباد  مهدي(

  در اين) به معني آبادي(»   و كن ، قان ، گان  قند، كانگرد، كرد، كند، « پسوند و پيشوندهاي  
   نيز نبايد وجه  يا نوقان  نوغان ، آنها دارد؛ در نتيجه  و قدمت  نام  از همساني روستاها حكايت

 در   تاريخي  روستا و آبادي همه   وجود اين همچنين.  باشد داشته» نوشهر«يا » نوآباد« جز  اي تسميه
 شهر بخارا - مانند روستا  شهري- از روستا  متشكل اي  مجموعه  به  را تبديل  همه ن، آ جوار نوغان

  ٥.  است گرفته  را دربرمي  مجموعه  آن» كمپيرك«  نام   به  كيلومتري٢٥٠   ديواري  كه نموده مي
  /ق١٥٩ تا ١٥١   در سالهاي  توسي  طايي  قحطبة  حميد بن نام   به  خراسان  از واليان  يكي چون  
   دفن  محل  كاخ  همان. م٨٠٨/ ق١٩٣و در   ٦ داشته  و باغي  سناباد كاخ  قرية م در اراضي٧٧٥ تا ٧٦٨
 در  السالم  الرضا عليه   موسي  بن  علي  حضرت  از رشيد هم  پس  سال ده  ٧الرشيد شده   هارون خليفه
  .  است  يافته هد الرضا يا مشهد شهرت مش  مزبور به  محل ، پس اند، از آن  شده  مدفون  مقبره همان
 آغاز  اند از همان  بوده  رود واقع  كشف  جنوب  فرسنگي  يك  در فاصلة  و مشهد گرچه نوغان  

  اند؛ به  داشته   ويژه  قناتي  دو نيز عموماً  همجوار اين روستاهاي. اند شده  مي  مشروب عموماً با قنات
   با افزايش ، شهر مشهد هرگاه  وضع  اين  تَبع به. ناميد»  شهر-ناتق « توان  مشهد را مي  كه اي گونه

   نسبتاً مناسب  و مشهد هوايي متقابالً نوغان.   است  گرديده آبي   دچار كم رو شده   روبه جمعيت
هر  ش همچنين.   است  نشده  داده  شهر گزارشي  در اين  از بروز طاعون  تاكنون  كه اي  گونه ، بهاند داشته

   زلزلة  تنها يك  اسالمي  دورة  هزار و چهارصد سال ، لذا در تمام خيز نبوده   زلزله  گُسل بر روي
   جاني  و تلفات  نيشابور بوده  هم  مركز آن  كه  داده م در مشهد روي١٦٧٣ /ق١٠٨٤   در سال مخرب

  ٨.  است در مشهد نداشته
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    آن  شهر مشهد و ويژگيهاي  تاريخي كليات
   بوده شمار خراسان  بي  از گزند حوادث  آن  نسبي نيت شهر مشهد مصو  تاريخي  ويژگي ترين دهعم

،   مرو، بلخ ، چون بزرگ  خراساِن  و كهنسال  نامي  و شهرهاي  با ديگر واليات در مقايسه.  است
 بار  چندينرا    هريك ه، ك) ... قوچان ( ، خبوشان ، سمرقند، بخارا، بيهق ، هرات) تابران ( نيشابور، توس

، مشهد اند   و ديگر بار ساخته  ويران سوزي  و آتش  و زلزله  سيل  چون  طبيعي  يا بالهاي  مهاجم اقوام
   مديون  ديگري  از هر عامل  قبل  تاريخي  ويژگي اين.   است  و آوار نشده  تخريب گاه تقريباً هيچ

  كه  ، چنان  شهر بوده است  در اين السالم  ضا عليهالر  موسي  بن  علي  حضرت وجود مرقد و مضجع
   خود توصيه  سرداران  به  خراسان  به  يورش  هنگام  هم  مغول  چنگيزخان  چون  خونخواري حتي
  :  است كرده

   آنجا يسيد  هست آسوده    اــِد آقــِ محم  زنسل كه
  ٩!دــ ميازاري  مقبره  آن اهل     قبر او نكو داريدحرمِت

   و شيعيان  بيشتر سادات  مشهد، كه  مردم  عامة طلبانة جو و مماشات   مسالمت  روحيةهبتال  
  . تأثير نبوده است  شهر بي  اين نيتاند، در مصو بوده

ياد »  شهر نوغان «  عموماً با نام  هجري  تا هفتم  سوم  و مشهد را در قرون  نوغان مجموعة  
شايد . اند  داشته  توس  شهر تابران  با اهالي  شديدي  مزبور رقابت  در قرون  نوغان مردم. اند كرده مي
   چهارم  در سدة  تابران  به  از نوغان  توس  واليت  مركزيت  انتقال  رقابت  اين  اصلي  از عوامل يكي
  م بدان١١٢١ تا ١١١٦/  ق٥١٥ تا ٥١٠   شهر مشهد در سالهاي  باروي  اولين،  هر روي به.   است بوده
  ، اهالي  آن  و در پي  كرده  مشهد نزاع  با علويان  تابران  از فقهاي يكيق ٥١٠ در   كه  شده  احداث سبب
  ١٠.اند  و شهر وارد نموده  بر مردم  جدي  و صدمة  كرده  مشهد حمله  به تابران
  اندكي مزبور  ، رقابت ١١ آسيب  مشهد از آن  مغولها و مصونيت  دست  به  تابران با ويراني  

با تخريب آن    و ميرانشاه  تابران  اهالي  و كشتار عمومي  با ظهور تيمور لنگ ، تا اينكه  يافت تخفيف
  ، اين ١٢ تاريخي  فتنة  مشهد از آن  بردن  سالمت  به م و جان١٣٨٨/ ق٧٩١  در سال) پسر تيمور(شهر 

  . ماند رقيب  بي شهر كامال در ديار توس
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 را مركز   شهر هرات  شاهرخ و فرزندش)  م١٤٠٤/ ق ٨٠٧  سال ( درگذشت تيمور   از آنكه پس  
 بعد  ة چند ده  كه اي گونه ، به  قرار گرفت  تيموريان  ويژة  قرار داد مشهد مورد توجه  خويش سلطنت

 مشهد   با مركزيت  غربي  خراسان  ابتدا واليت شاهرخ. زد پهلو مي)  تيمور مركز حكومت(با سمرقند 
 ماوراءالنهر و   او را مأمور فتح  كه  بعد هم  چند سال١٣.  وا گذاشت  بيك  خود اُلُغ  فرزند گرامي را به

 با ١٤. مشهد كرد  با مركزيت  خراسان ر را واليق بايسن  ديار نمود، فرزند ديگرش  آن حكومت
 از   يكي ، تا اينكه  گرفت  او تعلق  فرزندان  به  واليت م باز اين١٤٣٣/ ق ٨٣٧ر در ق بايسن درگذشت

)  ق٨٦١ تا ٨٥٢( خود   سالة  ده  سلطنت  در اوايل  شاهرخ  از مرگ  باِبر پس  ابوالقاسم نام  به ايشان
  ١٥.كرد   خويش مشهد را مركز حكومت

  ، همچنين  تيموريان  و برانداختن  ميالدي شانزده /  هجري  دهم  در آغاز سدة  اُزبك با ظهور قوم  
 ِ  دودمان  سه  كه اي گونه ، به  يافت  پرحادثه ، شهر مشهد تاريخي  در ايران  مذهب  شيعه ظهور صفوية

)   هجري  سيزده اواخر قرن( بعد  تا چهارصد سال»  منغيت«و »   يا جاني هشتَرخاني«، » شيباني « اُزبك
 در   ميان از اين. د قرار دادن  و غارت  و مشهد را مورد حمله  هرات  ازجمله  خراسان بارها شهرهاي

 تا ٩٩٧   در سالهاي عاقبت.  بود  ازبك  شيبانيها مشهد بيشتر در زير فشار قوم  صد سالة دورة
   و پسرش خان  درآمد عبداهللا  شيباني  ازبك  خانان  آخرين  تصرف م مشهد به١٥٩٧ تا ١٥٨٨/ ق١٠٠٦

  ١٦. سر گذاشتند ا پشت شهر خود ر  تاريخي  واقعة ترين  تلخ  آن  و مردم عبدالمؤمن
   سبب  به  گرفت دست  ازبكها را به  زعامت  هشترخاني  دودمان  كه  قمري  يازده از آغاز سدة  
   و مشهد تخفيف  خراسان  به  قوم  اين  ازبكها، تهاجم  و ضعف  صفويه  روزافزون  و شوكت قدرت
 از   با يكي، محمدخان دين،   خاندان اين   سر دودمان  وصلت  البته؛ نشد  منتفي كلي ، هرچند به يافت
 از  پس)  نادر محمدخان (  فرزند ايشان  رسيدن  حكومت و به) شهربانو( مشهد   رضوي ةسيد  بانوان

  ١٧.تأثير نبود  ازبكها با خراسانيها بي  حسنة پدر نيز در روابط
 در   اصفهان  و تصرف)ي ميالد هجده(   قمري  دوازده  سدة  در اوايل  صفوي  دولت با اُفول  
   ملك نام  به  ايراني  از حكام  يكي  تصرف  به ، مشهد هم  افغان  نوخاستة  قوم  توسطم١٧٢٢/ ق١١٣٥

 افشار   بعد نادرقلي اما چهار سال .  مشهد ساخت  را براي ارگ   اولين  و او١٨ درآمد محمود سيستاني
   شاه  فرزند گريختة  همراه سربرآورد و به)   ركمنستان در ت ، واقع كاخكايا قهقهة كنوني(از اَبيورد 
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 كشور   نظامي- مركز سياسي  خود و بعداً هم مشهد را از آن  تهماسب دوم   شاه نام  به  حسين سلطان
  ١٩. كرد ايران
 و اعتبار   عزّت  اوج  بهم١٧٤٧ تا ١٧٢٦/ ق١١٦٠ تا ١١٣٩   نادري  مشهد در دورة  از آنكه پس  
   اعقاب  كه اي گونه  شد، به لمبد حقير   شهري  بهق١١٦٠ در   نادرشاه  بود با قتل سيده ر سياسي
  انيدر افغان   احمد شاه  نوخاستة دولت.  نبودند  مجاور مشهد هم  بر شهرهاي  حاكم  حتي نادرشاه

   و تهاجم د حمله را مور  بار آن  و سه  داشت  طمع  مشهد چشم نيز به)   قندهار و هرات در شهرهاي(
  ٢٠.كند شهر وارد   بر اين  جدي اي  بتواند صدمه آنكه قرار داد، بي

  نشين   و والي  خراسان  مركز واليت م١٨٠٣ /ق١٢١٨ شهر   قاجارها بر اين مشهد از آغاز سلطة  
  ها هم نهاد و افغان  كاستي  و مشهد رو به  خراسان  ازبكها به  حمالت  قاجاريه  در زمان گرچه. شد

   كه  ديگري  نوخاستة  مهاجم  درگير بودند، اما قوم  خراسان  با والي  هرات بيشتر بر سر حكومت
   خراسان  شهرهاي  خود را به  نامنظم بودند حمالت)   كنوني تركمنستان (  خاوران  دشت تركمانهاي
 تا ١٢١٢ قاجار  شاه  فتحعلي ان در زم  كه تازي  تركمان بلية.  شهر مشهد آغاز كردند  پيرامون ازجمله
 مشهد   مردم  براي  خطر تاريخي ترين  شد تا اواخر عهد قاجار مهم  شروعم١٨٣٤ تا ١٧٩٧/ ق١٢٥٠
  . بود  مجاور آنيو قرا
 تركمانها و   كردن  و سركوب  خاوران  دشت  و تصرف  تزاري  روسية  دولتمداخلة با  خرهباال  

   نسبيي مشهد آرامش  مردمم١٨٨١/ ق١٢٩٩ در   و روسيه  ايران لت دو  ميان انعقاد قرارداد آخال
 تا   كه اي  گونه  آمد، به  فراهم  آن  چهارصد سالة  از بارة  بيرون  شهر به  گسترش و زمينة ٢١يافتند
   ميليون  حدود دوازده ، ساالنه  از آن  گذشته ٢٢. است  برابر شده  سي  آن  و جمعيت  وسعتش ١٣٨١
  .كنند  مشهد سفر مي  به  و زائر و توريستمسافر

  
    اجتماعي-  فرهنگي ويژگيهاي

   اين  به  روي  و شيعيان  در سناباد، علويان  واقع  هاروني  در بقعة السالم  رضا عليه  حضرت  از دفن پس
   كم دست   سادات اين.  پرداختند  زندگي  به  نوغان  مذهب  سني  آوردند و در كنار مردم  مقدس مكان

   و بزرگي  زعيم  خويش  براي٢٣)  گشت  رايج  علويان  براي  نقيب  انتخاب كه (  هجري  چهارم از سدة
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.  گرفتند  بر عهده  را هم  آن و موقوفات)  ع( رضا   حضرت  حرم  برگزيدند و ظاهراً ادارة  نقيب نام به
   تا نهم  ششم هاي  در سده اند كه وده ب  موسوي  شهر مشهد سادات  شدةه شناخت  سادات ترين شاخص
   هفتم ، و از سدة) ع( رضا   حضرت نعمشا   حرم  اصلي كنندة   اداره  ميالدي  تا پانزده دوازده/  هجري

   اشياء و آثار تاريخي ترين  در قديمي٢٤.اند  شهر مشهد شده  سادات نيز رسماً نقيب)   ايلخانان دورة(
  ديدههستند    و مرمت  يا آمر ساخت  باني را كه   سادات  اين  نام ضوي ر  حرم موجود در مجموعة

 مطهر   بقعة  اطراف بر ديوارهاي»  سنجري« و مشهور   نفيس  كاشيهاي  است  جمله  از آن شود؛ كه مي
موجود در »  خوارزمشاهي «  و گرانقدر مشهور به  نفيس م سنگاب١١١٨ /ق٥١٢   احتمالي با تاريخ

   تيموري  دورة  به  متعلق مسجد باالسر حرم م و دِر١٢٠٠ /ق٥٩٧   با تاريخ  رضوي  قدس تان آس موزة
  ٢٥.»  خالصي مقبرة دِر « ، مشهور به  قدس  آستان و موجود در موزة

   سادات  از نقباي  فردي مقبرة»  گنبد خشتي « نام شهر مشهد بهقديمي    از زيارتگاههاي يكي  
 م١٤٢٨/  ق٨٣٢ در   كه  است  امير طاهر الموسوي  محمد بن الدين   غياث  سلطان امير نام  به موسوي
   ايلخانان اند، در دورة  داشته  را هم  و شاه  امير و سلطان  القاب  اغلب  كه  ايشان٢٦.  است درگذشته

  ويدن گر تشيع   و به)م١٣٠٣ تا ١٢٩٤/ ق٧٠٣ تا ٦٩٤(  خان  غازان  آوردن  از اسالم خصوصاً پس
 در   شهر مشهد را هم عمالً حكومت)  م١٣١٦ تا ١٣٠٣/ ق٧١٦ تا ٧٠٣ (  اُلجايتو خدابنده برادر وي

  ٢٧.اند  داشته دست
 در سبزوار   عشري  اثني  مذهب  شيعه  و ظهور سربدارانم١٣٣٥/ ق٧٣٦   در  ايلخانان با برافتادن  

احتماالً )  م١٣٦٢ تا ١٣٥٣/ ق٧٦٤تا  ٧٥٤  سالهاي( و مشهد   توس  واليت مدت  كوتاه و تصرف
  اي گونه  ؛ به  بييشتر شده  آنها باز هم  مشهد و نُقباي  سادات  اجتماعي- سياسي  و ثبات  تشيع فراگيري

، شهر مشهد   در ايران تشيع   مذهب  رسمي  و رواج ) از صفويه پيش (  با ظهور تيمور و تيموريان كه
ت اس  داشته  كامالً شيعي يجو .  

   فرزند امام قعمبر   موسي  امامزاده  اعقاب  از زمرة  كه  از سادات  گروه ديگري  شاهرخ در زمان  
   موسوي  با سادات  همدوشي  به  و در امر نقابت٢٨ كردند  مشهد هجرت  به بودند از قم)  ع(جواد 

 مشهد   سادات  همة  نقابت  صفويه اند در دورة  يافته  شهرت  رضوي  سادات  به  كه  گروه اين. پرداختند
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  هاي  از پديده  يكي  تاكنون  زمان  و از آن٢٩ آوردند دست  را به  رضوي  قدس  آستان  توليت و هم
  .اند  زده  شهر مشهد را رقم  توجه  جالب فرهنگي
 تا ١٤٠٤/  ق٨٥٠ تا ٨٠٧ (  تيموري  شاهرخ  سلطنت  و شروع  هجري  نهم از آغاز سدة  
 شهر همسر  در اينرا  گوهرشاد   جامع مسجد باشكوه.   قرار گرفت  ويژه  مشهد مورد توجه) م١٤٤٦
   كه  درگرفت  نهم  قرن  از اوايل سازي   مدرسه نهضت. است   ساختهم١٤١٨/ ق ٨٢١ در  شاهرخ
/ ق ٨٤٣ در   شده ساخته(، دودر )م١٤٢٠/ ق ٨٢٣ در   شده ظاهراً ساخته( پريزاد  هاي مدرسه
 و   بوده  نهضت  اين  حاصل) آن را ساخته است  وي  از اُمراي  يا يكي  شاهرخكه( و باالسر )م١٤٣٩
  احداث. هستندشهر مشهد قديمي    اَبنية از زمرة)  ع( رضا   حضرت  حرم  از بناهاي  پس اكنون

   باني گوهرشاد توسط مطهر و مسجد   بقعة صل فاحد در   و دارالسالم دهلسيا، دارا  دارالحفّاظ رواقهاي
   باني  كرامند بر مسجد گوهرشاد توسط  رقباتي وقف.  رضا را چند برابر كرد  حضرت مسجد، حرم

 موجود در  نامة  وقف ترين  فعالً قديمي وجود آورد كه  را به اي نامه   نيز وقفم١٤٢٥/ ق ٨٢٩ در  آن
 و سعدآباد  سردهِ   هم  به  متصل مزرعة گوهرشاد دو   موقوفة  از رقبات  تنها يكي٣٠.است  خراسان
  .  است  مسكوني  حدود سيصد هكتار زمين  و شامل  شده  شهر مشهد واقع  در قلب  اكنون  كه است
   سنگ  بودند و از نوعي  ماهري تراشان  سنگ  اسالمي  اولية  از قرون  و مشهد كه  نوغان مردم  
»  هركاره« و   خصوصاً ديزي اي  شهره  ظروف  هركاره ا سنگ ي  قدور البرام نام پذير به  و حرارت نرم
   شهر شمشيرسازي  اين  به  و رومي  شامي  اقوام  بعضي  بعد با كوچ  به  تيموري ، از دورة٣١ساختند مي

 و   ترك  و طوايف  با حضور اقوام  و تيموريان  مغول  ايلخانان  احتماالً از زمان٣٢. فرا گرفتند را هم
  . شد عمتنو   مشهد هم  مردم  قوميتتاتار،
   بناهاي ترين  فعالً قديمي  شد كه اي  اَبنيه  پيدايش  سبب  تيموريان  مشهد در زمان رشد و توسعة  

 مسجد گوهرشاد،  مثل( برجا هستند   اغلب شوند و خوشبختانه  مي  شهر محسوب  اين تاريخي
   ساخته- ملك  اميرشاه  پريزاد و دودر، مقبرة هاي ، مدرسه ، دارالسالم ، دارالسياده  دارالحفاظ رواقهاي

 و گنبد   يا هفتاد و دو تن  مسجد شاه  مشهور به-م١٤٢٥ تا ١٤٠٦/ ق ٨٢٩ تا ٨٠٩   در سالهاي شده
  ). خشتي
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   بود و عموم  رسيده  اوج  نيز به  عثماني  دولت  قدرت  با ظهور صفويه زمان  هم از آنجا كه  
،   داشت  تعلق  مذهب  سنّي  دولت  آن  به  در حجاز و عراق  و شيعيان  مسلمانان ي زيارت شهرهاي
   در پي  صفوي  عباس احتماالً شاه.  كردند  ايرانيان  شهر زيارتي ترين  مهم  به  مشهد را تبديل صفويه
   به  زائران جوم ه٣٣. پيمود  تا مشهد را پياده  اصفهان  فاصلةم١٦٠١/ ق١٠١٠ در   بود كه  سياست همين

 و   زائران  براي  رفاهي  و ايجاد امكانات  احداث  را وادار به  ايشان  و دولتمردان  صفوي مشهد، شاهان
 م١٦١٤،  ق١٠٢٣ در   عباس  شاهم١٥٨٧،  ق٩٩٦ در  خان وردي  اهللا موقوفات.  شهر نمود  اين مردم
   حمام مشهور به (  بيك قلي  مهدي حمام   و احداثم١٦١٧، ق١٠٢٧ امير آخور در   بيك قلي  مهدي
 در شهر   صفوي  دورة المنفعة  عام  و اَبنية  موقوفات  اولين  از زمرة  سال در همان)   فعلي  رضوي-شاه

  ٣٤.اند مشهد بوده
    تهماسب ، شاه  نداشت  رسمي  متولي  عهد صفوي  تا اوايل  آن  و موقوفات  قدس  آستان چون  

   پيشين  موقوفات براي»  واجبي « متوليِ   با عنوان يا ابتدا متولي)  م١٥٧٦ تا ١٥٢٣/ ق٩٨٤ تا ٩٣٠(
، ٣٥ گذاشت»  سنتي «  با عنوان يا  متولي عهده  به  عصر خود را هم  دولتي  موقوفات  كرد، ادارة منصوب

 خود را   وزارت ستة شاي  يا دولتمردان  زمان  بزرگي از علما  كرد و يكي اما بعد هر دو مورد را تلفيق
)  م١٦٢٨ تا ١٥٨٧/ ق١٠٣٨ تا ٩٩٦ (  اول  عباس  شاه از زمان.  كرد  منصوب  رضوي  آستانة  توليت به

   كه  پرورده خراسانِ   شاه اين.  بيشتر شد  ايشان ، خصوصاً نُقباي  آن  شهر مشهد و سادات  به توجه
  ِ  قائلة  از رفع پس ،٣٦ بود  پذيرفته هد صورت مش  كوهسنگي  بر رويق٩٩٥ در  اش  اوليه گذاري تاج

   پهلوي  تا ظهور رضا شاه  پس  از آن  مشهد داد، كه  رضوي  سادات  را به  قدس  آستان  توليت ازبك
   نام  كه اي  گونه  بودند؛ به  آن و موقوفات)  ع( رضا   حضرت  حرم  ادارة دار اصلي   عهده  سادات همين

  مانند قائم (  رضاست  حضرت  در حرم  ايشان  از شغل  مشهد برگرفته  رضوي ادات اكثر س خانوادگي
، خصوصاً   سادات اين...).   ، خازني ، مشرف باشي ، دربان التوليه ، قوام باشي ، خادم ، سركشيكي مقامي
   و قدرت ثروتاز نظر )   قمري  يازده در سدة (  وي  و اعقاب  عباس  شاه  سلطنت  آنها در زمان نُقباي

   سادات  اجتماعي-  سياسي  جايگاه،  هر روي به. زدند  پهلو مي  صفوي  بزرگ  و اميران با شاهان
 از   وقف  و عرصة  رضوي  قدس  آستان  در ادارة  ايشان ، خصوصاً نقش  صفوي  در دورة رضوي
  .  شهر مشهد است  اجتماعي  جالب هاي پديده
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   و در بنايي  درگذشتهم١٦٣٢/ ق١٠٤٢   در سال  كه  ميرزا ابراهيم امن  به  سادات  از اين يكي  
.   شهر مشهد است  اوالدي  واقفان ترين  بزرگ ، از زمرة  شده  مدفون  در جوار كوهسنگي  واقع تاريخي
 ميرزا   از موقوفة  واقف در سراسر جهان  مشهد يا اعقاب  هزار نفر از سادات  حدود بيست اكنون
   كهدارند   رضوي  سادات  در دفتر موقوفات اي  پرونده بران  سهم  اين همة. برند  مي  سهم ابراهيم
  ٣٧.رساند  مي  اثبات  به  را با واقف  نسبتشان  و هم  ايشان سيادت
   و شيوع سازي  مدرسه  نهضت  رواج  صفويه  شهر مشهد در زمان  فرهنگي  شاخصة ترين عمده  

   هند، يا خراسانيهاي  گوركاني  دولتمردان نقش.   است  قمري  يازده  سدة وم د  در نيمة بيشتر وقف
حدود .   است  مزبور بوده  نهضت هاي  جنبه  امر نيز از بارزترين  اين ، در پيشاهنگي  دولت  با آن مرتبط

اند،   داده  يا تغيير كاربري  شده  حاضر تخريب  در قرن  متأسفانه  بعضي ، كه  علمي  بزرگ  مدرسة ده
  .هستند زير   شرح  به اند كه  شده  ساخته  يازده  قرن  دوم تماماً در نيمة

  
    يافته  موجود يا تغيير كاربري هاي مدرسه

  . آن را ساخته است هند  از گوركانيان  دولتمرديق١٠٥٧  كه در،  خان   خيرات  مدرسة-١
  .اند  آن را ساخته با هند رتبط م  خراسانيهاي ق١٠٥٩  كه در ميرزا جعفر،   مدرسة-٢
  . آن را ساخته است  خراسان  بيگلربيگ  توسط ق١٠٧٧  كه در،  خان  عباسقلي  مدرسة-٣
 آن را  با هند  مشهد، اما مرتبط  رضوي  سادات  از نقباي  يكي ق١٠٨٦  كه در،   نواب  مدرسة-٤ 

  .ساخته است
  

    شده  تخريب هاي مدرسه
  .اند ق ساخته١٠٧٥ در سال  با هند  مرتبط  خراساني  علمايار،  خان  فاضل  مدرسة-١
  .ق ساخته است١٠٨٧ در سال   خراسان وقت  وزيِركه پا،   يا پايين  سعديه  مدرسة-٢
  .ق ساخته است١٠٩٠مي در سال  بهزاد نا  ملك كه،   حسن  يا حاج  بهزاديه  مدرسة-٣
  .ق ساخت١١٠٠ تا ١٠٩٠د در سال  مشه  حاكم را،  خان  ابدال  مدرسة-٤
  ٣٨.  است  بوده  كوچكي  مدرسة ، كه  عيدگاه  در محلة ، واقع  رضوان  مدرسة-٥
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 آنها  دهند واقفان  مي  هستند و نشان  باقي  اغلب اند كه  داشته  موقوفاتي  مدارس  از اين هر يك  
   در سدة  فرهنگي  رونق اين. اند  را مد نظر داشته  و طالّب سانر مد  و رفاهي  آموزشي  امكانات همة
 بگذرانند و   تدريس  را در مشهد به  مدتي  قرن  آن  شيعي  علماي ترين  تا بزرگ  شده  سبب يازده
، ) در مشهد مدفون (  بهايي  شيخ  چون  شوند؛ علمايي  شهر درگذرند يا مدفون  در همين  هم بعضي
  ٣٩.اند  زمره  از همين  مجلسي و عالمه)  در مشهد مدفون (  عامليحر  شيخ
 و   قمري  يازده  در سدة ، يعني  صفوي  سالة٢٣٠   حكومت  شهر مشهد در ميانة ، هر حال به  

  اما با شروع. برد سر مي ه ب  نسبي  و رفاه تمني و ا  فرهنگي  اعتالي ، در اوج  قرن  آن  دوم خصوصاً نيمة
 تا ١١٠٥ (  حسين  سلطان  شاه  سلطنت اً زمان، خصوص  صفوي  دولت  و آغاز فترت  دوازدهم سدة

 - سياسي يجو   با ظهور نادرشاه  نهاد تا اينكه  انحطاط مشهد نيز رو به)  م١٧٢٢ تا ١٦٩٣/ ق١١٣٥
 و كرد و   ترك  اقوام  دادن  و كوچ  نادرشاه  مشهد در زمان مركزيت.  و مركز كشور شد نظامي يافت

 و   و آمد مكرر نادرشاه  حضور و رفت  شهر، همچنين  اين  به ي و يهود  و ارمني  و افغان عرب
   به  رساند، كه  زمان  خود تا آن  جمعيتي  رقم  باالترين  شهر، مشهد را به  اين  به  وي  عظيم سپاهيان
  ٤٠. خانوار بود٠٠٠/٦٠ حدود   نفر در قالب٠٠٠/٢٥٠   شامل قولي
 بود،   كرده  ديوانة مشهد را ضميم المنفعة  و عام دس ق  كرامند آستان  موقوفات  كه نادرشاه  

 همساز   خويش  سپاهيان  بشكند و با نيازهاي  شهر را هم  كامالً مذهبيجو   بود كه ظاهراً درصدد آن
را ) و شايد يهودي (  نخجوان  هزار خانوار از ارامنة ق١١٤٦ -١١٤٨   در سالهاي  سبب بدين. نمايد

   اسكان  خيابان  پايين  دروازة  نبود در بيرون  آنها جايي  بارو براي  در داخل ون مشهد كوچاند و چ به
 درآمد   گردش ها به  و بتخانه  و شرابخانه  شد و خمخانه كليسا احداث «  قولي  به  زمان يافتند و از آن

  ٤١.  گشت رايج»   و چنگ  با دف  مطربان  و نغمة  آهنگ  خوش  سازهاي  و نواختن  شراب و شرب
را مدنظر )  ع( رضا   حضرت  حرم  و تزيين ، عمران  ظاهر غيرمذهبي  به  روحية  رغم  به نادرشاه  
  ، احداث  ايجاد كرده  مجاور آن  با گنبد طال و گلدستة  ظريفي  تناسب  كه  جديدي او گلدستة.  داشت
   به  پس  از آن  سبب  بدان  كرد كه  را طالكاري  حرم  اصلي  ايوان  همچنين وي.  را مطال كرد و آن
 مجاور   گلدستة  و طالكاري  عتيق  صحن  ميان اي  سقاخانه احداث.   يافت  شهرت  نادري  طالي ايوان

  ٤٢. رضا بود  حضرت  در حرم  وي  عمراني  از ديگر خدمات گنبد طال هم
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 پديد آمد،   شهر بحران مشهد در اين   به  از كالت  وي  كالن  ثروت  با انتقال  نادرشاه  از قتل پس  
 از   موقتاً در يكي  همه  در شهر نبود و آن  الزم  مزبور جاي  جواهرات  نگهداري  براي اي  گونه به

   شد كه  فراوان  و مردم  نظاميان  در دست  چنان  نقد و طال و نقره  وجه  هم  از آن پس. ميدانها انبار شد
  خرج»   و سفال  سنگ  جاي  و گوهر شاهوار را به  پخته  شلغم  بهاي به را   خام نقرة «  قولي به
   ٤٣.كردند مي

   آستان  موقوفات  از بازگرداندن  افشار، پس  عليشاه  يعني  نادرشاه  و جانشين  برادرزاده در زمان  
 شد   تهيه  آن رج و خ  و دخل  آستانه  اين  و خدمة  از موقوفات  بار فهرستي  اولين ، براي  رضوي قدس
   حرم  و خدمة  موقوفات  به  اسناد مربوط  ارزشمندترين  از زمرة  رسيد كه  عليشاهي امضا و به

  هاي  طومار، درآمد و هزينه  اين  طبق٤٤. است»  طومار عليشاهي « و مشهور به)  ع( رضا  حضرت
   من٢٠ خروار و ٦٤ و  وار غله خر١٠١٤٢ دينار و ٦٦٢٠ و   تومان٤٥٩٧   مبلغ  قدس  آستان ساالنة
  جهتبه    غله  من٥٠ خروار و ٦٩ دينار و ٥٠٠٠ و   تومان٢٥٥   ساالنه ، مبلغ از اين.   است  بوده برنج

  ٤٥.  است  داشته  اختصاص  حضرت  دارالشفاي  به نا فقير شهر و زائر  بيماران مداواي
 تا ١١٦٠  سالهاي( شهر   در اين نادرشاه   اعقاب  سالة  پنجاه  حكومت  مشهد در دورة جمعيت  
   نيز رو به  عمومي  و رفاه  شد، امنيت  بسيار كم  نادري  دورة  به نسبت)  م١٨٠٣ تا ١٧٤٧/ ق١٢١٨
  . نهاد كاستي
   و ساكن  خراسان  كشور والي  متشخّص  يا دولتمردان  عموماً شاهزادگان  قاجاريه در دورة  

 از   يكي  به شاه  فتحعلي  از زمان  هم  كرامند آن گوهرشاد و موقوفات مسجد  توليت. شدند مشهد مي
   آستان  براي  هجري  سيزده  قرن از نيمة.  شد داده) طاهريها( شهر   سادات نام  صاحب هاي خانواده
  .ندگرفت  مي  را بر عهده  آستانه  اين  توليت  خراسان  واليان  هم شدند؛ گاه  مي  منصوب  متولياني قدس
   از مردم  گروهي  كوچ  قاجار سبب  در زمان  و مرو و ميهنه  هرات  شهرهاي  رفتن از دست  
   اين  و جمعيت  فرهنگي- قومي  بر تنوع  مشهد شد كه  مزبور به  شهرهاي  مذهب تبار و شيعه ايراني

   در سال ازجملهشدند،   مي  ساكن  ويژه اي  مهاجر در محله  گروههاي  از اين شهر افزود؛ هر يك
 مشهد   به  هزار خانوار مروي  ايراني  حكام  مرو از دست  رفتن  از بيرون  پسم١٨٠٨/ ق١٢٢٣
   هرات  رفتن بيرون. هستند و مسجد   و محله  تكيه  داراي  آن  در مشهد و اطراف  تاكنون  كه٤٦آمدند
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   به  هرات  از مردم  بسياري ي گروهها  مهاجرت  نيز سببم١٨٥٦/ ق١٢٧٣   در سال  ايران از دست
   شهر زندگي  هنوز در اين  و هروي  خراساني  خانوادگي  آنها با نامهاي  اغلب  اعقاب مشهد شد كه

  حتي.  بودند  شهر ساكن  شرقي  از محالت  در يكي  قبل  نيز از قرون  كشميري  گروهي٤٧.كنند مي
   هنوز هم  شدند كه اي  محله  و صاحب مشهد ساكنيها، قندهاريها و سمرقنديها نيز در شهر يبخارا
  ٤٨.هستند
 ١٢٥٧برابر با  (  قمريق١٢٩٥ -١٢٩٦   در سال  كه اي  خانه  به  و خانه  توجه  آمار جالب طبق  

   نفر بوده٥٧٢٨٧   زمان  شهر در آن  جمعيت ، كل ٤٩ شده  مشهد گرفته از مردم) م١٨٧٨/  خورشيدي
 نوكر ١٣٤٦ يا اولياء خانوار،   منازل  صاحبان از اين. اند زيسته  مي حد مسكوني يا وا  باب٧٦٦٦ در  كه

   به  نفر مشغول٤٧٨١   رعايا هم در ميان. اند  بوده رعيت)  نفر٦٣١٧ (  و بقيه  قدس  يا آستان دولت
  .اند  بوده  متنوع  يا شغل  پيشه٣٦٠حدود 
 امور   در اين  و وساطت  و تجارت  زيارت هاي نبه ج دهد كه  مي  نشان  مشاغل اي  پاره  به توجه  

.   است  بوده در شهر مشهد بسيار قوي)   و كاروانسراداري ، قاطرچي ، خركاري  راهداري مثل(
   شهري  مشاغل  مجاور شهر، دوشادوش  و روستاهاي  با فالحت  و ارتباط  و زرع  كشت همچنين

  بعضي...    نانوا و بزاز و بقال  مثل  متعارف جز شغلهاي هب.   است داشته  مي  خود مشغول  را به مردم
  :  است  زير بوده  شرح  به  زمان  مشهد در آن  توجه  جالب شغلهاي
 ؛٦   چاوش؛٤   جراح؛١٦ساز   تفنگ؛٤   مال  ترياك؛١١١ تاجر ؛ نفر٤كار    تره  باغ؛ نفر٣باجگير   
 ؛٣ دعاگو ؛٦   دشتبان؛١ دزدبگير ؛٣٠   درويش؛٣  نويس  خوش؛٤١ خركار ؛٤٥   حمامي؛٥  چوپان

 ؛١   زنجيرزن؛١٤٦   زارع؛٥٢  خوان  روضه؛٣   رمال؛٢٤ راهدار ؛٢٣   دالل؛٨٢   دالك؛٣دعواخر 
 ؛٢٤٨   شعرباف؛٦ شتردار ؛٣ شاعر ؛٣٩ سقا ؛٥١ سبزيكار ؛٤٢   ساربان؛٢٠  خوان نامه زيارت

 ؛٤   كتابفروش؛١٨ كاروانسرادار ؛٥   قاطرچي؛٣   فالبين؛١٥٣   طلبه؛٢٤   و طبيبه  طبيب؛٤شمشيرساز 
 ؛٤ مارگير ؛٧   لوطي؛١٥  چي  گمرك؛٤   گاوچران؛٤  نويس  كفن؛٥  فروش  كفن؛٤   محله كدخداي
  . نفر٥   واعظ؛٩دار   مكتب؛٤٩   مقني؛٧  مطرب
 نفر ١٠٠٢و   الحال  نفر متوسط٥٤٧١،   نفر غني١١٩٣   مشهدي  خانوادة  سرپرست٧٦٦٦از   

  اي  حسنه  رابطة  و تصوف  شهر مشهد ظاهراً با عرفان مذهب  شيعه مردم .اند  شده فقير معرفي
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 از   دو تن  مقبرة  وجود دارد كه  عرفان  اهل  به  متعلق  قديمي  شهر تنها دو بناي در همة. اند نداشته
 ٥٠). پير پاالندوز و گنبد سبز  نامهاي به (دهستن   صفوي از دورة»  ذَهبيه«ِ  مذهب  شيعه  و صوفيه عارفان

   مشهد مانند ساير خراسانيها با دستارهاي  مردم پوشاك.  اي ندارد  ويژه  شهر موسيقي  اين همچنين
   بوده  آميخته  فراواني  دري هاي  آنها با واژه  و گويش٥١) اي ، سبز، سفيد، زرد، قهوه سياه ( رنگارنگ

 كليك، ) ناتني(ر ند، اَ)هوو ( ، ِوسني) پدرزن(، خُسر )  مادرزن  معني هب ( خوش:  ، چونان است
  ٥٢... . )  نارس خربوزة ( فچه، ِس) يونجه ( ، سِبيست) قاب (  با بجل ، بژول) انگشت( 

   در خراسان  تغيير و توجيه  نيز با اندكي  اسالمي ، در دورة  باستان  ايران  و آيين  از آداب اي پاره  
   ويژة كه»  عيد آبانگان«يا »  فروردگان «  باستاني ، آيين ازجمله.   است  مانده باقيهمچنين مشهد و 

   كه  مانده  باقي  برات  چراغ  شبهاي  و مشهد با نام  خراسان ، در همة  بوده درگذشتگانِ   ارواح  به توجه
  ٥٣.شود ار مي برگز  شعبان  نيمة  شب  و در سه  است  جاري شدت ه ب هنوز هم

  
   شهر مشهد  مدني- بارز كالبدي هاي شاخصه

 از  ، كه السالم   رضا عليه  حضرت ند از حرما  شهر مشهد عبارت  تاريخي- عناصر كالبدي ترين مهم
 و   توسعه  پيوسته ، حال  تا زمان  هجري  دوم  سدة  پاياني  در سالهاي  هاروني  بقعة  احداث زمان

 چهارصد   كه  دهم  سدة در نيمةساخته بود    صفوي  تهماسب  شاهي كه باروي؛ است  داشته گسترش
   يازده  سدة  در اوايل  صفوي  اول  عباس شاه  ؛ است  بوده  آن  گسترش  شهر و محدودكنندة  حافظ سال

   و مدرسه  مسجد و حمام  شامل اي  و اَبنيهسومين خيابان ايران را در شهر مشهد احداث كرد  قمري
   اين  بيشتر دربارة آگاهي.  هستند و بعد از آن)   نهم سدة (  تيموري  دورة  به  عموماً متعلق  كه و مقبره

  :  زير است  شرح عناصر به
 و   كوي  قطعاً داراي  تيموري  تا آغاز دورة  اسالمي  اولية هاي  و مشهد در سده  نوغان گرچه  
   تيموري  شهر در دورة  توجه  قابل ، اما ظاهراً گسترش  بوده اي المنفعه  عام  و بناهاي  و محله كوچه
 رضا   حضرت  حرم در مجموعة ٥٤.  است  بعد محو كرده  و در قرون  جلوه  را كم  پيشين  تاريخي اَبنية
 مطهر و   بقعة، تنها  از عهد تيموري  قبل  از دورة  كه اي  گونه ، به  داده  رخ اي  واقعه نيز چنين)  ع(

  اما از زمان.   است  مانده  باقي  مجموعه  مسجد باالسر در اين نام  به  در جوار آن  كوچك رواقي
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 ما   زمان  به  تا اينكه  مانده  تقريباً محفوظ  هويتش  شده  احداث  كه  بعد هر بنا و رواقي  به تيموريان
 از عهد   قبل هاي  در سده  مشهد و نوغان  كالبدي  وضعيت  دربارة  تاريخي اطالعات.   است رسيده

  :  زير است  شرح  به تيموري
  جوار با حاشية قريباً هم سناباد، ت  قرية  در اراضي ، واقع  قحطبه  حميد بن  به  منسوب  و باغ كاخ  
   احتماالً يكياست   متري١٠*١٠ تقريباً   رواقي  رضا كه  مطهر حضرت بقعة.   بوده است  نوغان غربي

   قمري  هجري٢٠٣ تا ١٩٣   در سالهاي  هارون  مقبرة  يا خصوصاً براي  مزبور بوده  كاخ از تاالرهاي
 رضا   مطهر حضرت  بقعة  در پيرامون  و سادات ان شيعي با تجمع.   شده است  احداث در جوار كاخ

   هجري  چهارم  سدة هاي  و در نيمه  گرفته  شكل  در جوار حرم ، بيوتاتي  و چهارم  سوم در قرون)  ع(
   حوقل ابن.   است  شهر درآمده  يا ارگ  مركزي  قلعة  منزلة  و به داشته   يا بارويي صن ِح  مجموعه اين

   وسعت  هم لَفدابو ٥٥.اند  بوده  معتكف  در آن  گروهي  كه خوانده»  استوار صنيِح«ا  مزبور ر باروي
 شهر   سبب  بدين٥٦.  است نوشته)  هكتارچهارصدبرابر با (»   مربعايل م يك« حميد را حدود  اقامتگاه

  .  بوده است نياز از ارگ   بي  قمري  دوازده مشهد تا سدة
   كه خوانده»  طابران« را شهر   توس  مركز واليت  چهارم  سدة  دوم  در نيمة  مقدسي خرهباال  
   كه  است همو افزوده.   است شده  مي  تلقي  آن  تابع  شهرك  از هشت يكي»  نوقان« و  داشته ييبارو
  مردم. ندا ماهر  سنگي  ديگ در تراشيدن. ندا بازارها بر گرد جامع.   كمتر است  از طابران نوقان«

  ٥٧.»ندا گرفتار  كمبود آب  به ند وليا ستترد
  ،، در نتيجه  شده آبي  و بروز كم  آن  ازدياد جمعيت  سبب  مشهد در جوار نوغان ظاهراً والدت  

  رسد كه  نظر مي  به همچنين.   است  گرديده  منتقل  تابران  به  از نوغان  چهارم  در سدة مركز واليت
  ، به  دو شده  اين  و خصومت ساز رقابت  زمينه  و تابران  نوغان  مردم  مذهب  و تفاوت  مركزيت انتقال
 و   درگرفته  نزاع  تابران  مشهد و فقهاي  از علويان  يكي  ميان  هجري٥١٠   در عاشوراي  كه اي گونه

 بارو   اولين  فرامرز علي  عضدالدين نام  به  فردي،  پس ، از آن  مشهد شده  تابرانيها به  حملة بعد منجر به
  ٥٨.  است  رسيده  اتمام  به  آن  بناي  قمري٥١٥ در  ، كه  كرده  مشهد احداث را براي
  ةو حمل)   ششم  سدة در نيمة (  خراسان  شهرهاي  غُزها به  قطعاً در حمالت  مزبور كه باروي  
تنها )   نهم سدة (  تيموريان ن، در زما  ديده  جدي صدمات)   هفتم  سدة در اوايل( ديار   اين  به  مغول قوم
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   قوم  و بروز تهاجمات  و ظهور صفويه  تيموريان  با برافتادن ، تا اينكه  است  بوده از آن باقي  اثري
 بر گرد شهر   صفوي  تهماسب  شاه  قمري  هجري٩٤٠ -٩٤٢  در سالهايرا    جديدي  باروي ازبك
  .  است پا بوده بر  حاضر خورشيدي  سدة  تا اوايل ، كه٥٩كشيد
، شهر مشهد از  تخريب كردند تيمور  سپاهيان را و نيشابور   تابران  شهرهاياينكه   سبب اما به  

  ، شهر كوچيدند، در نتيجه  اين  به  تابران  آوارة  از اهالي  شد و بخشي  غربي  مركز خراسان  پس آن
  نام  به  حكومتي  باغي- كاخ  احداث  به اقدام)  م١٤٤٦ تا ١٤٠٤/  ق٨٥٠ تا ٨٠٧ (  تيموري شاهرخ

   محل ترين  تا عهد قاجار اصلي  پس  از آن ، كه٦٠نمود)  ع( رضا   حضرت  حرم در غرب»  چهارباغ«
  هاي  مدرسه  چون  مسجد گوهرشاد و بناهايي احداثهمسر شاهرخ با .  شهر بود  اين نشين حاكم

،   و خود وي  عصر شاهرخ  ديگر رجال  باالسر توسط سة و مدر  ملك شاه  امير پريزاد و دودر و مقبرة
   شهر و ازدياد جمعيت  اين سوي  به  بيشتر مردم آوري  روي  شهر مشهد افزود و سبب هاي بر جاذبه

   محلة سوي  به  غرب  جنوب شد و در جهت  آغاز مي  عتيق  صحن ة از گوش  كه بازاري.  شد آن
 باالسر  هاي ، مدرسه  است  وجود داشته  تيموري  شاهرخ  در دورة  كم  دست يافت سرشور امتداد مي

   شده  احداث  آن  دودر در ديگر سوي  و مدرسة  آن ة حاشي و پريزاد و مسجد گوهرشاد در يك
  شهرت»  بزرگ « و هم» بازار زنجير «  به، بود  آويخته  آن  در ابتداي  زنجيري  كه، بازار اين.  است
از  بازار مزبور ٦١. بود  بازار واقع  گوهرشاد نيز در دو سوي همين  موقوفة بند دكان در ٦١؛  داشت
 و چهارسوِق  »سِرسنگ «  مشهور به  تا ميدان  غرب  و از جنوب  نوغان  تا چهارسوق  شرق شمال

مشهور  (  محمد موسوي الدين  اميرغياث  مقبرة  آن  انتهاي  در يك ، چرا كه  است  امتداد داشته چهارباغ
 بنا  ق٨٢٩ تا ٨٠٩   در سالهاي  ملك  اميرشاه  مقبرة  ديگر آن  و در انتهاي  ق٨٣٢در )   گنبد خشتي به

 مشهد   كالبدي  شاهرگ ترين  اصلي  قرن يازده  تا اوايل  نهم  از قرن  بازار كه  راسته  اين٦٢.  است شده
 و   از گنبد خشتي  هم  آن طول.  شهر مشهد بود ي و تاريخ  ما نيز بازار مركزي  تا زمان شده  مي تلقي

  .شد  كيلومتر مي  حدود يك  ملك  اميرشاه  و مقبرة  سرسنگ  تا ميدان  نوغان چهارسوق
 كاريز،  محلة«:   است  برشمرده  شهر مشهد را چنين  محالت  نهم  سدة  اول  ابرو در نيمة حافظ  

  ، محالت كاريز، سناباد، چاه  ميان از اين ٦٣.»  بهره رآباد، پس، ابوبك  نو، دستجرد، منصوريه سناباد، چاه
 نامها   ما با همين  تا زمان،اند  و مشهد بوده  نوغان  به  متصل  چهار قرية  در اصل  كه،نو و دستجرد
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 -روستا «  يك  مجاور خود تشكيل  مشهد با روستاهاي  كهاند   واقعيت  اين مبين و ٦٤اند برجا مانده
   در سالهاي  شده  احداث بارة  از دهد كه  مي  نيز خبر از آن  بهره  پس محلة.   است داده را مي» شهر
  .  است  بوده  در مشهد باقي  هنوز اثري ق٥١٥ -٥١٠
   ازدياد جمعيت  سبب در عهد تيموريان)   خراسان براي( مشهد   و مركزيت ، آبادي  هر روي به  

   قرن  پاياني  در سالهاي  امير عليشير نوايي ، سبب بدان.   است دهش  آبي م و بروز ك  آن شهر و زائران
)   گيالس  چشمه مشهور به (  گُلَسب  چشمه  آب  انتقال جهتبه    فرسنگي  ده  حفر كانالي  به  اقدام نهم

 و  ورانمجا«عصر خود   هم خانر مو  قول  به  وسيله ، و بدان  مشهد كرده  به  شهر تابران از غرب
 و   برين  بهشت  رشك  جوي از اين«و شهر را »   خالص آبي  را از جور بي  مشهد مقدس مقيمان
  ٦٥.  است نموده»   چين  نگارخانة غيرت
 در  اُزبكِ   و مهاجم  مذهب  سنّي  و ظهور قوم  صفويه  مذهب  شيعه  دودمان  كار آمدن روي  

 را   آن، ديگر  افزود و از سوي  مشهد و زائر آن  و رونق ت بر اهمي ، از سويي  هجري  دهم آغاز سدة
/ ق٩٣٠ -٩٨٤ (  صفوي  تهماسب  شاه ، سبب بدان.  رو ساخت  روبه  ازبك  قوم با خطر تهاجمات

  كيلومتر برنه   تقريبي  طول  به  باروييم١٥٣٣ -١٥٣٥/ ق٩٤٠ -٩٤٢  در سالهاي)  م١٥٢٣ -١٥٧٦
   به  چهار دروازه٦٦. هشتصد تا نهصد هكتار رساند  شهر را به ت مساح  كرد كه گرد مشهد احداث

 ٦٧ شد تعبيه)  شهر  و شرق ، جنوب ، غرب در شمال (  آمويه ، و ميرعلي ، عيدگاه ، سراب  نوغان نامهاي
  . مجاور را محدود كردي بارو با قرا  داخل  محدودة و ارتباط
 شهر  آبي بار ديگر كم)  ق٩٩٧ -١٠٠٦ ( ازبك   قوم  مشهد توسط  دهسالة  تصرف  از رفع پس  

،  ق١٠١٠ مشهد در   به  خود از اصفهان  سفر پيادة  هنگام  صفوي  عباس  شاه  سبب بدان. دشمشهود 
  همچنين.  كرد  آن  شرق  جنوب  شهر به  غرب  از شمال  كيلومتري  تقريباً سه  خياباني  احداث  به اقدام

 مشهد   را وارد خيابان  همه ، آن  گُلسب  چشمه  آنها به  آب  و افزودن جديد  دو قنات با حفر يكي
  در آغاز و انتهاي.  داد  اختصاص  همه  اين  نگهداري  را به  كرامندي  موقوفات همق ١٠٢٣در . نمود

  هاي روازه د ، كه٦٨ شد ساخته»   خيابان پايين«و »  باال خيابان «  نامهاي  جديد به  مزبور دو دروازة خيابان
 و   خيابان ، پايين ، عيدگاه ، سراب ، باالخيابان نوغان( رساند   شش  را به  آن  بزرگ مشهد و محالت
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 شد، در  نمي  تلقي خود محله)   نوغان در محلة (  ميرعلي  دروازة  محدودة ، ميان از اين).   آمويه ميرعلي
  . بود اقد دروازه ف  و سراب  عيدگاه  محالت  سرشور مابين ة محل عوض
)   تهماسب  شاه در زمان ( و قزوين)   تيموري در دورة (  هرات  از خيابان  پس  مشهد كه خيابان  
   شهر مشهد بعد از مجموعة حرم  كالبدي  شاخصة ترين  اصلي  پس ، از آن٦٩ بود  ايران  خيابان سومين

   شهر در دو حاشية ها و مساجد مهمها و كاروانسرا  مدرسه گرديد و اغلب)  ع( رضا  مطهر حضرت
 تا   كرد كه  مصنوعي اي  رودخانه  نيز شهر مشهد را صاحب  خيابان  آب جريان.  شدند  احداث آن

  . بود  شهر جاري  در دل  بعد همچنان چهارصد سال
، ها ، راسته  از ميادين  گرانبهايي  اطالعات  صفوي  و ارزشمند دورة  فراوان هاي نامه در وقف  

   براي  خوبي  شارح  كه  است  شهر مشهد مندرج  محالت ها و كاروانسراها و خورده بازارها، تيمچه
   گزارش  در اينات اطالع  همه  از آن  استفاده اما امكان ٧٠است   دوره  شهر در آن  كالبدي سيماي

  . مقدور نيست
 با تصرف   محمود سيستاني ك و مل  اصفهان  تصرفافغانها با   صفوي  دولت  فترت با شروع  

 را از  اش  سيستاني  و لشكريان  كرد تا خانواده  احداث  مشهد ارگي غربي  در حاشية جنوب خراسان،
 و   مرمت بعداً قاجاريهساخته بود  محمود   ملكي را كهارگ ٧١. مشهد دور بدارد  با مردم آميزش

   بود، كه  استفاده  برپا و قابل  از باره  خارج ر به شه  و گسترش  عهد پهلوي  و تا اوايل٧٢كرد  بازسازي
  .وجود آورد  مشهد را به  كالبدي  از عناصر مهم  ديگري  نيز شاخصة آن

كرد،   شهر مشهد را تهديد مي  هرات  ابدالي  افغانهاي  خطر حملة  كه  عهد نادري در اوايل  
 مشهد   سياسي  مركزيت٧٣.بود   داده ارد توسعه مو  و احتماالً در بعضي  مرمت  نادرشاه را شهر  باروي

 را پر كرد،   باره  داخل  مسكوني  فضاهاي  شهر تقريباً همة  اين  به  مختلف  اقوام در كشور و كوچ
   به م١٧٣٣ تا ١٧٣٥/ ق١١٤٦ -١١٤٨   در سالهاي  نخجوان  هزار خانوار از ارامنة  وقتي ، سبب بدين

   و مسكن خانه»  گوسلوك «  در اراضي  خيابان  پايين  دروازة  آنها بيرون  شدند، براي  داده مشهد كوچ
 با   نادرشاه وجود آورد، بنابراين  را به  كمبود آب  شهر بار ديگر ازدياد جمعيت.  شد و كليسا ساخته

 شهر وارد مشهد و   غرب  فرسنگي  را از دو سه  بند گلستان  آب ، وجه  هزار تومان  چهارده صرف
 دو ق١١٥٦ -١١٥٩ و ق١١٤٢ -١١٤٥   در سالهاي  همچنين  وي٧٤. كرد  رضوي  و حرم چهارباغ
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 هر  ، كه٧٥ كرد  احداث  و جوار چهارباغ  خيابان  و شمال  در جنوب  خويش  و جديد براي  قديم مقبرة
   مقبرة، دو ن از آ  يكي  نهادند و در اواخر عهد قاجار در محل  ويراني  رو به شدنش  از كشته دو پس
   خورشيدي١٣٤٢ تا ١٣٣٦   در سالهاي بار ديگر هم. كرد   احداث  وي  براي السلطنه  قوامرا  جديدي
  ٧٦. شد  ساخته  پيشين  مقبرة  در محل  ايران  آثار ملي  انجمن  اهتمام  به  نادرشاه  فعلي آرامگاه
 در   ازبكها و تركمانها همچنان سوي از   تهديد دائم  سبب  به  قاجاريه  حكومت مشهد در دورة  
   شهر بر تراكم ، اما در داخل  نيافت كمي   و توسعة  خود محصور ماند و گسترش  پيرامون  بارة درون
 ٧٦٦٦ و   نفر جمعيت٥٧٢٨٧   مشهد داراي  كه ق١٢٩٥ -١٢٩٦  بنابر آمار سال.  شد   افزوده  آن اَبنية
، بجز   آن  مهم تكايا و كاروانسراها و باغها و كارگاههاي، مساجد و   بوده  واحد مسكوني باب

  :  است  زير بوده  شرح ، به  حرم مجموعة
 ؛ باب٤٩   حمام؛ باب٤٩   كاروانسرا و تيمچه؛ باب٥٩   تكيه؛ باب٩٤ مسجد ؛ باب١٢  مدرسه  
  .  باب٩٧   باغ؛ باب١٣٧   شعربافي  كارخانة؛  باب٥١ انبار  آب

  ، اطالعات  گرفته  و مشهد صورت  خراسان  به  شاه  ناصرالدين  دوم سفر  كه ق١٣٠٠در   
   الشمس مطلع از   متعددي  در صفحات  كه  شده آوري  موجود مشهد جمع  از وضعيت شمنديرزا

   آن  در اينجا از نقل  است  همگان  در دسترس  آنكه  سبب  و به٧٧)٢٨١ تا ٢٣٨(   است  گرديده درج
 شهر مشهد   و كالبدي ، فرهنگي  تاريخي  بر ويژگيهاي بندي  جمع عنوان  به آنچه . يما  در گذشته همه
  :  زير است  شرح  اجماالً به  گفت توان  مي  گذشته  سال  هزار و دويست طي

 ديگر  ، برخالف) ع( الرضا  موسي  بن  و مشهد علي  وجود مضجع  بركت بهرا  شهر  اين  
   و تركمن ، افغان ، ازبك ، تيموري غُز، مغول  مهاجِم ، اقوام  خراسان  و قديمي  باستاني شهرهاي
   دوم  از سدة اي  اَبنيه  شامل كه)  ع(  رضا  حضرت  ارزشمند حرم ؛ مجموعة  استكرده ن تخريب
مشهد از آغاز .   است  تاريخي  مصونيت  بر اين  صادق  گواهي  تا عصر حاضر است  قمري هجري
 و نيشابور و   و خبوشان  مشهد و توس شامل (  غربي  خراسان  مركزيت به)   تيموري ةدور (  نهم سدة
   و صاحب خراسانمهم    شهرهاي  و سمرقند و بخارا از زمرة  و در كنار هرات درآمده...)  بيهق
نها در  از آ  بعضي  كه  متعدد شده هاي  مسجد گوهرشاد و مقابر و مدرسه  چون  و تاريخي  مهم اي ابنيه
  .  است ظتفحام   و شايستة  مانده  ديگر باقي  و بخشي  شده  اخير تخريب سدة
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   موسوي  سادات،  ميان  از آن اند كه داده  مي  تشكيل  و شيعيان  شهر را سادات  اين  اصلي مردم  
  رينت  مشخص  قمري  هجري  تا چهاردهم  نهم هاي  در سده  رضوي  و سادات  تا نهم  ششم در قرون

   آن و موقوفات)  ع(  رضا  حضرت  حرم  شهر در ادارة  اين  و اجتماعي  قومي  گروههاي و مؤثرترين
  دورة (  قمري  يازده  قرن  دوم و نيمة)   نهم سدة (  عهد تيموري  در اوايل سازي  مدرسه نهضت. اند بوده

وجود   را به بسيار كرامند و مهمي   و موقوفات  شهر شده  اين  ويژة  فرهنگي  اعتالي سبب)  صفوي
 مشهد را   مذهبي- فرهنگي  هويت ترين  اصلي  رضوي  قدس  آستان  موقوفاتِ  همراه  به ، كه آورده
  .اند  داده تشكيل
 سر بر   نوغان  نو از ريشة كهنسال اي  مانند جوانه  بلكه  نبوده ريشه  منفرد و بي مشهد شهري  
   كه اي  گونه ؛ به  است  داشته  و ناگسستني  تنگاتنگ جوار خود ارتباطي  متعدد همي و با قرا آورده
 رو  و نامشاناست    شده  در شهر مشهد مستحيل  يا جوان  قديمي  و روستاي  بر صد قريه  بالغ اكنون

  .رود مي   فراموشي به
  اند، كه داده  مي يل مشهد را تشك  بارز جغرافيايي  دو مشخصة  آن آبي  شهر و كم خيز نبودن زلزله  

   شهر سبب جايي  و جابه  تخريب عدم . شهر باشند  اين  مهم هاي توانند از مشخصه  مي هنوز هم
   ويژگي  پرحادثه  در خراسان ، كه  شده  تاكنون  ماضي  از قرون  آن  مردم  و فرهنگي  نژادي پيوستگي

   خانوادگي  كيان  را در حفظ  اساسي  نقش  اوالدي يها  موقوفه ، ميان در اين.   است  اهميتي بارز و قابل
  .اند  شهر داشته  اين  مردم  و هويت  نسب و حفظ
 رضا   مطهر حضرت  و وجود حرم  ديگر خراسان  شهرهاي  به  مشهد نسبت  نسبي سالمت  
  و ايران   پيشين  خراسان  و كوچك  بزرگ  شهرهاي  تا از همة  شده  شهر سبب  در اين السالم عليه

 شهر آورند و در   اين  رو سوي  كشور، گروههايي  مختلف  مذاهب  و پيروان ، ايضاً از اقوام كنوني
   ديگري  مهم  خود ويژگي  گردند، كه  آن  فرهنگي- قومي عتنو   ورزند و سبب  سكونت اي محله
  .است بيشتر   و نگهباني  شناسايي  و شايستة  شهر مشهد شده براي
 شهر با حدود   اين  در قلب السالم الرضا عليه  موسي  بن  علي  حضرت ، حرم  سخن انو پاي  

 - فرهنگي- تاريخي  ويژگي ترين  و مهم ترين  ترديد اصلي  بدون  مسافر و زائر ساالنه دوازده ميليون
  .  است  زده  را رقم  و گرامي  شهر مقدس  اين مدني



 

  

  تاريخ و جغرافياي ايران و جغرافياي تاريخي و تاريخ محلي576

  ها نوشت  پي
 . ۵۳  ، ص۱۳۵۶،   ترجمه بنگاهتهران، ،   آيتي رجمة، ت البلدانيعقوبي، . ۱
 طابران  ، ذيل حدودالعالم،   التقاسيم احسن،  االرض ، صورت  و ممالك مسالك  ، چون  چهارم  سدة  مهم  جغرافيايي منابع. ۲

 .  و طوس
 حفاريها   حاصل  كتاب اين. ۱۳۷۰ كشور،   فرهنگي  ميراث ، سازمان  در تاريخ  شهر خفته توسموسوي، سيد محمود، . ۳

 .  است  گرفته  صورت  توس  در شهر تابران  اسالمي  از انقالب  پس  در سالهاي  كه  است  وسيعي زنيهاي و گمانه
،   و جغرافيايي  تاريخي  و متون  در منابع  هستند نامهايشان  شده  مشهد شناخته  مردم  اغلب  براي  روستاها كه اين. ۴

  نامة   بابا در وقف ، بوسنجد، و بعلي ، سعدآباد، حنوقان  سرده ازجمله.   است  آمده  مشهد فراوان هاي مهنا خصوصاً وقف
 .  است ذكر شده)   خراسان  اوقاف  كل  ادارة  به ، متعلق  قمري۸۲۹  مورخ(گوهرشاد 

  شناسي مركز خراسانمشهد، ،  يدي س  و مهدي ، محمدجعفر ياحقي) ماوراءالنهر  سفر به گزارش (  تا وخش جيحون از .۵
 .۱۴۳ و ۱۱۳  ص، ص۱۳۷۸،   رضوي  قدس آستان

،  علميتهران، ،   پاينده  ابوالقاسم ةترجم، ۹جلد  اثير،  ، ابنالكامل  :نك   در خراسان  حكومتش  و زمان  وي  احوال براي. ۶
 .۲۹۶ و ۲۵۴ص 
  . ۱۴۹  ، ص۱۰  لد، ج الكامل. ۷
 .۲۰۰  ، ص۱۳۷۸،  جاميتهران، ، هر مشهد ش تاريخمهدي،  سيدي،. ۸
؛ ۳۴۹  ، ص۱۳۵۵،   ترجمه بنگاهتهران، ،   منوچهر ستوده ، تصحيح بخارا نامة مهمان، اهللا بن روزبهان خنجي، فضل. ۹

 .۴۳   صمهدي سيدي، همان،
 .۲۲  ، ص شهر مشهد تاريخ؛  ۲۰۶  ، ص۱۸  لد، ج الكامل. ۱۰
،   محمد قزويني  عالمه تصحيح، ۱جلد ،   جويني  جهانگشاي تاريخلك جويني، عطام؛ ۴۳   صسيدي، مهدي، همان، .۱۱

 .۱۱۴  بامداد، صتهران، 
  .۵۸   صسيدي، مهدي، همان،. ۱۲
  .۱۶۷  ، ص۱۳۳۹،  باستانمشهد، ،   محمود فرخ تصحيح، ۳جلد  ،  فصيحي مجمل  فصيح خوافي،؛۵۹  صهمان، . ۱۳
 .همان. ۱۴
 .۶۹ -۷۵ ص سيدي، مهدي، همان،. ۱۵
،  شهر مشهد تاريخ  :نك،   است  شده  گزارش  عصر صفوي  تاريخ  اول  درجة  منابع  در همة  مهم  تاريخي  واقعة اين. ۱۶
 . ۱۴۲ -۱۵۰  ص
  .۱۷۶ -۱۷۷  سيدي، مهدي، همان، ص. ۱۷
  .۲۲۶  صهمان، . ۱۸
  . بعد  به۲۴۰  ، ص همان. ۱۹
،  شهر مشهد تاريخ  :نك بود،   قمري۱۱۸۳و  ۱۱۶۷ -۱۱۶۸، ۱۱۶۳  اي مشهد در ساله  به انير د  احمدشاه حمالت. ۲۰

 .۲۶۵ -۲۷۵ص 
  .۳۹۱، ص همان. ۲۱
.   است  بوده  نفر جمعيت۵۷۲۸۷   داراي  قمري ه سيزد  مشهد در اواخر سدة  است  ذكر شده  آتي  در صفحات كه  چنان. ۲۲

 كيلومتر مربع ۲۷۰ و   جمعيت شهد حدود دو ميليون م اما اكنون.  است شده  حدود نهصد هكتار مي  شهر هم وسعت
  . دارد وسعت
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،   مدرس رضوي  سيد محمدتقي ، تصحيح  رضويه  سادات  سلسلة  در انساب،  طيبه شجرة  رضوي، ميرزا محمدباقر،. ۲۳
 .۲۴۸ و ۲۰  ، ص۱۳۵۲،  حيدريتهران، 

  ميراث  مجلةمهدي سيدي، ؛ ۱۴۵  ، ص۳  لد، ج۱۳۶۵،  اسالميهتهران،  ، المؤمنين مجالسشوشتري، قاضي نوراهللا، . ۲۴
 .۱۵۷   مشهد، ص  گنبد خشتي ، مقالة۱۳۸۰  يز و زمستاني، پا۳۵ -۳۶  ، شمارة  و امور خيريه  اوقاف  سازمان، جاويدان

 . ۱۵۶  ، صهمان. ۲۵
 . ۱۵۰  ، ص همان. ۲۶
  . ۱۶۰  ، ص همان. ۲۷
  . ۶۲  صرضوي، ميرزا محمدباقر، همان، . ۲۸
  ، مقالة۳۵ -۳۶  ، شمارة  جاويدان ميراث   مجلةمهدي سيدي،؛ )  است  خاندان  اين  در معرفي  كتاب تمام ( همان. ۲۹

 .۸۵ -۹۸، ص  مشهد  رضوي  سادات  اوالدي  وقفهاي  به نگاهي
 .۱  ص ، ۱۳۸۰  ، سگالمشهد،  ،  در خراسان  وقف سيمايامير شيباني، عبدالرضا، . ۳۰
  .۱۶   شهر مشهد، ص تاريخ سيدي، مهدي،. ۳۱
مهدي ؛ ۲۳۳  ، ص۱۳۶۲،   و فرهنگي علميتهران، ،   وحيد مازندراني ترجمة، ۱جلد  ،  ايران  و قضية ايرانكرزن، لرد، . ۳۲

 .۴۰۰  ، ص شهر مشهد تاريخسيدي، 
 ۱۶۴  ، ص شهر مشهد ختاري  مهدي سيدي،: نك،   است  آمده  عباس  عهد شاه  تاريخي  سفر در اكثر منابع  اين شرح. ۳۳
  . بعد به
 شهر   اين  اجتماعي  بسيار ارزشمند تاريخ  در مشهد، از منابع  و غير آن  رضوي  قدس  آستان  فراوان هاي نامه وقف. ۳۴

مذكور   هاي نامه  وقف  سطور به  اين نگارندة. اند  قرار نگرفته  محققان  عموم  و موردتوجه  انتشار نيافته  متأسفانه هستند كه
  .  است  داشته  شخصي رجوع

  .۱۱۹   صسيدي، مهدي، همان،. ۳۵
  .۱۳۷  ، ص همان. ۳۶
  ، مقالة۳۵ -۳۶   شمارة،  جاويدان ميراث   مجلةمهدي سيدي،: نك   رضوي  سادات  از موقوفات  اجمالي  آگاهي براي. ۳۷

  .۸۵  ، ص  رضوي  سادات  اوالدي  وقفهاي  به نگاهي
، ۱۳۶۲،  پيشگامتهران، ،   الشمس مطلع: نك،  مانده  و باقي شده  از تخريب  شهر مشهد، اعم يها  مدرسه براي. ۳۸
 كتاب مهدي سيدي،؛ ۸ -۷۱، ص ۱۳۴۹،   خراسان چاپخانةمشهد، ،   المحدثين  شمس، يادگار طوس؛ ۲۴۷ -۲۶۲ ص

  .۱۵۲ -۱۷۶، ص ۱۳۸۲، تهران، آوام، فرهنگي شهر مشهد سيماي تاريخي
 ۱۱۱، ص  فرهنگي شهر مشهد-سيماي تاريخي :نيز نك؛ ۲۰۳، ۲۰۰، ۱۸۱  ، ص شهر مشهد تاريخدي، سيدي، مه. ۳۹
  .۱۱۵و 
 ميرزا  ة ترجم،  ايران تاريخ سرجان ملكم، (  است  كرده  عهد قاجار نقل  در اوايل  انگليسي  ملكم  را سرجان  ارقام اين. ۴۰

  ).۱۲۶  ، ص۱۳۶۲،   كتاب دنيايتهران، ،  حيرت
ميرزا  :نيز نك؛ ۱۰۸۶  ، ص۱۳۶۴زوار، تهران، ،   رياحي  محمدامين  تصحيح،  نادري آراي عالممروي، محمدكاظم، . ۴۱

  .۱۶۵  ، ص۱۳۷۵بنياد موقوفات افشار، تهران،  به كوشش بهروز گودرزي، ، التواريخ  ةزبدمحسن مستوفي، 
  .۲۳۴ -۲۳۹  ، ص شهر مشهد تاريخ. ۴۲
  ، ص۱۳۶۱،   آثار ملي انجمنتهران، ،   نوري  سيد عبداهللا  كوشش  به،  نادري جهانگشايخان،  استرآبادي، ميرزا مهدي. ۴۳
  .۲۵۷  ، ص شهر مشهد تاريخ :نك؛ نيز ۴۲۸
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   و آمادة  طومار را بازخواني  اين۱۳۸۰ در  شناسي مركز خراسان. شود  مي  نگهداري  قدس  طومار در آستان اصل. ۴۴
  .  است  نسخه  از آن  حاضر برگرفته مطالب.   است ثير كرده تك انتشار و در چند نسخه

  .همان. ۴۵
؛ ۴۴۳  ، ص۹  لد، ج۱۳۴۹،   و خيام  مركزي فروشي كتابتهران،  ،  ناصري الصفاي  ضةروخان،  هدايت، رضاقلي. ۴۶

  . ۳۸۹  ، ص شهر مشهد تاريخ
 را دارد، هرويها كامالً   اقدس  ارض نفوس    عنوان  شهر مشهد نيز كه  قمري۱۲۹۵ -۱۲۹۶   سال درآمارگيري. ۴۷

  .۱۳۷۶  ، ص شهر مشهد تاريخ  :نك.  هستند مشخص
 در   شب  يك  هستند و هر هفته  حسينيه ، داراي۷  ، شمارة  آزادي  در خيابان  واقع اي يها در كوچهي، بخارا  مثال عنوان  به. ۴۸

  .شوند  مي  جمع  مزبور دور هم حسينية
 با همكاري ۱۳۸۲ و در بهار سال  تصحيح مردم مشهد قديم  يا  اقدس  ارض نفوس  با عنوانرا نگارنده   آمار اين. ۴۹

   است  شده  نقل شهر مشهد تاريخ   در كتاب  هم  از آن اي خالصه.  استكردهمعاونت فرهنگي شهرداري مشهد چاپ 
  ). ۳۷۱ -۳۷۶  ص(

 شهر مشهد   به  مربوط  هستند در اكثر كتابهاي  واقع  آخوند خراساني  و خيابان  خيابان  پايين  در ابتداي  دو بنا كه اين. ۵۰
  .۱۰۸ -۱۰۹، ص  فرهنگي شهر مشهد-سيماي تاريخيبراي آشنايي بيشتر با اين دو بنا بنگريد به . اند  شده معرفي

كار    بسيار به  پيش ةتا چند ده نيز   آن  در شهر مشهد و اطراف  است  بوده  خراسان  مردم  اصالً ويژة دستار كه. ۵۱
  بستند، سادات دار مي مد   دستار سياهنهاسم  بستند، نيمه  مي  دنباله  بدون  دستار سياه  يا روحاني ساداِت مسن.  رفت مي

ند و كربال بست  مي  زردرنگي  دستار ويژة  كرده افراد حج. بستند دار مي مدترها   و جوان مد  دستار سبز بي  مسن غيرروحاني
كار   به  دستار سپيد و كركي  هم  مردم ةبقي. گفتند مي»   كرباليي شال «  آن  به ، كه اي  يا قهوه  شيرو شكري ها دستاري رفته
  .بردند مي
 ، امهشاهن  مثل ( كار رفته  به  فراوان  پيش  هزار سال  به  مربوط  خراساني  در متون  كه  اصيل  دري هاي  واژه  اين اغلب. ۵۲

   درج  فرس لغتدر ...)    و عنصري  منوچهري  چون  شعرايي ، ديوانهاياسرار التوحيد،  ناصرخسرو سفرنامة ،  بيهقي تاريخ
  .اند  شده و معني

  .۱۳۷۴ پاژ، مشهد، ،  باستان ، فروردگان  خراسان برات چراغ  كتابمهدي سيدي، . ۵۳
   به  كه  قديمي  شهر مشهد بنايي ة، در بقي  باشيم  را در نظر نداشته رضا  حضرت  حرم  حاضر اگر مجموعة در حال. ۵۴
  . باشد وجود ندارد  داشته  تعلق  تيموري  از دورة قبل
  .۱۶۹  ، ص۱۳۶۶اميركبير، تهران،  جعفر شعار،   ترجمة، االرض صورت ابن حوقل،. ۵۵
  .۸۴ ، ص۱۳۵۴زوار، تهران، ،  طباطبايي   سيد ابوالفضل ، ترجمة  مينورسكي  تصحيح،  ابودلف سفرنامة. ۵۶
،   مؤلفان ، شركت تهران، ۲ جلد ،  منزوي  دكتر علينقي  ترجمة،  االقاليمةف معر  في  التقاسيم احسنابوعبداهللا مقدسي، . ۵۷

  .۴۶۸  ، ص۱۳۶۱
   آل  مذهب  شيعه  مزبور از اُمراي ضمناً عضدالدين. ۲۲  ، ص شهر مشهد تاريخ؛ يا ۲۰۶  ، ص۱۸  لد، ج ملالكا. ۵۸

   دودمان  معتمد اين  دولتمردان  و از زمرة  را پذيرفته  سلجوقيان  بعداً تابعيت ، كه  بوده  و يزد و اَبرقوه  اصفهان  حاكم كاكوية
  .اند شده
 شهد، شهر م تاريخ؛ ۳۴۷  ، ص۱۳۵۷،  بابكتهران، ،   نوايي  عبدالحسين  تصحيح،  التواريخ احسن روملو، حسن بيك،. ۵۹
  .۱۰۵  ص
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  تاريخ؛ ۶۹۳ ، ص۱۳۷۲،  نشر ني، تهران، ۲جلد ،   سيد جوادي  حاج  سيدكمال  تصحيح،  التواريخةزبدابرو، حافظ، . ۶۰
  .۶۱  ، صشهر مشهد

   نشان  كه  است  وقفي  بازار مزبور جزء رقبات  در حواشي  دربند دكان۶۱،  ق ۸۲۹   گوهرشاد، مورخ ةنام در وقف. ۶۱
 گوهرشاد بود و   موقوفات  ما برجا و در تصرف دكانها تا زمان.   است  بازار موردنظر وجود داشته  تاريخ  آندهد در مي

  .دش و بست شيخ بهايي احداث  بعد تخريب
  ، ص مشهد گنبد خشتي  ، مقالة۳۵ -۳۶   شمارة،  جاويدان ميراث   مجلة مهدي سيدي،: نك   گنبد خشتي دربارة. ۶۲
 مركز ،  پژوهي خراسان   مجلة ، به  ملك  اميرشاه  مقبرة  همين مجموعه؛ و براي۶ ةژوهش شمار يا پ۱۴۹ -۱۶۲

 از  مسجد  نه  است  مقبره مسجد شاه  ، مقالة۱۳۷۷  ، بهار و تابستانيك  ، شمارة  رضوي  قدس  آستان شناسي خراسان
  . ۱۱۹  ، ص  سيدي مهدي
 شهر  تاريخ؛ ۶۴  ، ص۱۳۷۰،  اطالعاتتهران، ،   غالمرضا ورهرام  تصحيح،  خراسان  تاريخي جغرافياي ابرو، حافظ،. ۶۳

  .۶۳   صمشهد،
.   است  شهر واقع شود و در شمال  مي تلفظ»  كاريز ميل « ، اينك  بوده  از آن  جزيي آباد هم  عشرت  كاريز كه محلة. ۶۴

 نو با  چاه.   در شهر مشهد است  شده كامالً شناخته  ، جايي  رضا بوده  حضرت  حرم  دربرگيرندة  آن  اراضي سناباد كه
 شهر مشهد،  تاريخ  :نك( شهر مشهد بود   اطراف  روستاهاي ترين  قرار دارد، دستگرد از قديمي  خيابان  در پايين  نام همين
  .  است  كنوني  و تهران  عنصري  خيابانهاي  شامل  بوده  موقوفه  اغلب  كه  آن و اراضي) ۳۷  ص
؛ ۵۷۱  ، ص تا ، بي ، تهران ، باراني  محمد عباسي  كوشش ، به  ادوارد براون تصحيح الشعرا، ةتذكر دولتشاه سمرقندي،. ۶۵

  .۸۶   ص شهر مشهد، تاريخ
   الصفاي ضةرو  مؤلف (  هدايت خان  رضاقلي  برآوردهاي  كه۳۸۹ ،۳۶۱، ۳۲۳  ، ص شهر مشهد تاريخ  بنگريد به. ۶۶

  .  است  كرده  نقل  آن  داخل  محوطة  شهر و وسعت  باروي  را از طول  گرگر و اعتماد السلطنه  مك  كلنل،) ناصري
 شهر  تاريخ  :نكها   دروازه  اين براي. اند  بوده ها در آنها واقع  دروازه  كه  بوده  محالتي  از نام ها برگرفته  دروازه  اين نام. ۶۷

  ).  اعالم در فهرست( آنها   نام ، ذيلمشهد
  نامة  وقف كه (۱۰۲۳ و تا   مشهد صادر شده  به  عباس  شاه۱۰۱۶   مشهد ظاهراً در سفر سال  خيابان دستور احداث. ۶۸
  .۱۷۱ -۱۷۲  ، ص شهر مشهد تاريخ   ؛ بنگريد به  است  شده  تمام  آن احداث)   تحرير گرديده  خيابان آب
   و ارشاد اسالمي  فرهنگ  كل  ادارة،  خراسان فرهنگ    مجلةسيدي،مهدي : نك مشهد   خيابان  و آب  خيابان براي. ۶۹

   مجلة  و قزوين  هرات  خيابانهاي ، و براي مشهد  خيابان  و آب خيابان  ، مقالة۱۳۸۰  ، تابستان۲  ، شمارة خراسان
، ۵  ، و شمارة ، خيابان خيادوان،  خدابان  ، مقالة۶  هاي ، شماره  رضوي  قدس  آستان شناسي  مركز خراسان، پژوهي  خراسان

  . از دكتر سيد محمد دبيرسياقيخيابان  مقالة
   است  و ساير مردم  اوقاف  كل ، ادارة  رضوي  قدس  آستان  به ، متعلق  است  خطي صورت  به  اغلب ها كه نامه  وقف اين. ۷۰

   و شهر مشهد به  خراسان  مهم هاي نامه  از وقف وجهي ت تعداد قابل. است وافر   و حوصلة  از آنها نيازمند عالقه و استفاده
 همانها مورد  ، كه  شده  بازخواني  رضوي  قدس  آستان شناسي  مركز خراسان  و هم  خراسان  اوقاف  كل  ادارة اهتمام
  .  نيست و صفحه د  در يكي  گنجايش  از آنها اصالً قابل  برآمده  و اطالعات  سطور قرار گرفته  اين  نگارندة استفادة

  .۱۳۲  ، ص۱۳۶۳، الفبا،  ، تهران  شريعتي ، دكتر علي  خراسان راهنماي؛ ۱۸۰ -۱۸۱   ص،  التواريخةزبد ميرزا محسن،. ۷۱
   هنوز در شهر مشهد شناخته  قاجاري  ارگ محل. ۳۹۰  ص شهر مشهد،  تاريخ؛ ۲۳۸  ، صلد دومج،  الشمس مطلع. ۷۲
  .  است شده
  .۲۵۰  ، ص شهر مشهد تاريخ؛ ۴۷  ، صلد دومج،  الشمس مطلع. ۷۳
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  .۲۳۵   شهر مشهد، ص ؛ تاريخ۲۰۲  ، ص  نادري آراي عالم. ۷۴
  كه)   رضوي  قدس  آستان  به متعلق (  نادرشاه نامة ؛ و وقف۲۰۴   ص،  نادري  آراي عالم   او بنگريد به  اوليه  مقبرة براي. ۷۵

 هند   از سفر نادر به  پس  كه  دوم  مقبرة براي. ۲۳۶  ، ص شهر مشهد تاريخ و.   است  تحرير شده  هجري۱۱۴۵  در سال
؛ ايضاً ۱۰۸۹ و ۸۲۴  ، ص  نادري  آراي عالم و ۳۶۰ ، ص  نادري جهانگشاي   بنگريد به  صادر شده  آن دستور احداث

 -۱۲۳، ص  شهر مشهد فرهنگي-سيماي تاريخي؛ و براي اين همه نيز بنگريد به ۲۵۳ ،۲۴۹  ، ص شهر مشهد تاريخ
۱۲۵.  
   فرهنگي  ميراث راهنماي؛ و   نادري  آرامگاه ، ذيل۱۳۳۹،   خراسان  آثار ملي ، انجمن نادرنامه محمدحسين قدوسي، . ۷۶

  .»  نادرشاه آرامگاه « ، ذيل۱۲  ، ص۱۳۷۶ كشور،   فرهنگي ، ميراث  خانيكي  لباف ، رجبعلي)۱ (  خراسان استان
  .۳۹۰  ، ص شهر مشهد تاريخ   به:رك   اطالعات ين ا  خالصة براي. ۷۷
  


