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د. اند افتهي فوق دستجي در زمان خاص، به نتاهي ناحاي شهركيتيوضع  شتريب مزبوراتي نظرگرياز طرف
ب تيينما زرگدچار حانيموري نقش و زوال اي شهراتي در رشد هراني در و دچي هستند  عواملگري كدام به
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 مقدمه
تدر تي نظرات متفاوت،يموري آثار مورخان يمافتي شهرهايو خرابانيموري در رابطه با حمالت
ديبرخ. شود بيدگاهي با تنانهي خوش و حضور وي مدناتيحييو شكوفا را باعث رشدانيموري حمله

اياقتصاد شهر و برخراني در تگريدي پنداشته اند ي تباهو ركودي عامل اصلانيموري اعتقاد دارند،
و شهرنش  در دوره رانياي شهرتيو همه جانبه وضعقيدقي عدم بررسديبدون ترد. بوده اندينيشهرها

منيچنيي بروز اختالف نظرهاي علت اصلانيموريت دريمطالعه.شدباي فاحش  آثار صاحب نظران
منهيزمنيا هي نشان و بررساتي از فرضكيچي دهد كه ديي استقراي مزبور مستند تي وضعقيقو

ترانيايشهرها هينمانيموري در دوره و و تفاوتانيموريتخي از محققان تاركيچي باشد  به تنوع
ترانيايشهرها و وضعانيموري در دوره هاتي توجه نكرده اند ي خود را به تمامي مورد بررسينمونه
دمي تعمرانيايشهرها و عوامل مختلف ندي را مورد بررسگري داده اند نياي اند، سوال اصلاده قرار

و زوال شهرها ترانيايمقاله عوامل رشد ايمانيموري در عصر مني باشد كه در  شودي مقاله كوشش
د شگريبه عوامل مختلف و زوال . بپردازددند،ي گردرانيايهرها كه باعث رشد
ترانياي مطالعه شهرها مانيموري در دوره و زواليخي دهد كه تنها حوادث تاري نشان  در رشد

دخكي الي شهر ز. شهر را رقم زده اندكي از عوامل سرنوشتي نبوده اند بلكه مجموعه ريعوامل
و افزا و توسعه :دي گردانيموريتير دورهدرانيايو گسترش شهرهاتي جمعشيباعث رشد

و هوايو برخورداريياي مناسب جغرافتيموقع-1 زمي كافي از آب  قابليهانيو
:كشت

و روستاها در درجه اول تابع شراييو توسعه فضااستقرار ست آنهااييايو جغرافيطيمحطي شهرها
محييو روستاي مجاور شهريو فضاها و شرايميعيطبطي در ارتباط با عوامل گوناگون طي باشد

تعيمياقل و روستاها نقش انيي حاكم بر آن در جهت توسعه شهرها بايبه طور. دارندي كننده  كه
و توسعه خود ادامه داده اندگريكدي زم. به رشد و و هوا طبي كشاورزيهانيآب كهيعي از عوامل  است

د و روستاهاي نقش مهمربازياز عرانياي را در استقرا شهرها ا به و موجب و جاديهده داشته  ارتباط
ب زم.و روستاها شده استي مراكز شهرنيدادوستد و و هوا، مراتع تي كشت اهمل قابيهانيآب

تي برايخاص و مورد توجه حكمرانان ت. بوديموري مردم داشته اند اموريگرچه حمالت  جادي موجب
و بس و وحشت در دل مردم اياريرعب و آساني از حكومت شد، اما با  مردم ساكنشي حال او آرامش
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و جانشني مفتوحه را تاميدر شهرها . گذشته را جبران كردندي مختلف، ضررهاي او در نواحناني كرد
ا پنيآنان به و بهبود وضع اقتصادني تامي بردند كه الزم است براي نكته مهم و،ي رفاه مردم  زراعت

بسلذا امر زراعت مورد اهم. تجارت را توسعه دهند  از نقاط مملكت كه تاآن زمانياريال قرار نگرفتو در
جويمسكون و ( احداث نمودنديرز كشاوي آب برايهاي نشده بود را آباد كردند ،ي نطنزني الدنيمع.
)277: 1384خو،ي؛ كالو224، 223، 1383
تدر و نزدلقانيبي شهرهاتي با توجه به موقعانيموري دوره نه ارس آنها به رودخايكيو نخجوان

و كشاورزيبرا هاي زراعت جوي كانال زيهاي آب احداثنمودند كه در اطراف اياحيادي آب مزارع
(شد آب) 245: 1363،ي؛ شام220: 3:1378/219،يزدييعل. بيشاهرخ در هرات كانال ه احداث كرد كه

پريگي ماهينام جو زمداي شهرت و بي زراعيهاني كرد زريا در اطراف آن، كه تا آن موقع ري بودند به
(كشت رفت ني سد مرو كه آب آن از نهر مرغاب تامي بازسازي برانيهمچن) 6:1380/4872رخواند،يم.

و پانصد جفت گاو در امري نامدار را مامور آبرساني شد امرايم  به كار گمارده زراعت به شهر مرو كرد
ز و افراد زمياديشدند و به كشتاري سكونت اختي كشاورزيهاني از اطراف مملكت در اطراف  كردند

و غالت مشغول شدند تا آنجا كه در منطقه بادغ دلسيمحصوالت پنبه، برنج ازنيزميزي حاصلخلي به
مكي مي شد، گاهي من غله كه كشت ( آمدي صد من محصول به دست ؛ حافظ 144: 1338،يفزاراس.

)340: 1:1372/339ابرو،
تلذا دلانيموري در دوره احنيسالط توجهلي به احي كشاورزيهانيزمايو امرا به يايو
هايي شهرها،ي آبرسانيكانال ها بهي دچار خرابموريتي متوالي كه در اثر جنگ  شدند، به سرعت رو

و آسازديدر:ديگويميزديچنان كه كاتب. توسعه نهادند اشي رفاه  بوددهيرسي خاصه مردم به مرتبه
و محصوالت توليمشكلو كشاورزانانيكه بازار مي را به بازارهايدي نداشتند و مردمي شهر  بردند
طيو بهبود شرايگزارش نامبرده نشان دهنده رفاه اقتصاد. دندي پوشيميشمي ابريبايزيلباس ها
مياجتماع ( باشدي در آن زمان )176: 1386،يزديكاتب.

دريتو محصوالت صادراي صنعتداتيو تولي مناسب تجارتيموقع-2 و قرار داشتن
:ي ارتباطيكنار جاده ها
تاقتصاد و تجارت به عنوان بخشانيموري عصر ازي از اقتصاد شهري به طور اعم  به طور خاص
س نت. بودريپذري حاكم تاثياسيساخت سيهاشي گراجهيهرچند در  وجودي مشكالتياسي متفاوت
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ت گنياانيموريداشت، اما تالش  خود را فارغ از مالحظات محضيتجاريهايري بود كه جهت
ا.م كنندي تنظياسيس هاي گذشته بخشنياز ي امور تجاري آنها در راستايو نظامياسيسي از تالش

م و به طور مشخص اهداف اقتصاديانجام  كاروانسرا بود كه، تجار را،كيرينظرانيا. داشتي گرفت
هي مركزيايآسياز شرق به غرب، از استپها مدياو جلگه پترانهي هند تا بنادر و جنوب  ونديو شمال

نيم و هازي داد خلهي روسي تجارت از رودخانه و از هند شرقجي تا سواحل چي فارس و تانيو هند
جرنيسرزم ( بوداني اروپا در ترانياخيتار. )1379:194ان،يموري دوره

بيي جاده هاشهرهاهي حاشدر ويياي معلول عوامل جغرافشتري سر بر آورده بود كه وجود آنها
سياقتصاد  به رغم موريت: گفتديباانيوريتمي دورهيو بازرگانيدر باب اوضاع تجار.ياسي بود تا

تم. دانستيمي ضروري خزانه سلطنتي كه به بار آورد، تجارت را براييهايهمه خراب انيوريدر دوران
ها.شدلي تبديو بازرگانيماوراء النهر به مركز ثقل اقتصاد اشتريبي بزرگ تجاريو شاهراه ني از

مينواح ( كردي عبور ب. و امنري در تعمانيموريت) 648:تايتاجبخش،  مهمي آنها اقداماتتي جاده ها
و سفرا (دي گردياديزيانجام دادند كه باعث جذب بازرگانان، جهانگردان )329: 1383بولنوا،.

پانيموريتاقدامات تجشرفتي باعث سمرقند، بخارا، هرات،: ماننديو مناطقدي گرديار اوضاع
شدزديو رازيش و بازرگانان و تمركز تجار وبيو ترغقي تشوي تمام توان خود را براموريت. محل تجمع

و صنعت امپراطور ايرونق تجارت و بكي را به صورت راني به كار برد يط. آورددري المللني بازار
ا و غربنيبي از او درخواست كرد كه روابط بازرگانا،ياطور اسپان به شارل ششم، امپرينامه  شرق

؛64: 1384بوات،(.او معتقد بود كه جهان در دست بازرگانان است. برقرار كنند
jaen,2899,433,469) 

تمدر اانيوري دوره حي شهر محور اصلنيا. در تجارت به عهده داشتي هرات سهم عمده اتيو
و ادوي مركزيي آسايو فكريبازرگان و مركز تبادل كاال ،ي جوز هندخك،يم: مانندييهاهي شد،
ايو جواهرات شهرهااتي عطرالن،يگشمي پوست جوز، ابرن،يگزانگب ري شهر سرازني مختلف بود كه به

ا. شدنديم ميميو اقلييجوطي را در شراي كه كاروان ها راه دورودرازرانيدر تي امنمودند،يپي متنوع
هاو سال بسيمت راه چاپارخانه هادر دوره. مقتدر بودي كه حكومت مركزيدر ادوار. بودياتيحاري آن

دلان،يموريت هاتي امنلي به مسي شهرهاي تجاري در راه  قرار داشتند،شمي ابره جادري مختلف كه در
ا و توسعه گذشته را باز لخانانيبعد از دوره فترت  (hinz,1949:313).افتندي مجدداً رشد

و انواع كاالهارفت،يجي شهرها و هرمز مركز اجتماع بازرگان بودند،  مانند صدف،يمتيقي بم
مزيو تبرهي به سلطانديمروار و در آنجا تبدي وارد ملي شد و گوشواره و به بازرگاناني به انگشتر  شد
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م دادلي تجارت به آنجا آمده بودند تحوي كه براگريديو كشورهامهيصرابوزان، كر هر كدام.شديه
 عراق عرب، عراق عجم، خراسان، ماوراء النهر، تركستان، دشت جان،يمصر، شام، آذربا: از ملل مانند
چ آسن،يقبچاق، جزي حبشه، هند، شهرهاا،ي شرق ي در هرمز برايندگاني عربستان نمارهي ساحلشبه

(تجارت داشتند وي تجاري از شهرهاانيموريتشهر قم در دوره) 163: 1377؛ بارتولد،1390:260آكا،.
مسنيا. عراق عجم بوديديكل هاي مواصالتي شاهراههاري شهر باقرار گرفتن در  شمالبهياصليو جاده

مسيجنوبو شرق به غرب جا و در . برخوردار بودي خاصتيو خراسان از اهميره،ي سلطانري داشت
ون371: 1380،يمستوف( اانيزي؛ سفرنامه )1349:149ران،ي در

و نهم هجرقم دلي در قرن هشتم سلي به يو بازسازانيموريتيو اقدامات تجارياسي ثبات
و آسايهايخراب و رفاه سشي گذشته و تبديو اقتصادياسيو ثبات و توسعه نهاد بهلي رو به رشد
شديشهر وگريديشهرها. بزرگ مسزدي مانند كاشان، نطنز هاري كه در دن قرار داشتي ارتباطي جاده
مگريدي ساخته شده را به شهرهاداتيتول وي صادر و حاكمان شهر در امر تجارت و اكثر امرا  كردند

( بودندميهنر سه دري نقطه تالقهيسلطان) 328: 1390؛ منز،289: 1382،ينراق. زميياي تجارت ينيو
ا و يو از لحاظ بازرگانكردليو اروپا تبدايآسانيمي رابط بازرگانني را به مهمتررانيجهان آن روز بود
و ستد از تبر ( كرددايپيشتريبتي اهمزيو داد  قم مركز عراق عجم در عصر شاهرخ،يرحمت.

طر)52: 1391،يموريت مي به دمشق وعثمانياديزي كاالهاهي سلطانقياز ژني صادر و بازرگانان  شد
. شدنديمرانياي كاال راهديخري برازيو ون

مني سرزم مياريبس،يياي جغرافتي با توجه به موقعرازيشتيركز فارس به ي از بازرگانان را جذب
ش و بازرگانان هارازيكرد ساينيزمي از راه ايهاني سرزمري با و خارج  چه از راني دوردست داخل

سييايدرقيطر غشيكراف،يو بنادر جنوب از جمله بندر هرمز، جرون، گر دادوستديدي با نواحرهيو
ترازيش. داشتند ونيشيپتي موقعانيموري در زمان يو تجارافتهي توسعهي از شهرايكي را حفظ كرد

م (شديمحسوب )1380:597، خوب نظر، 136: 1364،ي؛ كتب1:1370/250ابن بطوطه،.
تي مناطق شمالدر نشانيموري كه در دوران عيو صناشمي ابرداتي بود، تولني جزء مناطق شاهزاده
ت بازي برايچوب و حكمرانان زيموريرگان تيادي سود و مانيموري داشت راي تالش  كردند قدرت خود
ا و در آن زمان از مهمترنيدر مي مناطق تجارني مناطق حفظ كنند (شدي محسوب :1349روملو،.
حي بازرگانتيباتوجه به اهم) 116 و توسعه  در دوران خود تمامانيموريت،ي شهراتيو تجارت در رشد
مويسع زتي اهميو اقتصادي كه از لحاظ تجاري بردند تا مناطقي تالش خوش را به كار ري داشت را

هم. سلطه درآورند  وفارس را جاني آذربارن،ماوراء النهر، خراسان، عراق عجم، مازندا: مناطقليدلنيبه



و اسالممجله پژوهش 208 1394و زمستانييزپا17شماره هاي تاريخي ايران

هاريكه در مس انيموريتي بودند كه شاهرگ اقتصادي قرار داشتند، به عنوان مناطقي تجاري راه
و جزء سرزم نشيهانيوابسته به آنها بود مني شاهزاده . شدندي محسوب

وي مذهب،يو مركز فرهنگي ادارساتيو تاسي مذهب،ياسيستيدارا بودن مركز-3
: شهرهايهنر

سقرارگرفتن حيو هنري مذهب،ي ادار،ياسي شهرها به عنوان مركز قدرت ي شهراتي در رشد
بسدياديزتيشهرها اهم و نقش پي مهمارياشت منيا.و توسعه شهرها داشتندشرفتي در ي مساله را

پاانيموريتري ناپذي خستگيتوان از تالش ها و مناطق: مانندنينشتختي در مناطق سمرقند، هرات
سي در آبادانموريت. درك كردنينشاهزادهش اهيعني خودياسي مركز وياديزمتي سمرقند  قائل بود

و ميهاني صنعتگران را از سرزمهنرمندان هاي مفتوحه به آنجا انتقال و در حومه شهر دهكده يي داد
ش: به نام بنهي سلطانراز،يدمشق، مصر، وانيو بغداد و كاخها، مدارس، مساجد  عاميهانهاد نهاد

(خانقاه وحمام بنا كرد: المنفعه مانند حب308،307: 1370ابن عربشاه،. لي در تبدموريت)32: 2535،يبي؛
و خانهنيا. داشتي سهم بارزيو شهرينينشكجايبهي خانه بدوشاتيح  كار در نزد صحراگردان

و جرميبدوشان به منزله گناه ا. بودي نابخشودني بزرگ  معتقدند بودند كه هرگزصلانيچون آنانبه
.شد تخت قاپوكجايدردينبا

كلهرات و قرون قلب خراسان، حتايسآدي در همه اعصار و  شبه قاره هنديو دروازه افغانستان
م ها.شديشمرده و اهميخي تاريدر همه دوره ولتي از اعتبار ويي دروان شكوفاكني برخوردار بود
ز تمييباياوج و اهم. بوده استانيوري آن مربوط به دوره يهاني شهر هرات در سرزمتيكه عظمت

وي خاورخي در تاريو مذهبيع اجتما،ي ادب،ياسيس،ي تجارگاهيخراسان جا و شكوه  باعث آوازه
( استدهيابهتهرات در آن روزگار گرد ت)32: 1338،ياسفزار.  مدارس،ني بزرگتريموريپادشاهان

اادهيخانقاهها، مساجد، دارالس ا. شهر به وجود آوردندنيو كتابخانه ها را در ي هنرميعظن كانونيكه
اخيدر تار و تمدن ( ناممكتب هرات خوانده شده استبهراني فرهنگ شيدايپيهانهيزم،يرجعفريم.

ت ت) 18،20، شماره 1389مور،يمكتب هرات در عصر و كمال قرنانيموريدوران  به لحاظ معرفت
تي دورانييطال و تجلدهي ناميموري است كه رنسانس و كمال به اوج تعالاتي شد و معرفت  خودي علم
(ديرس م758: 1379گروسه،. )136،135: 1375،يجعفرري؛
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و حاكمان محل در شهرهاني سالطي عمرانتيفعال-4 :و بزرگان
مي اسالمي دورهي كه در بافت شهري از عناصريكي وي توان از ارگحكومتي موثر است

دي شهريمحالت مسكون هاواريو مي شهر كه با دروازه محل. نمود نام بردي خود شهر را محصور
گ با عنانيايريقرار و ارتباط آنها و عملكرد آن بستگكيهرتي به اهمگريكديصر  داشتهي از عناصر
و جداي كه مسجد شهر در قسمت مركزي طوربهاست و مجاور و به دنبال آن بازار شهر،  آن واقع بوده

هاعياز آن بخش وس ازگريكديبهيقوي پوشاند كه اغلب وابستگيمي مسكوني محله و كي داشته
و و بازراچهكينژاد و در هر محل عبادتگاه ك. به خود داشتندي مخصوصي مذهب بودند هارگ شهر
و گاهيجا ااي سلطان مي حاكم شهر بود به صورت بخش قلعه ي كه در مجاور مراكز مذهبĤمدهي به شمار

ميعنصر ارگ، بخش خودكفا بوده كه معموالَ بر بلند. شهر قرار داشته استيو اقتصاد وشدي بنا
د ميوارهايتوسط ا به عناصر نظامموريت. شده استي مستحكم محافظ و امالي كه خودر  قلمرواش

ب و روستا مشيشهر حقي از حد وابسته احساس  كه نزد كوچروانبه عنوان گناهي به اقدامقتي كرد، در
م و در تبديبزرگ قلمداد شهينينشكجايي زندگبهي خانه بدوشاتيحلي شد، مبادرت جست يرو

( داشتيسهم بارز )242: 1390آكا،.
بهيبزود و قرارگرفتنياسيس،يياي جغرافتي شدو به خاطر موقعلي كالن شهر تبدكي سمرقند
و توسعه نهادشمي جاده ابرريدر مس كشي براموريت. رو به رشد ودي محافظت آن، گرداگرد شهر را حصار

پ. اطرافش را خندق حفر كرد و توابعها ساخته بودند كه از محلهياريبسيها سمرقند خانهرامونيدر
و باغ ها احاطه شده بودنديدر همه سو نكي ها در فاصلهي آبادنيا. شهر گسترده و يو گاهمي فرسخ

پ مرامونيدو فرسخ در و شهر در زتيجمعه. آنها قرار داشتاني شهر گسترده شده بودند  بودادي چنان
و مسكن پيبراكه در داخل بارو، خانه بينمداي آنها و بشتري شد . رون شهر سكونت داشتندي در

وخيشي كه با هدف بهره بردن از نفوذ معنوانيموريت) 1384:284،285 خو،ي؛ كالو68: 1348لبر،يو(
م مدنيرسي را براي اسالماستيسجي به تدرقيخالانيدر و اهدافشان دنبال بهي به مقاصد  كردند،
شريتعم س: مانندي صوفوخي مقابر سيويخواجه احمد  در هراتي عبداهللا انصارخيشووي در شهر

(پرداختند ش. )61: 1382 بلوم،الدس،يبلر،
تدر زانيموري دوره و نماي برايادي عمارت و امراء نامدار ساخته شدند : چونيي هنرهاي سلطان
دلي خطاطوي نقاش،يقيشعر، موس  همه كاركناني عمرانيهاتي حضور سلطان در راس فعاللي بودندو به
اعيحكومت هاانيو مانند مدرسه، كتابخانه، پل، كاروانسرا،: عام المنفعهيو بزرگان در ساخت موسسه
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و داروخانه مشاركت داشتندمارستان،يب ( مهمانخانه، گرمابه اگرچه) 376: 1362،يعبدالرزاق سمرقند.
مرانياي معمار ساخته شد جز آثارانيموريتي كه در دورهييعمارت ها ولي شمرده  از نظركني شوند
ن و هايرونيبي نمازيعظمت . هستنديرانياي معماري برتر از نمونه

: در حال توسعهيمهاجرت به شهرها-5
حيكي كه. حال توسعه بوددري شهرها مهاجرت اقوام گوناگون به شهرهاي شهراتي از عوامل رشد
يو آرامش نسبتيو امني از رفاه اقتصاديو كشاورزي تجار،ي فرهنگ،ياسيستي داشتن موقعليبه دل

م و مردم دو. ادامه دهندشيخوي به زندگي توانسند در چنان مناطقيبرخوردار بودند  رانلذا در
پاانيموريت ميو مذهبيو فرهنكي مركز تجاراي تختي مهاجرت به شهرها كه به عنوان ي محسوب

خوموريت. بوديشدند مورد توجه مردم عاد تاشي با انتخاب سمرقند به مركز قدرت  درصدد بود
و شوكت بخشي اقتصادشرفتيپيادهاياستحكام بن و اقتدار خود، تمامدنيو شان ود مواري به قدرت

وي توسعه اقتصادي الزم برالي وسانيبنابرا. منقول را به ماوراء النهر منتقل سازدييدارا  ماوراءالنهر
شاكيبه شدن سمرقندليتبد و اكي ستهي مادر شهر با شكوه ساراني سلطان از  كشورها فراهمريو
پموريت. شد چي مفتوحه را عاري آن نبود كه شهرهاي در واقع در و مواد با ارزشري ذخاكندوزي از همه

ماد،يآنان را مصادره نما او متعه قابل جف در خدمت: منقول از هرنوع را كه شامليي بود دارالي بلكه
پ: چونيبه خصوص افراد كارآمد. باشند و مي ورانشهياهل حرفه و تحولي كه  توانستند موجب رشد
ف. برخوردار بودندتي او شوند از اهمنيسرزم و ازيندانيقعالمان باي امر مستثنني از و آنان را  نبودند

ا. خود به سمرقند برد زنيدر و آبادموريتادي دوره به علت توجه ايان به عمران ي نواحني ماوراءالنهر
اشتريبي بزرگ تجاريو شاهراههادي گرديو بازرگانيمركز ثقالقتصاد مي نواحني از وي عبور  كرد

هم. كردلي تبدي تجاركزمرنيسمرقند را به بزرگتر و امنري در تعمليدلنيبه هاتي جاده ها  جاده
دربيو ترغقي تشوي تمام توان خود را براموريت. انجام دادياقدامات مهم و تجارت و رونق صنعت

و سمرقند را به صورتيامپراطور بكي به كار برد ني در آورد، كه در آن تجار سرزمي المللني بازار
و كاالهاو مختلفيها ودهيمجامع صنعت گران ورز. مناطق جمع شده بودندني دورتري محصوالت

و برگز ازدهيهنرمندان زبده غسالكار،يكاش: اعم و ملرهيح ساز، بلورساز، بافنده وينيچ،يرانياتي با
ميانيسور الي خواه به و خواه با زور در خنيو رغبت و هنر و به حرفه شيو نقطه گرد آمده بودند
ميبرتر اشي باعث افزايو رفاه اقتصاديتي امنطيشرا. دادندي روز افزون ني مهاجرت اقوام مختلف به
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هاان،ي هندان،ي ارمنان،يوناني ان،يتركان، تاز: مانندياقوام. شهرشد مسيو فرقه : مانندتيحي مختلف
و سطوريعقوبي ها،گيكاتول تي جمعي كوتاهدتم. دادنديملي شهر را تشكنياتي جمعاني ها

رسكصديسمرقند به ( بوددهيو پنجاه هزار نفر )284،285: 1384خو،يكالو.
هاشاهرخ احي النفس بودند، در جهت آبادانميسليو فرزندانش كه انسان  شهرها تالشيايو

پا. كردندياديز و تختيشاهرخ با انتخاب هرات به عنوان  به جذب هنرمندان، دانشمندان، شعراء
و خراسان مركز تصم دليو نظامياسيسيهايريگميمعماران جهت توسعه آن پرداخت و به لي شد

ساي خارجاطارتب اهري گسترده با ستيم كشورها، . افتيي فراوانيو تجاري فرهنگ،ياسيو نقش
ه تريكي.ق. خراسان در قرن نهم  را آغاز كرد كه در تمام طولشيخويخي دوران تارني از درخشان

طالنيچني داراخيتار ت. نبوديي عصر دلانيموريهرات در دوران ساتي جمعشي افزالي به و زو ساخت
و بازارها عام المنفعه، مدارس،يساختمان ها و كاخ ها بسيخانقاه، مساجد وتي پر جمعاري متعدد

(گسترده شده بود )78: 1338،ي اسفزارز؛ي، مقدمه، 1447،ي ابونصر هرووسفي.
احديتجد.ق.ه807 در سال شاهرخ  خودي عمراني تابران را در دستور كارهااي شهر طوسيايو
و سي از امرايكيقرار داد مايدي خود به نام وديشهر طوس تجد. شهر كرديمور آبادان را  عمارت شد

دل. ساكنان آن كه به مشهد مهاجرت كرده بودند برنگشتندكنيل بهنين مهاجرت ساكليشهر طوس به
دلشد،يمدهي سناباد كه آن روز مسغد ناميدهكده ها هالي به كلي متوالي جنگ و رانشدهيوي به  بود

رويمشهد به علت سابقه مذهب متيز بر اهم روز به دي آن افزوده و  خراسان را تحتي شهرهاگري شد
م تر. داديالشعاع قرار شدنيو مهم ز. شهر خراسان  مراكز گسترش موجبشهيهم،يارتيامكنه

ايميبازرگان و مني شدند و مشهد بزرگتري امر شامل مشهد هم آنيو بازرگاني شهر تجارني شد  در
و ملل شرق هم. در بازار آن مشغول تجارت بودنديزمان بود كه اقوام ي علت مردمان شهرهانيبه

م ( كردياطراف را به خود جذب )124: 1377؛ بارتولد،182: 1338،ياسفزار.
 شدوي شده بود در زمان شاهرخ بازسازرانهيوكيبهلي مرو كه از زمان حمله مغول تبدشهر

ا الزم بهانتقالليشاهرخ دستور داد تا كارگران با وسا و در  500نهيرمنيآب به مرو مشغول شوند
رو. جفت گاو به كار گرفته شد و اكناف مردم جهت سكونت به آنجا وياز مجموع اطراف  شهر آوردند

احديجد بدي شهر هرات باعث گرديهاتي جزابكنيولدي گرداي مرو  مردم مرو به هرات شتري كه
و امن پايتيمهاجرت كنند تا از امكانات بختتي كه در ( ببرنديشتري وجود داشت بهره حافظ.

)51: 1377؛ بارتولد،340: 1:1372/339ابرو،
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حريزعوامل : شهرها شدندتيو كاهش جمعي شهراتي باعث ركود
و از دست دادن موقعرييتغ-1 آبي تجارتي شبكه راه ها ي كشاورزتيو تنزل موقعياري شبكه

و روستاها ولهيآتينكته گفتن: شهرها ها حفظ ي از عوامل مهم تجارت خارجي تجاريحراست راه
و توسعه بازرگان. شرق در تمام دوران بود ميتحول كي توجهانيشازاني تا هاتيو امنتيفي به ، راه

هايپراكندگ ها،ي ارتباطي شبكه و استراحتگاه هاي تعداد منازل غ،ي آبرساني مناسب، چاه و رهي پل ها
و توس. داشتيبستگ ندرجه تحول ازيعه شهرها هريچون هر شهر. عوامل مربوط بودني به  باالتر از
و معاوضه كاال بودي براي محلگر،يدزيچ هم. تجارت هاا، بازارهشهيقلب بارزگان آن و دفترخانه  انبارها

و بهي هر شهرياتيحاتي از ضروريكيبودند اي ماوراي شبكه ارتباطكي راه داشتن از. بودي منطقه
ها،ثيحنيا وسافتهي سازماني وجود دولت گ،ي توسعه منطقهاعيو متمركز با امكانات ي عاليري بهره

ها. بودرانيايو توسعه تجارت داخلمياز تحك اريبسي ساختار دولتنيچنكييالتيتشكيارگان
بيتواناتر از نظام حكومت و كي ثبات محلي كوتاه مدت عتيو قابلتي امنت،يفي بود، چون ناصر متعدد

ن هم. كرديمني را تضمي ساخت اقتصادريزازيمورد تغليدلنيبه  هم مكرري سطحياسيسراتيي جز
ح . سود داشتري تاثيرانياي بازرگاناتيبر
ايعيوسي كه امپراطورموريت و تجارت را براجادي را يمي ضروري امري خرانه سلطنتي كرده بود

م هاخواستيدانست تادي جهت كوشنيبد.و اروپا را برقرار سازدايآسيانيميان بازرگي نظارت بر جاده
و كشورها آسي نواحيعراق و هاريصغياي قفقاز مآني از شهرهاي تجاري را كه اكثر جاده ي عبور
ها. كندريكرد را تسخ دري را كه از نواحي كاروان رو شماليجاده يو صحراهااهيسياي مجاور كرانه
تميم خزر عبوريايكرانه در و نمي توان حفظ سلطه بر آن نواحوري كردند  را مسدودديدي را در خود

مسي منظور تمام شهرهانيبد. كرد هاري را كه در برا مذكور بودندي جاده بسني از  از مردمياري بردو
د حنيا. شدندي متواراي مهاجرتگريآن شهرها به مناطق و كاهشي شهراتي عامل باعث ركود

شهتيجمع (دي مذكور گرديرها در داي لوسكاگويپ. )1354:429 گران،يو
سگريديشهرها علستاني مانند وي رو به خرابانيموريتهيو كرمان به علت شورش مكرر  نهادند
مضستانيسي مردم شورشمي تسليشاهرخ برا و آنهارا در قهيو كرمان دستور داد تا سدها را بشكنند

ن و دبيبه تخر شاهرخيروهايآب قرار دهند و همهي عمارت و باغ ها پرداختندكه  عامل با توجهني ها
و كمبود آب در آن سرزميياي جغرافتيبه موقع حني منطقه  شهرها در دراز مدتي شهراتي باعثركود

(در آن منطقه شد )1:1372/272حافظ ابرو،.
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اهي سلطانشهر و از لحاظ تجاررانياتختيپالخاناني كه در زمان د نسبي بود گريت به مراكز
مس. داشتژهيومتياه زمشم،ي ابريآبريعالوه بر نيني راه بهزي با گذر از تبرزي آن به هندوستان

سوه،يسلطان آبي به مي جنوب با راه رسشيپيولوست،يپي به هم خلدني از ازجي به  فارس، در كرمان
م سويآن جدا و به مي شد ت. افتيي شرق امتداد  حفظ كردهي را تاحدودشيخوتيقعموموريدر زمان

(بود تكنيل) 166: 1383،يانيب. هاونلووي به علت حمله تركمانان قراقوموري با مرگ  شاهزارگاني جنگ
خوي بازرگانتي موقعموريت و رو به انحطاط گذاشتشي گذشته هرچند شاهرخ تالش. را از دست داد

بونلوهاي از دست قراقوهيكرد با تصرف سلطان جاهيسلطان- هرمزير محور بازرگانو تسلط  برجسته گاهي از
ليدر تجارت جهان و بههي با مرگ او سلطانكني برخوردار شود و مردم آن  از دست آنها خارج شد

( مهاجرت كردندگريديشهرها )109: 1369؛ سومر، 158: 1390آكا،.
زمي نامساعد، عدم دسترسمياقل-2 و طغيهاني به آب علشهاني قابل كشت، وانيموريتهيرها

حي عوامل اصلازيكي:يمنازعات حاكمان محل ،ي از نواحي در بعضتيو كاهش جمعي شهراتي ركود
و كمبود بارندگمياقل زمي نامساعد آي براانيفرومانروا. بوده استزي حاصلخريغيهانيو ب كمبود
يمييو روستايمناطق شهربهي آب رساني برايي قابل كشت اقدام به احداث سدهايهانيزميبرا

و هز مي صرف نگهدارياديزنهيكردند و قنات ها وي شد كه از عهده مردم عادي چاه ها  خارج بود
ا مفهيوظنيدولت ها ها. گرفتندي را به عهده  جمان،و مقاومت مردم مهاي تهاجم خارجيدر زمان

سمي تسليبرا مض مردمو تحت فشار قرار دادن آنها، اقدام به شكستن و در ازقهيدها  قرار دادن مردم
ميلحاظ آب ت. كردندي اقدام سانيموريدر دوره  به حكمرانانيريو كرمان به علت پشتگستاني مردم
عليمحل ني مسئله استقالل طلبنيهم. كردنداميقانيموريتهي بارها  در مقابل اوردنيو سر فرود
تانيموريت ويخراب باعثانيموريو مقاومت مردم در برابر شدنيايرانيو مي تسليشاهرخ برا. مناطق

س ونياي دستور داد سدهاستانيكردن مردم  منطقه را بشكستند تا مردم از مقاومت دست بردارند
حنيهم اي شهراتي مسئله باعث ركود اقني در زميميل مناطق شد كه از لحاظ و ني دچار كمبود آب
نو شاهزاريمنازعات محل. مساعد بودنديها دزيگان حگري از عوامل  شهرها بودند،ي شهراتي ركود

س بسيو اقتصادياسيكه عدم ثبات وياري را و جادهايو خرابيراني از مناطق باعث  شد،يميي شهرها
آمتي نبود امنليكه به دل و دريرقابت حكمرانان محل. كردندينمد كاروان ها در آن مناطق رفت

ت و حكمرانان حديموريمازندران و  فراوانبيآسييو روستاي جوامع شهراتير استرآباد به اقتصاد
( رسانديم )124: 1377،يمرعش.
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هايو جاني مالتينبود امن: كوچ ساكنان شهرها-3 و طوالنيبيو جنگ  در دوراني وقفه
ديخيمختلف تار يدو رفاه اقتصاتي اهمي بود كه داراي عوامل مهاجرت نفوس شهرهابه مناطقگري از

هاينسب تيسي بودند، جنگ هاموري ساله تيو جنگ سيموري شاهزادگان  رسلطهي بر سر مناطق
 باعث مهاجرت مردمگريكديبايو رقابت حكمرانان محليو شورش حكمرانان محلگريكديباشيخو

م: مانندييبه شهرها و مردم مرو به هرات ند، بوديو رفاه اقتصادتي امني كه داراشديطوس به مشهد
(نديمهاجرت نما )124: 1377، بارتولد،182: 1338،ياسفزار.

 كه در دورانهيو سلطانزيشهر تبر: شهرهايو ادارياسيستياز دست دادن دادن مركز-4
دل. مركز قدرت بودلخانانيا هاليبه تانيموريتانيمي طوالني جنگ و شاهزادگان يموريو تركمانان

خوتيموقع و شهرها را ازدستشي گذشته شييداد و  كه در دوران آل مظفر مركز رازي مانند اصفهان
د حگريقدرت بودند ( را حفظ نكردندشيخوي شهراتي مانند گذشته ج1372حافظ ابرو،. ،.1:752(

ها:و نزاع شاهزادگاني صدها وارده به شهرها، اغتشاشات داخل،يحمالت نظام-5 يجنگ
هاموريتيمتوال تنيبي داخليو جنگ بسموريتيني بر سر جانشيموري شاهزادگان ازياريو شاهرخ

سريشهرها را درگ و عدم ثبات هزياسي كرد بي لشكركشنهيو و كاهشي سروساماني ها باعث  شهرها
و انتقاالت اجبارتيجمع (دي مردم گرديو نقل دلني مانند اسفراييشهرها) 1379:176،ينبئ. لي به

ا و غارت مكرر درشورش مردم و نكو ويقوام هزاره تيراني مغول رو به و در دوران  فرصتيموري نهاد
( كرددايپاءياح گ) 1338:344،ياسفزا. ميهايريدر تاني مكرر و كرمانس در فاريموري شاهزادگان

حونلوهايو با قراقوگريكدي با جانيو آذربا اي شهراتي باعث تنزل (دي گردي نواحني در حافظ ابر،.
ج1372 ،.1:77،79(
و ترك در مناطق شهرفياستقرار طوا-6  جانيآذربا: مانندرانيايهامي از اقلي به بعضي تركمن
مياريبسي كوچروي زندگيبرا و تنوع. باشندالتيايشتيمعيازهايني توانست پاسخگوي مناسب بود

ا و مراتع و هوا االقييي مناسب را براطي شراني سرزمنيآب مالتيو قشالق ( كرديفراهم ،يانيب.
ج1375 پاجانيآذربا) 3:1049.، ااني تا پس از سقوط. را حفظ كردشيخوتي موقعلخاناني حكومت

جال: مانندي محليآنها جكومت ها اي آل چوپان، آل مظفر، برار،يآل  به مبارزه ادامههي ناحني تسلط بر
و در اواخر قرن هشتم هجر قويدادند ا ونلوي تركمانان قره پني سرزمنيبر نياموريت. كردندداي تسلط

بنيسرزم و با مرگ او مجدداً تني را از دست آنها خارج كرد و تركمانان مبارزه ادامهيموري شاهزادگان
دلافتي سي مبارزه طوالنليو به افيو استقرار طواياسيو عدم ثبات و ترك در  منطقهني تركمن
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پيرتيعشيزندگ حداي رواج و ( را دچار ركود كرديح نوانياي شهراتي كرد ج1372حافظ ابرو،. ،.1،
)1390:257؛ آكا، 175:171

دياتياحجافات مال-7 زميمشاغل:يوانيو غني صنعتديتول,ي كشاورزنهي كه در  بودنديو تجارت
نياتي كسب درآمد مالي مهم برايگاهيپا مي نظامي انسانيرويو به. آمدندي به شمار  نكهيابا توجه

ت هزميعظي سپاهي داراانيموريحكومت ان دهندگااتي آنها به عهده مالي لشكركشنهي بود كه ني بود
ايخهايتار. حكومت بودندي مهم برايمناطق در مجموع موهبت ي منطقه آگاهني متعدد نوشه شده در

تي را درباره طبقه بزرگان در شهرهاي ارزشمنديها اري را در اختيموري آنجا ومناسبات آنها با حكومت
م هايكارگزاران حكومت برا. گذارنديما و از نزديمي شهر باقكيدري طوالني دوره باكي ماندند
ب. سروكار داشتندي شهريزندگ  محل بودندي قدرت خود را مرهون داشتن وكالت اهالشتريبزرگان شهر
تيارياما بس ( بودنديموري از آنها در خدمت حكومت )209: 1390منز،.
هاانيموريت و نظر رعاتي امني در دوره اما هرگاه, داشتنديشتريبتي موفقايو رونق جلب اعتماد

ب ايمنيكه نظم در مركز حكومت از مني رفت بخش اعظم و. دادندي اعتماد را از دست حاكمان
ب زمشتريبزرگان شهرها در شيو برقرارياتي ماليهاگاهيپاتي حفظ امننهي زمان ها در يهرنظم

و كشته شدن سه هزارياتينمالي محصلهيعل.ق.ه790 داشتند شورش مردم اصفهان در ساليهمكار
ت ي مال براهيتهي براموريتياتي توسط مردم اصفهان نشان دهنده احجافات مالمورينفر از سربازان

ااني سپاهنهيهز ( شدندهن كشت به هفتاد هزار نفراز مردم اصفهاكي نزديري درگني بود كه در يعل.
ن) 1387،1/588،يزدي زميو همكارتيحسن يو كشاورزي از اقتصاد شهرتي حمانهي حكومت در
سيبرا رو. داشتتي اهمياسي حفظ قدرت چنيبه هر هاني در سيي برهه انيمياسي بود كه مناسبات

واري در اختيشاهزادگان منابع محدود.شدي شهرها مشكلترمانويفرمانروا  بودند به دقتر مجبو داشتند
مياتي مالزانيم و تعداد شكستهاتوانستندي را كه ي را كه بدون از دست دادن وفاداريي وضع كنند
بگشاني خود برايايرعا انيميريگميبزرگان شهر كه اكثرا از قدرت تصم. رندي قابل تحمل بود در نظر

و تسل باميدفاع مدي در دست آنان بود رقي حدس و با حداقليپبي زدند كه كدام روز احتمال خواهد بود
ز. حكومت خواهند كردييو زورگوبيآس و اشتباه در محاسبه برااديمخاطرات  چوني افرادي بود

مايانيفرمانروا, شاهزادگان و اغلب مرگ  شد ودري بزرگان شهر منجر به از دست دادن مقام، مجازات
هيني دست كم باج سنگاي شهر غارتيهمان حال برا  حاكمانييدر زمان جابجا. داشتمراه به

جدياريمناطق مختلف بس مدي از اموال مردم توسط حاكم هاني شد بنابراي مصادره كهيي در دوره
ميانيثبات حكومت در زمان فرمانروا و توسعه شهرها . شدندي مانند شاهرخ برقرار بود موجب رونق
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س, با اقتدارانيمتاسفانه بعد از مرگ فرمانروا و ثبات باييهايآشفتگ.شديمداري ناپاياسيآرامش  كه
زي هجر849 در سال سنقريشورش محمدبن با شي را برايادي آغاز شد مشكالت و رازي مردم اصفهان،

ززدي مردمدي افراد شاهزادگان باعث گردني مابيري بوجود آورد درگزدي و مبلغ ننديببيادي خسارات
و و (و حكمرانان چشم به مال مردم داشتندگرفتندتيالهفتصدهزار تومان از شهر : 1386،يزديكاتب.

209(
سيعيطبيبالها-8 بلي مانند زلزله، و وبايماريو د: مرگ آور همچون طاعون گرياز عوامل

حتيكاهش جمع بيعيطبي بالهاخي در طول تارييو روستاي جوامع شهراتيو ركود يهايماريو
و روستاهادندي گرديميو اجتماعياسيسي ثباتيب بوده اند كه باعثيمسر رايو مردم شهرها  خود
ديمكتر و به مناطق همكردنديمگرمهاجرتي كردند وتي عامل باعث كاهش جمعني كه  شهرها

و با زمريروستاها ن.ق.ه808زلزله سال.شديمي زراعينهاي شدن  باعث كشته شدن مردم شابوريدر
آسهي ناحنيا و و مردم به نواحبي شد ( اطراف پراكنده شدندي فراوان به شهر وارد كرد حافظ.

)33،34: 1370،ابرو
وزديدرليسوقوع و باغات شهر گرديو خرابيراني باعث و مساجد و مدارس وعيش.دي عمارت

و وبا در ساليماريب .ه839 وطاعون در هرات در سالزي اصفهان، تبريدر شهرها.ق.ه809 طاعون
ا.ق بسي را دچار قحطي نواحنيمردم و بي شهرها جان خود را در قحطتي از جمعياري كرد ازيماريو

ح و (دي دچار ركود گردي شهراتيدست دادند )1372،1/152؛ حافظ ابرو،1386،245،يزديكاتب.

جهينت
دي برخموريتي دورهنيمحقق بدگاهي با تنانهي خوش و حضور و را باعث رشدانيموري حمله
ايو اقتصادي مدناتيحييشكوفا و برخراني در تگريدي پنداشته اند وانيموري اعتقاد دارند  عامل ركود
و شهرنشيتباه دهيمطابق فرض. بوده انديني شهرها و فرضقي تحقنياي اصلگاهيو ات مزبوري نظرات

و سطحيهايابي ارزهيعمدتا برپا حانيموريتري از تاثي شتابزده و رانياي شهراتي بر  ارائه شده است
ايهاتي بر واقعي مبتنچكداميه اراني جامعه دي سابقه طوالنراني در دوره بسنهيريو و ازياري دارد

حلي در تشكيخيعوامل از نظرتار بددهبوليدخرانياي شهرهااتيو توسعه و  است كه حملهيهي اند
كلينميي به تنهاانيموريت تغĤني تواند سرنوشت  در رانياي شهرهايهمانطور كه در بررس. دهدريي را
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ت هرانيموريدوره محرانياي از شهرهاكي نشان داده شده ويعيطبطي با توجه به يهايژگيو
تي خاص متفاوت،يو فرهنگياقتصاد و حضور پذرانيادرانيموري از جمله . استرفتهي را

آيو برخورداريياي مناسب جغرافتي مانند موقعيعوامل زميب كاف از ويهانيو  قابل كشت
اي مناسب تجارتي موقع،يو محصوالت صادراتي صنعتداتيتول ،ي ارتباطيو قرار داشتن در كنار جاده
زي مدنتيموقع و،ي مذهبي شهرهاتي موقع،ينيزمريو وجود منابع  رات مزاژهي وجود اماكن متبرك به

ش شانيعيمقدس طبيه مندو بهريشي سوق الجتي موقع،ي صوفوخيو  دارايو نظاميعي از استحكامات
وي عمرنيهاتي فعال،يو هنريو مراكز فرهنگي ادارساتيو تاسياسيستيبودن مركز  بزرگان
و امراني سالطيو وزراني سالطي عمرانيهاتي فعالفيحاكمان محل يم نظااني سپاهيو بزرگان

 دورهيو گسترش شهرهاتي جمعشيو افزا در حال توسعه باعث رشدي مهاجرت به شهرهاان،يموريت
و از دست دادن موقعي شبكهرييتغ: ماننديو عواملدي گردانيموريت آبي تجارتي راه ها وياريو شبكه

زمي نامساعد، عدم دسترسمي اقل،ي كشاورزتيتنزل موقع و طني به آب چاه و شورشانيغ قابل كشت،
و روستاها عل تي سر قدرت، كوچ ساكنان شهرها، از دست دادن مركزبري حاكمان محلهيمردم شهرها

هاي براثر اغتشاشات داخلي حمالت نظام،يو ادارياسيس  بر اثري حمالت نظام،ياسيسيو آشوب
بيو لشكركشي خارجيهايريدرگ قوانيموريتني متقابل و تعرضات مالتح. ونلويو تركمانان قره
دفيطوا في استقرار طواان،يموريتي تهاجم، حمالت نظاميوره تركمن، صدمات وارده به شهرها در

و ترك در مناطق شهر شياتي احجافات مال،يتركمن دوهيو  ماننديعيطبي بالها،يواني چپاولگرانه
و زوال شهرها و وبا، باعث ركود تيزلزله، طاعون  در دوره رانياي شهرهاالعهمط.دي گردانيموري دوره

مانيموريت تني نشان و زوالكيها دهد كه دخكي عامل از عوامل مذكور در رشد  نبوده اندلي شهر
ا . شهر را رقم زده اندكي از عوامل سرنوشتيبلكه مجموعه
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 منابع
. چاپ پنجم. موحدي ترجمه محمدعل.ج اول)1370(ابن بطوطه، سفرنامه ابن بطوطه

ت شگفتي زندگ)1365و 1370(ابن عربشاه ي علم: تهران.ي نجاتيدعل ترجمه محم.موريآور
.يفرهنگ
ف)1338(ي زمچنيالدنيمع،ياسفزار مدي روضات الجنات  محمدكاظمحي تصح. الهراتنهي اوصاف
. دانشگاه تهران: تهران.امام

مانيموريتي عمرانيهاتي فعال)1390(ليآكا اسماع  ترجمه اكبر.رزاي در دوره سلطنت شاهرخ
و پرورش.يصبور  رشد4 دوره دوازدهم، شماره.يفتر انتشارات كمك آموزشد. وزارت آموزش
.يآموزش

وي پژوهشگاه علوم انسان:تهران.چاپ اول.ي ترجمه اكبر صبوران،يموريت)1390(
.يمطالعات فرهنگ

و . چاپ سوم. انتشارات توس. ترجمه حمزه سردادور.يخي تارياي تذكره جغراف)1372(بارتولد،
و بارت اديبن: تهران.زادهي صنعتوني ترجمه هما.رانيايخي تارياي تذكره جغراف)1377(لهميولد،

.موقوفات دكتر محمود افشار
و معمار)1382(و جاناتان بومالسيش-بلر اي اسالمي هنر آسراني در  لخانانياةدور(ي مركزيايو
ت س.1ج.)انيموريو .ي وزارت ارشاد اسالم:ان تهر.يگاني گلپاي هاشمي محمدسدي ترجمه

 نشر:تهران.چاپ اول.ي ترجمه محمود بهفروز.)انيموريت( مغولخي تار)1384(نيبوات، لوس
.آزادمهر

نو.شمي راه ابر)1383(بولنوا، لوس و مطالعاتي پژوهشگاه علوم انسان: تهران.اني ترجمه ملك ناصر
.يفرهنگ

جالخي تار)1382(نيريش،يانيب . دانشگاه تهران: تهران.ري آل
انيد) 1375(  مركز نشر:تهران.چاپ اول. جلد سوم. عهد مغولرانيو دولت در

.يدانشگاه
دايگولوسكايپ پارانياخي تار)1354(گرانيو مةسداني از دوران باستان تا چاپ.يالدي هجدهم

.اميپ:تهران.چهارم
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.چاپ اول. رضا ورهرام غالمحي به تصح. حافظ ابروخيان در تار خراسياي جغراف)1370(حافظ ابرو
. انتشارات اطالعات:تهران

سدكماليسحي، تصح1،2ج.خيالتوارةزبد) 1372( وزارت: تهران.ي جواددي حاج
و ارشاد اسالم .يفرهنگ

ت)ش2535(ي عبدالح،يبيحب بن. كابلانيموري هنر در عهد اداي انتشارات .رانيو فرهنگ
چاپ. محدثرهاشميمحي تصح. مĤثر الملوك)1372(ينيحسنيالد همامبننيالداثيغر،يخواندم
. رساي موسسه خدمات فرهنگ:تهران.اول

 محمدحي تصح.4و3ج.ريالسبيحب)1362(
.اميخيفروش كتاب:انتهر. چاپ سوم.ياقيرسيدب

. انتشارات سخن:تهران.چاپ اول. رازيشخي تار)1380(خوب نظر، حسن
ترانياخي تار)1379(جيدانشگاه كمبر . جام:تهران.چاپ اول. آژند عقوبي.انيموري دوره

ت)1391( محمدرضا،يرحمت يپژوهش-ي فصلنامه علم.يموري قم، مركز عراق عجم در عهد شاهرخ
. سال دوم، شماره ششم.م اسالخيتار

ب و: تهران.يي نواني به كوشش عبدالحس.خي احسن التوار)1357(كيروملو، حسن  فرهنگستان ادب
ا .رانيهنر

و نشر كتاب: تهران.يي نواني عبدالحسحي تصح.خي احسن التوار)1349(روملو، حسن . بنگاه ترجمه
و اانينزيسفرنامه ام)1349(راني در .ي خوارزم: تهران.يري ترجمه منوچهر

و:تهران.چاپ اول. ترجمة وهاب ولي.1ج.قراقويونلوها) 1369(سومر، فاروق  انتشارات علمي
.فرهنگي

.انتشارات بامداد.چاپ اول.ظفرنامه) 1363(ني نظام الد،يشام
و دوم. ظفرنامه)1378(نيالد شرف،يزدييعل و رمحمديمديسعديسحي به تصح. جلد اول  صادق

و شورا:تهران.چاپ اول.يي نوانيعبدالحس و مركز اسناد مجلس .ي اسالمي كتابخانه، موزه
بنيزديكاتب، ا.زديديجدخي تار)1386(نيحس احمد :تهران.چاپ سوم. افشاررجي به كوشش
.ريركبيام
.ريكبريام:تهران.چاپ دوم.يي نواني به اهتمام عبدالحس.مظفرآلخي تار)1364( محمود،يكتب
.يو فرهنگي علم:تهران.چاپ پنجم.اين مسعود رجبخو،ي سفرنامه كالو)1384(خويكالو
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:تهران.چاپ اول.ي سعيد تير قلم زنوزي ترجمه. تاريخ شهرسازي جهان اسالم)1384(كونئو، پائولو
و شهرسازي .وزارت مسكن

سنيرالديظهديرسيم،يمرعش رو طبرستخي تار)1345(نيرالديدنصي بن و به.و مازندارنانيان
. شرقي موسسه مطبوعات: تهران.يحي تسبنيكوشش محمدحس

دب. نزهه القلوب)1337( حمداهللا،يمستوف .ي طهوري كتابفروش: تهران.ياقيسريبه اهتمام محمد
.ري اساط:تهران.چاپ اول. سترانجيليگاحي تصح.القلوبة نزه)1389(
 انتشارات:تهران.چاپ چهارم.ي نوائني به كوشش عبدالحس.دهيگزخي تار)1381(

.ريركبيام
و مذهب در ايران عهد تيموريس)1390(منز بئاتريس فوربز، قدرت . ترجمه جواد عباسي.ياست

. دانشگاه فردوسي مشهد:مشهد.چاپ اول
. دانشگاه اصفهان:اصفهان.چاپ اول.تركمانانوانيموريتخي تار)1375(نيحس،ي جعفرريم

ت)1383( و عوامل سقوط مرعشموري حمله  مجله: اصفهان.اني به مازندران
و پژوهش ها .36،37 شماره،يو علوم انساناتي دانشكده ادبيمطالعات

هنشيدايپيهانهيزم)1389( تير مكتب و انتقال موري هرات در عصر
.، سال پنجم18 شماره. دانشگاه آزاد بجنوردخي پژوهش نامه تار.ي آن به عصر صفوثيموار
زرصي، تخل6و4 جلد.الصفا روضة)1375(رخوانديم دو.ييخوابي عباس .يعلم: تهران.مچاپ

زرصي تخل. قسم اول.الصفا روضة) 1375( .ي علم: تهران.ييخوابي عباس
حي به تصح.6،7،1،9 جلد.الصفا روضةخيمحمود، تاربن محمدبن خاوند شاه)1380(

.ري اساط:تهران.چاپ اول.فرانيكديجمش
.چاپ اول.، تلخيص از عباس زرياب4-5-6 جلد. محمدبن خاوند شاه بلخي)1373(

ر:تهران .الصفا وضة انتشارات علمي،
س)1375( ابوالفضل،ينبئ :مشهد.چاپ اول.ي در قرن هشتم هجررانيايو اجتماعياسي اوضاع

. مشهديانتشارات دانشگاه فردوس
و نطنزيها شهرستانيخي آثار تار)1382( حسن،ينراق و:تهران.چاپ دوم. كاشان  انجمن آثار

. دانشگاه تهرانيمفاخر فرهنگ
: تهران.چاپ اول.ي استخرني به اهتمام پروينيمعخيمنتخب التوار) 1383(نيالدنيمع،ينطنز
.يرياساط
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اوحي تصح.ينيمعخي منتخب التوار)1336(نيالدنيمع،ينطنز .اميخ: تهران.ني ژان
طر)1347( قاسم،ي هروي ابونصروسفي واديبن.ي هروليماحي تصح. قسمت آب قلبقي رساله

ا .رانيفرهنگ
Jeans arc heveque de sutanieh, memoire sur Tamerlan et sapubl 
par H. Moranville dans la Biblblio the que de lecole des chotes. T. 
lv. 1894. 
Hinz, Ein orientalisches Hande lsunternehmen im 15 Jahrhundert 
(Diewit des orients 1949) 

 


