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چکیده

ی آرامگاهــی
ی و رشــد فضاهــای شــهری ،بایــد نقــش و کارکــرد فضاهــا 
در رونــد شــکلیاب 
ی اولیـا و رهبــران سرشــناش دیـــنی را مـــورد توجــه قــرار
ن مزارهــا 
و مشــاهد مختلــف ،چــو 
داد .تاریــخ شــکلگیری «تربتجــام» امــروزی کــه روســتای «معدآبــاد» هســتهی اولیــه آن
بــود ،بــه حــدود قــرن پنجــم هـــ.ق .بــاز میگــردد .بــا ایــن تغییــرات ،شــهر «بوزجــان» در
«والیــت جــام» کــه تــا قبــل از ایــن ،از شــهرهای مهــم قــرون اولی ـهی اســامی بــود ،از
رونــق افتــاد و تربتجــام بهعنــوان دارالحکومــه ،مرکزیــت خــود را بهدســت آورد .فرآینــد
توســعهی کالبدی-فضایــی مجموعــهی شــیخ جــام و بهتبــع آن تربتجــام ،از دورهی
«ملــوک کــرت» فراهــم گردیــد و بهتدریــج شــهری مهــم از درون روســتایی کوچــک ،متولــد
شــد و بهویــژه از دورهی ایلخانــی تــا اواخــر تیمــوری ،در پرتــو نقــش مذهبــی و سیاســی خــود،
در تمــام زمینههــای اقتصــادی ،سیاســی ،ارتباطــی و فرهنگــی ،بــا شــتاب روبــه توســعه
نهــاد .در مطالعـهی حاضــر ،موضــوع علــل بــروز تغییــرات در الگــوی کالبــدی و شــکلی شــهر
ل بیرونــی» (حکومــت،
تربتجــام از آغــاز شــکلگیری آن ،بــا عنایــت بــه دو دســتهی «عوامـ 
ارادهی نخبــگان سیاســی-اداری شــهری) و «عوامــل درونــی» (رشــد مناســبات اقتصــادی
ی و مذهبــی) تــا اواخــر حکومــت پهلــوی ،مــورد ارزیـــابی قــرار میگیــرد .روش
و اجتماع ـ 
پژوهــش ،منطبــق بــر روشهــای توصيفي-تحليلــي و روش تحلیــل تاریخــی ،بهصــورت
مطالعـهي اســنادي و كتابخانـهاي ،مبتنیبــر بررســی منابــع مکتــوب ،بهویــژه متــون تاریخــی
و جغرافیایــی و تطبیــق عکسهــای هوایــی و نقشــههای موجــود و فعالیتهــای میدانــی
در بافــت کهــن شــهری میباشــد .بــر ایــن اســاس ،بــا تکیــه بــر مهمتریــن عوامــل مؤثــر
در فرآینــد گســترش شــهر جــام ،یعنــی حضــور «شــیخ احمــد جــام» در روســتای معدآبــاد،
موقعیــت طبیعــی و اقلیمــی منطقــه و محــور ارتباطی-مواصالتــی آن ،بــا شــهرها و مناطــق
همجــوار ،هســتهی اولیــه شــهر و محــدودهی آن ،بــا توجــه بــه مســتندات موجــود در طــی
ادوار مختلــف تاریخــی تعییــن گردیــد و شــهر جــام ،بــه اوج توســعه و رونــق خــود در دورهی
تیمــوری و پهلــوی ،دســت یافــت.
کلیدواژگان :تربتجام ،معدآباد ،احمد جام ،تیموری ،پهلوی.

* نویسنده مسئول
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مقدمه

ی آرامگاهــی
ی و رشــد فضاهــای شــهری ،بایــد نقــش و کارکــرد فضاهــا 
در رونــد شــکلیاب 
ی اولیـا و رهبــران سرشــناش دیـــنی را مـــورد توجــه قــرار
ن مزارهــا 
و مشــاهد مختلــف ،چــو 
ب و اقامــت معتقــدان ،تــردد
ب جــذ 
داد .وجــود مجموعـهی زیارتگاهــی در یــک شــهر ،موجـ 
ن شــده ،کســب
زائــران و مســافران میگردیــد کــه در نتیجــهی آن ،جمعیــت شــه ر افــزو 
و کار رونــق مییافــت .برخــی از ارادتمنــدان و معتقــدان شــخصیتهای مزبــور ،بــر آن
ق و شـــکوه و اعتبــار ،آنگونــه فضاهــای معنــوی،
میشــدند تــا بهمنظــور افـــزایش رونـ ـ 
ن مجموعههـا احــداث نماینــد.
نآ 
تأسیســات شـــهری-فرهنگی عـامالمـــنفعهای را در پیرامــو 
جریــان احــداث مقابــر بــزرگان طریقــت و رهبــران دینــی ،بهســرعت ،بهیــک «مجموع ـهی
ی مســافران و زیـــارتکنندگان و نـــیز
ن نیازهــا 
ی تأمیـ 
شــهری» تبدیــل میشــد؛ چراکــه بــرا 
ی مورد نـــیاز بـــود
ت میگزیدند ،تأسیســات 
کـــسانیکه در مجــاورت ایــن قبــور و مشــاهد ،اقامـ 
کــه هزینههــای ســاخت و نگ ـهداری و ارائــه خدمــات آن نیــز ،از طریــق موقوفــات مشــاهد،
ن میشــد (ســلطانزاده)44-45 :1377 ،؛ در نتیجـهی ایــن فرآینــد ،مجموعـهی کالبــدی
تأمیـ 
ی و کارکردهــای آن
جدیــدی ظـــاه ر مـ ـیگردید کــه بهســهم خــود ،در تغییــر کالب ـ د شــهر 
ک خانقاه
ی کــ ه بـــنیادگذاری یــ 
منطقــه از شــهر ،نـــقش ایفـا میکرد .همچنین اســت ،تأثیر 
ن بــود ،تأثیــری مشــابه در رونـــد گـــسترش
ن در آ 
ک ـ ه تــوأم بــا اقامــت و فعالیــت صوفیــا 
و تغییــرات شــکلی شــهرها در پیداشــت .شــهر تربتجــام ،در اســتان خراســان رضــوی
کــه نــام کنونــی خــود را از -تربــت شــیخ احمــد جــام -وام گرفتــهاســت (اعتمادالســلطنه،
ن بهشــمار
ی ایــرا 
 ،)648 :1363نمونـهی بــارزی از ظهــور چنیــن تغییراتــی در شــکل شــهرها 
میرونــد .در دورهی اســامی ،تربتجــام ،بهدلیــل موقعیــت خــاص جغرافیایــی و برخــورداری
از شــرایط مطلــوب محیطــی ،در میانـهی راههــای مواصالتــی -شــهرهای عمــدهی خراســان
بــزرگ -قــرار گرفتــه بــود؛ از ســویی ،بیــن دو شــهر هــرات و نیشــابور ،قــرار گرفتــه بــود و از
ســوی دیگــر ،بــا شــهرهای ســرخس ،تــوس و ناحیــه بادغیــس ،همجــوار بــوده اســت؛ لــذا
همــواره از لحــاظ نظامــی ،اقتصــادی و فرهنگــی ،یکــی از نقــاط بســیار بــا اهمیــت محســوب
میشــده اســت (نقشــه  .)1بنابرایــن ،عمدهتریــن عوامــل مؤثــر در شــکلگیری و گســترش
تربتجــام را ،میتــوان بهشــرح ذیــل بیــان نمــود.
الــف -جغرافیــای طبیعــی منطقــه :برخــورداری از منابــع آبــی غنــی ســطحی و
زیرزمینــی ،بهویــژه رودخانــهی جامــرود ،قنــات و زمینهــای حاصلخیــز.
ب-شــبک ه راههــای ارتباطــی :شــهر تربتجــام ،از دیربــاز دارای اهمیــت ارتباطــی
بــوده و یکــی از نقــاط گلوگاهــی در مســیر تجــاری ایران-هندوســتان ،بهشــمار میرفتــه
اســت .بــه اســتناد منابــع مکتــوب ،تربتجــام ،چهــارراه تالقــی شــاهراههای تجــاری و
نظامــی شــرق ،غــرب ،شــمال و جنــوب بــوده اســت؛ زیــرا ،جــام ،از طرفــی ،بــر ســر راه:
ری ،قومــس ،نیشــابور ،هــرات و خــاور دور؛ و از ســوی دیگــر ،بــر راه :زرنــج و قهســتان بــه
ســرخس ،نســا ،مــرو و بخــارا ،قــرار داشــته و از نظــر ارتباطــی در طــول تاریــخ از رونــق و
اهمیــت خاصــی برخــوردار بــوده اســت (صابرمقــدم.)15 :1383 ،
ج-ســکونت و مدفــن شــیخ احمــد جــام :در نتیجـهی نفــوذ عرفانــی و معنــوی
شــیخ احمــد جــام ،در دورهی ســلجوقی و در روســتای معدآبــاد- ،بهعنــوان هســتهی اولیــه
شــکلگیری تربتجــام -ســاطین ایــن عصــر ،چــون ســلطان ســنجر ،امــرا و بــزرگان ،در
همیــن روســتا بــه مالقــات وی ،میرفتنــد (غزنــوی )56 :1388 ،و پــس از فــوت و تدفیــن
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ایشــان در همیــن روســتا ،زمینــهی ارادت بــه شــخصیت عرفانــی شــیخ ،فراهــم گردیــد.
رابط ـهی خویشــاوندی و نفــوذ مذهبــی خانــدان شــیخ بــا ســاطین و بــزرگان ادوار بعــدی،
بهویــژه -حاکمــان آل کــرت -در دورهی ایلخانــی (حافظابــرو11 :1389 ،؛ ســیفیهروی،
 )204 :1383و ســاطین تیمــوری (یــزدی995 ،2 :1387 ،؛ خواندمیر165 :1372 ،؛ ســمرقندی،
 ،)50-3 :1383ســبب رونــق و آبــادی بیشــتر تربتجــام گردیــد و ایــن عوامــل به شــکلگیری
و توســعهی مجموعـهی معمــاری آرامگاهــی پیرامــون مقبــرهی شــیخ جــام کمــک نمــود.
هــدف عمــده از ایــن پژوهــش ،پاســخگویی بــه ســؤاالت پیــشرو میباشــد :الــف-
هســتهی اولی ـ ه شــهر تربتجــام کجــا بــوده اســت؟ ب-مهمتریــن عامــل گســترش شــهر
چــه بــوده اســت؟ ج-بیشــترین رونــد گســترش شــهر در چــه دورههایــی اتفــاق افتــاده اســت؟
جهــت پاســخگویی بــه ســؤاالت فــوق ،فرضیههــای ذیــل را میتــوان مطــرح نمــود:
الــف-در نتیجـهی حمــات مغــوالن بــه شــهر بوزجــان (حاکمنشــین والیــت جــام در عصــر
ســلجوقی) ،روســتای معدآبــاد در جبهــهی شمالشــرقی ،شــهر فعلــی تربتجــام اهمیــت
مییابــد .ب-ورود شــخصیت عرفانــی شــیخ احمــد جــام ،بــه روســتای معدآبــاد و دفــن وی،
در آن طــی ســدههای پنجــم و ششــم هـــ.ق ،.زمینـهی گســترش بیــش از پیــش تربتجــام
را بــه ســمت شــرق و جنــوب فراهــم نمــود .ج-تربتجــام ،در دورهی ایلخانــی رشــد خــود را
آغــاز نمــود و طــی فــراز و نشــیبهای تاریخــی ،در دورهی تیمــوری و پهلــوی ،بهنهایــت
توســعهی خــود رســید.

روش پژوهش

از آنجاييكــه هــدف از پژوهــش حاضــر ،شــناخت و بررســي تاريــخ شــکلگیری و روند تحول
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نقشــه  .1موقعیــت جغرافیایــی تربتجــام
در نقشــهی خراســان بــزرگ (لســترنج،
.)378-9 :1390
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و گســترش شــهر تربتجــام ميباشــد ،روش پژوهــش منطبــق بــر روشهــای توصيفــي-
تحليلــي و روش تحلیــل تاریخــی ،بهصــورت مطالعــهي اســنادي و كتابخانــهاي مبتنیبــر
بررســی منابــع مکتــوب ،بهویــژه متــون تاریخــی و جغرافیایــی و تطبیــق عکسهــای هوایــی
و نقشـههای موجــود و مطالعــات میدانــی اســت .حــدود تقریبــی شــهر ،از دورهی ســلجوقی تــا
قاجاریــه ،براســاس شــواهد باستانشناســی و منابــع مکتــوب در نظــر گرفتــه شــده اســت ،ولی
محــدودهی دقیــق شــهر در دورهی پهلــوی ،بــا توجــه بــه نقشـههای ســالهای 1327هـــ.ش.
بــه بعــد و نیــز ،عکسهــای هوایــی  1335و 1348هـــ.ش .و انطبــاق نقشـههای قدیمــی بــا
طــرح جامــع شــهری مربــوط بــه ســال 1384هـــ.ش ،.تعیین و مشــخص گردیده اســت .اســناد
و مــدارک موجــود ،نقــش مهمــی در ارائـهی تصویــری قابــل اعتمــاد از رونــد شــکلگیری و
گســترش شــهر جــام بــا تعییــن الگوهــای مکانــی و زمانــی ،بهدســت میدهــد .بــا مقایســه و
مطالعــه نمــودن عکــس و تصاویــر هوایــی موجــود و انطبــاق آنـها بــا یکدیگــر ،روند توســعهی
تدریجــی و احتمالــی شــهر تربتجــام مشــخص میگــردد.

پیشینهی پژوهش

از پیشــینهی تاریخــی والیــت جــام تــا قبــل از اســام ،اطالعــی در دســت نیســت .مورخیــن
و جغرافیدانــان مســلمان ،هــر کــدام بهنحــو مطلوبــی بهذکــر تاریــخ و اوضــاع جغرافیایــی
جــام پرداختهانــد کــه در ایــن زمینــه ،از اهمیــت شــایان توجهــی برخوردارنــد .در ایــن بیــن،
میتــوان بــه« :یعقوبــی»« ،ابنرســته»« ،ابنحوقــل»« ،اصطخــری»َ « ،مقدســی»« ،فصیــح
خوافــی»« ،حافظابــرو»« ،خواندمیــر»« ،درویــش علــی بوزجانــی»« ،ســیفی هــروی»،
«اســفزاری»« ،حمــداهلل مســتوفی»« ،شــرفالدین علــی یــزدی»« ،اعتمادالســلطنه» و ،...
اشــاره کــرد.
جهانگــردان و ســیاحان خارجــی نیــز ،در بازدیدهــای خــود بــه اهمیــت شــهر تربتجــام
پرداختهانــد و در ایــن بیــن ،میتــوان بــه« :مــک گرگــر»« ،ییــت»« ،خانیکــف»« ،کاپیتــان
مــارش» و  ...را ،ذکــر نمــود؛ لــذا ،بــا درک ایــن موضــوع ،میتــوان گفــت تاکنــون هیچگونــه
پژوهــش مســتقلی پیرامــون اهمیــت و توســعهی شــهر تربتجــام کــه گســترش خــود را
مدیــون حضــور شــیخجام ،در ایــن شــهر میباشــد ،انجــام نگرفتــه اســت و بیشــترین تمرکــز
محققیــن داخلــی و خارجــی پیرامــون شــخصیت شــیخ جــام و مجموع ـهی بهجــای مانــده
متعلــق بــه اوســت .محققیــن خارجــی ،چــون« :دیــز»« ،پــوپ»« ،ویلبــر»« ،اوکیــن» و
«گلمبــک» ،هــر کــدام پیرامــون مجموعـهی شــیخ جــام ،مطالعاتــی را انجــام دادهانــد .ســهم
محققیــن داخلــی نیــز ،چــون« :عبدالحمیــد مولــوی»« ،دانــش دوســت»« ،صابــر مقــدم» و
ســایرین نیــز ،بیشــتر متوجــه مجموعــه بــوده اســت .ایــن پژوهــش ،بهدنبــال ایــن اســت تــا
ضمــن مطالعـ ه و بهرهبــرداری از منابــع مطالعاتــی مذکــور و بــا انجــام مطالعـهای همهجانبــه
پیرامــون شــهر تربتجــام براســاس منابــع تاریخــی ،شــواهد باستانشناســی و اطالعــات
حاصــل از تفســیر عکسهــای هوایــی ،فقــدان اطالعــات پیرامــون بافــت و حیــات شــهری و
رونــد توســعهی آنرا جبــران نمایــد.

جغرافیای تاریخی تربتجام

در مطالعــهی جغرافیــای تاریخــی تربتجــام ،بایــد اذعــان نمــود کــه نمیتــوان آنرا
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بهعنــوان نقط ـهای بهنــام «تربتجــام» در تاریــخ مــورد نظــر داشــت ،بلکــه بهناچــار ،بایــد
ایــن محــدودهی نســبت ًا کوچــک را ،در ارتبــاط بــا مراکــزی کــه در دورههــای مختلــف تاریخی
تابــع آنهــا بــوده اســت ،مــورد مطالعــه قــرار داد.
جــام ،نخســت بهعنــوان «رســتاق» (والیــت) ،ســپس «ناحیــه» و «والیــت» ،در
کتابهــای جغرافیانویســان ضبــط شــده اســت (خســروی ،1375 ،ج « .)829 :6ابوالفــدا»،
جغرافـیدان قــرن هشــتم هـــ.ق ،.جــام را قصبـهای از نواحــی نیشــابور و آنرا «معــرب زام»
دانســته اســت (ابوالفــدا .)510 :1349 ،یاقــوت حمــوی ،مــورخ و جغرافــیدان قــرن هفتــم
هـــ.ق ،.دلیــل نامگــذاری آن والیــت را بــه «جــام» یــا «زام»« :از آنــش بديــن نــام خواننــد
كــه گــرد و ســبز فــام اســت ،همچــون جــام شيشــه» ،ذکــر مینمایــد (حمــوی،1383 ،
ج  .)609 :2ابنرســته و «ابنفقیــه»- ،زام -را از کورههــای نیشــابور یــاد کــرده و آنرا
از شــهرهای نیشــابور بهشــمار آوردهانــد (ابنرســته171 :1892 ،؛ ابنفقیــه.)611 :1416 ،
َمقدســی ،در اواخــر قــرن چهــارم هـ.ق- ،.جــام ،باخرز ،خــواف ،زاوه -را از رســتاقهای نیشــابور
و -بوزجــان -را -مرکــز والیــت جــام ،-ذکــر نمــوده اســت (مقدســی ،1361 ،ج )436 :2؛
احتمــا ًال ،قصــد ابنرســته و ابنفقیــه ،از شــهر زام ،همــان -مرکــز رســتاق زام ،-بوزجــان
یــا بــوزگان ،بــوده اســت؛ چــون در هیــچ زمانــی ،شــهری بهنــام -زام -یــا -جــام -وجــود
نداشــته اســت.
همانگونــه کــه مالحظــه میگــردد ،آنچــه مورخیــن و جغرافیدانــان قــرون اولیــهی
اســامی در مــورد -زام -یــا -جــام -مطالبــی را نقــل نمودهانــد ،منظــور همــان ناحیــه و
والیــت جــام ،بهوســعت شهرســتان امــروزی تربتجــام میباشــد کــه حاکمنشــین آن
شــهر بوزجــان بــوده اســت؛ لــذا بــا درک ایــن موضــوع ،چنانچــه قصــد پرداختــن بــه تاریــخ
و جغرافیــای شــهر تربتجــام امــروزی باشــد ،ناگزیــر بایــد زمانــی را در نظــر گرفــت کــه
شــیخ احمــد جــام ،طــی قــرون پنجــم و ششــم هـــ.ق ،.دِه معدآبــاد- ،از دهــات توابــع والیــت
جــام -را بهعنــوان محــل ســکونت و تبلیــغ خویــش انتخــاب نمــود و نهایتـ ًا در همانجــا بــه
خــاک ســپرده شــد .برخــاف آنچــه تاکنــون بیــان شــده کــه دِه معدآبــاد ،جایگزیــن شــهری
بهنــام جــام شــده اســت (احمدجــام :1347 ،مقدمــه ،)10 ،چنیــن میتــوان گفــت کــه تاکنــون
هیــچ نشــانهای از بقایــای شــهر جــام در کشــفیات باستانشناســی و متــون تاریخــی ،بهطــور
مشــخص بهدســت نیامــده و در زمــان ســکونت شــیخ جــام ،در روســتای معدآبــاد هــم ،اثــری
از شــهر جــام نیــز ،دیــده نمیشــود؛ لــذا بــا اینوجــود ،روســتای معدآبــاد در رونــد گســترش
خــود از روســتا بــه شــهر ،تحوالتــی را پشــت ســر نهــاد و از دورهی ایلخانــی بــه بَعــد ،ســیمای
شــهری بهخــود گرفــت کــه در متــون تاریخــی بــدان پرداختــه شــده اســت و بعــد از اینکــه
شــهر بوزجــان رونــق خــود را از دســت داد ،جایگزیــن آن گردیــد.
ســاطین آل کــرت ( 643-783هـــ.ق ).نیــز ،در شــرق ایــران بــه مرکزیــت هــرات ،بــه
حکمرانــی خــود تحتنظــر ایلخانــان مغــول ،ادامــه دادنــد و روابــط حســنهای بــا فرزنــدان
شــیخجام داشــتند و در ســاختن بســیاری از بخشهــای مــزار شــیخ جــام ،نقــش ایفــاء کردنــد
کــه آثــار و شــواهد آن بهخوبــی پیداســت (مولــوی ،1354 ،ج  .)33-35 :1بهطــور مثــال،
«ملــک شــمس الدیــن کــرت» ،در جــام ،کاریــز و ســایر والیــات خراســان ،نقــش فعالــی در
احــداث بقــاع خیریــه و بناهــای دیگــر زیــادی ایفــا نمــود (خواندمیــر ،1333 ،ج  .)380 :3منابــع
تاریخــی و جغرافــی نیــز ،بــه رشــد و رونــق نســبی شــهر جــام در ایــن دوره پرداختهانــد و بــه
آبادانــی آن صحــه میگذارنــد .از قــرن هشــتم هـــ.ق .نویســندگان ،از جــام بهعنــوان «شــهر»
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یــاد کردهانــد .مســتوفی ،در قــرن هشــتم هـــ.ق .دربــارهی آن نوشــته« :شــهرى وسطســت
و قريــب دويســت پــاره ديــه از توابــع آنجاســت .باغســتان بســيار و میــوه بیشــمار دارد و
آب شــهر و واليــت مجمــوع از قنــوات اســت و از مــزار اكابــر تربــت زنــده پيــل احمــد جــام،
آنجاســت» (مســتوفی« .)218 :1381 ،ابنبطوطــه» ،ســیاح قــرن هشــتم هـــ.ق .نیــز ،بهطــور
مفصلتــری بــه توصیــف تربتجــام پرداختــه و شــهر جــام را ،شــهری متوســط و زیبــا بــا
باغهــا ،درختــان ،نهرهــا و چشــمههای فــراوان کــه در آن ابریشــم زیــاد تولیــد میگــردد،
یــاد کــرده اســت (ابنبطوطــه.)468 :1376 ،
در دورهی تیموریــان ،بهدلیــل مرکزیــت یافتــن شــهر هرات ،ســایر شــهرهای خراســان نیز،
رونــق پیــدا کــرد .تیمــور و فرزندانــش ،نســبت بــه اوالد و احفــاد شــیخ احمــد جــام ،بــا احتــرام
رفتــار میکردنــد و بارهــا بــه تربتجــام و زیــارت مــزار شــیخ جــام رفتنــد .فعالیتهــای
عمرانــی صــورت گرفتــه در شــهر و مجموعـهی شــیخ ،بیانگــر رونــق و آبادانــی تربتجــام در
ایــن دوره میباشــد (یــزدی995 ،2 :1387 ،؛ خواندمیــر165 :1372 ،؛ ســمرقندی ،1383 ،ج :3
50؛ مولــوی ،1354 ،ج  .)30-64 :1توجــه عمــدهای کــه در جهــت رونــق و آبادانــی تربتجــام
در دورهی تیمــوری حاصــل گشــته بــود ،در ادوار بعــدی روبــه زوال و فراموشــی نهــاده شــد.
حافظابــرو ،مــورخ و جغرافـیدان قــرن نهــم هـــ.ق ،.در ایــن دوره ،جــام را از توابــع هــرات و
حــد شــرقی آنرا فوشــنج ،کوســویه و بادغیــس ،حــد غربــی آنرا نیشــابور ،حــد شــمالی آنرا
طــوس و مشــهد ،و حــد جنوبــی آنرا والیــت باخــرز بیــان کــرده اســت کــه آب آن از رود و
قنــات بــود و دربــارهی آن چنیــن نوشــته اســت« :بوزجــان :قصبهایســت و حصــاری دارد.
معدآبــاد حصــاری دارد .تربــت کــه مــزار شــیخ اســت ،بــازاری دارد ...بیــرون از آنچــه ذکــر
کــرده شــد قریــب دویســت مزرعــه باشــد کــه از توابــع جــام اســت» (حافظابــرو:1370 ،
ن اســت کــه شــهر بوزجــان،
 .)27آنچــه کــه از مطلــب مذکــور میتــوان نتیجــه گرفــت ،ایـ 
بهطــور کامــل تحتنفــوذ شــهر جــام قــرار گرفتــه و روســتای معدآبــاد جزئــی از ایــن شــهر
جدیــد گردیــده اســت.
در دورهی صفویــه کــه ایــران از جانــب شــرق بــا حمــات ازبــکان ،روبــهرو گردیــد،
تربتجــام شــاهد نبردهــای پیاپــی شــاهان صفــوی بــا ازبــکان بــود و مــورد تاخــت و تازهــای
آنــان قــرار گرفــت (افوشــتهای نظــری12-13 :1373 ،؛ اعتمادالســلطنه ،1313 ،ج 1991 :4؛
وحیــد قزوینــی .)283-4 :1383 ،در دورهی قاجــار نیــز ،تاختوتــاز ترکمنهــا ،بــه شــرق
ایــران ادامــه یافــت و در نتیجــهی آن آســیب زیــادی متوجــه شــهر تربتجــام گردیــد
(هدایــت 402 ،396 :1373 ،و )419؛ از دیگــر ســو ،بــرای ســرکوب سرکشــیهای حــکام
هــرات ،لشــکریان متعــددی از جانــب دولــت مرکــزی ،از ایــن منطقــه عبــور کردنــد و شــهر در
مســیر عبــور و مــرور نیروهــای نظامــی واقــع شــده بــود (خاوریشــیرازی .)442 :1380 ،منابــع
کلــی در حــال زوال تربتجــام را بهخوبــی ثبــت نمودهانــد.
ایــن دوره ،ســیمای
ِ
مولــف بســتان الســیاحه ،در قــرن ســیزدهم هـــ.ق ،.تربتجــام را شــهری متوســط کــه
بهمــرور زمــان روبــه خرابــى نهــاده و برخــوردار از هــزار بــاب خانــه و دويســت قريــه بــوده،
بیــان نمــوده اســت (شــیروانی ،1339 ،ج  .)228 :1اعتمادالســلطنه ،تصویــر روشــنتری از
وضعیــت تربتجــام ثبــت کــرده و ســكنهی آنرا قديــم النســق و ســيصد خانــوار ذکــر نمــوده
اســت کــه ایــن مســأله بیانگــر کاهــش شــدید جمعیــت میباشــد .مهمتریــن نکتــه در مطالــب
اعتمــاد الســلطنه ،اشــاره بــه قــاع متعــدد آن اســت .وی ،تربــت را دارالحكومـهی جــام معرفی
نمــوده و دربــارهی قلع ـهی قديــم آن ،نوشــته اســت« :نزديــك بــه مــزار اســت ،در هفتصــد
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ســال قبــل ســاخته شــده ،حــال خــراب اســت» کــه اشــاره بــه حصــار معدآبــاد بــه عنــوان
ی جدیــد نیــز ،بهطــور دقیــق اشــاره
هســتهی اولیــه شــهر دارد؛ زیــرا ،عالوهبــر آن بــه قلعـ ه 
کــرده و نوشــته« :حــال ،آبــاد و محــل حكومــت اســت ،بــه فاصلــه هــزار قــدم از مــزار دور
اســت .در ســنهی هــزار و دويســت و ده ،ســاخته شــده» اســت (اعتمادالســلطنه1982 :1367 ،
و  .)1985قلعـهی اخیرالذکــر کــه در دورهی تســلط قاجارهــا و زمــان آقــا محمــد خــان ،ســاخته
شــده کــه در همــهی منابــع متأخــر بــه اشــتباه ،هســتهی اولیــه شــهر قلمــداد نمودهانــد.
«رکنالدولــه» ،کــه در ســال 1299هـــ.ق .جهــت سرکشــی بــه ســرخس و تربتجــام رفتــه
بــود ،مختصــراً بــه توصیــف قلع ـهی قاجــاری شــهر پرداختــه و آنرا در کمــال اســتحکام و
آبادانــی معرفــی نمــوده اســت کــه دارالحکوم ـهی جــام بــود و عمــارت حکومتــی در داخــل
قلعــه قــرار داشــت؛ عالوهبــر آن ،چنــد بــاب دکان هــم در داخــل وجــود داشــت و در خــارج
قلعــه ،باغــات میــوه و انگــور بســیار بــود و ابریشــم در آنجــا بهعمــل میآمــد .یکــی دیگــر
از بناهــای مــورد اشــارهی رکــن الدولــه ،کاروانســرای آجــری قدیمــی در خــارج قلعــه اســت
کــه نزدیــک بــه انهــدام بــود (رکنالدولــه)100 :2536 ،
مستشــرقانی چــون «خانیکــف» روســی (1858-1859م ،).در ضمــن اقامــت خــود در
تربتجــام ،عالوهبــر توصیــف راههــای عریــض و خــوب بهنفــوذ خانــدان احمــد جــام ،اشــاره
نمــوده اســت (خانیکــف« .)128 :1375 ،کلنــل ییــت» انگلیســی ( 1893-1897م ،).بهشــرح
مختصــری از وضعیــت شــهر پرداختــه و بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرده کــه شــهر جــام ،دورهای
از ویرانــی را پشــت ســر گذاشــته و بهصــورت دهکــدهای درآمــده اســت کــه ک ً
ال دویســت
و پنجــاه خانــوار در آن زندگــی میکننــد .ایــن ســاکنین ،در درون قلعــهای کــه بهوســیله
دیوارهــای گلــی محصــور بــود و در اطــراف آن ،باغهــای متعــددی فراگرفتــه بــود ،زندگــی
میکردنــد .مرقــد شــیخ جــام نیــز ،در قســمت شــرقی ایــن قلعــه قــرار داشــت (ییــت:1365 ،
« .)37گابریــل» اتریشــی ،در ســفر خــود بــه ایــران ( 1933م ).تربــت را شــهری بــا بــازار
بــزرگ معرفــی نمــوده کــه جمعیــت آن بالغبــر  4000نفــر بــوده اســت .قســمت اعظــم
جمعیــت آنراُ ،ســنیهای افغانــی از دو طایف ـهی تیمــوری و هــزاره ،تشــکیل میدادنــد کــه
زمانــی از شــرق مهاجــرت کردهانــد (گابریــل.)230 :1371 ،
خوشــبختانه ،عالوهبــر منابــع مکتــوب کــه اطالعــات ارزشــمندی در ایــن مــورد در
اختیــار مــا قــرار میدهنــد ،کاوشهــای باستانشناســی انجــام شــده طــی ســالیان اخیــر
در پیرامــون مجموعــهی آرامگاهــی شــیخ جــام ،مکانیابــی هســتهی اولیــه شــکلگیری
شــهر تربتجــام را روش ـنتر ســاخته اســت .ســفالهای بهدســت آمــده از داخــل مجموعــه
و محوطــهی پیرامــون مقبــرهی «خواجــه عزیــزاهلل» ،در جانــب جنوبشــرقی مجموعــه
شــیخ جــام ،در طیــف گســتردهای از قــرن  5تــا  11هـــ.ق .را شــامل میشــوند (طغرایــی
1382؛ )1390؛ عالوهبــر آن ،فعالیتهــای معمــاری و وجــود کتیبههــای متعــدد تاریخــی در
مجموعـهی تاریخــی شــیخ جــام ،بیانگــر تــداوم بــدون انقطــاع حیــات شــهری شــهر- ،باوجود
حــوادث مختلــف تاریخــی کــه بــر آن گذشــته اســت -طــی دورههــای ســلجوقی تــا عصــر
حاضــر میباشــد.

روند تحوالت شهرسازی شهر تاریخی تربتجام

شــناخت ســیر تحــوالت شــهری تربتجــام تــا قبــل از دورهی پهلــوی ،مشــکل بهنظــر
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میرســد .عــدم اطــاع از وجــود نقشــههای مربــوط بــه قبــل از ایــن دوره و نیــز ،کمبــود
اطالعــات حاصــل از منابــع مکتــوب تاریخــی و کشــفیات باستانشناســی و نیــز ،قلــت و
یــا حتــی عــدم آثــار و شــواهد معمــاری مربــوط بــه قبــل از دورهی قاجــاری ،مزیــد بــر
علــت گردیــده اســت .از آنجایــی کــه مبنــای مطالعــات در ایــن پژوهــش ،مشــخص نمــودن
رشــد تاریخی-کالبــدی تربتجــام میباشــد؛ لــذا بــرای اینمنظــور ،از شــواهد و مــدارک
پیـشرو اســتفاده شــده اســت-1 :منابــع مکتــوب و مــدارک باستانشناســی؛ -2قدیمیتریــن
نقش ـهها متعلــق بــه ســال 1327هـــ.ق .و عکسهــای هوایــی موجــود از شــهر ،مربــوط بــه
ســالهای 1335و 1348هـــ.ش .میباشــد؛  -3آخریــن نقشــهی جامــع شــهری تربتجــام
مربــوط بــه ســال 1384هـــ.ش .کــه دربردارنــدهی آخریــن تغییــر و تحــوالت شــهری عصــر
حاضــر میباشــد.

الف -دورهی سلجوقی تا اواخر تیموری

دِه معدآبــاد ،در دوره ســلجوقی ،بهعنــوان هســتهی اولیــه شــهر ،در بخــش شمالشــرقی
تربتجــام امــروزی ،واقــع شــده و در آن دوره ،از دهــات و آبادیهــای بینــام و نشــان
ناحیــهی جــام ،در فاصلــه هجــده کیلومتــری شــهر بوزجــان بــوده اســت .ایــن محــدوده
کــه بهعبارتــی ،میتــوان مجموعــه شــیخ جــام را کانــون و نقطــهی مرکــزی آن قلمــداد
نمــود ،در محــدودهی امــروزی ،بیــن خیابانهــای والفجــر در ســمت شــمال و شــرق؛ خیابــان
میرقوامالدیــن در جنــوب؛ و خیابــان جامــی در جبهـهی غربــی ،قــرار گرفتــه بــود (نقشــه .)2
بــا ورود شــیخ جــام در عصــر ســلجوقی بــه دِه مذکــور و در نتیجـهی -آمــد و شــد -مریــدان و
ارتبــاط شــیخ بــا ســاطین و بــزرگان عصــر ســلجوقی ،معدآبــاد بهتدریــج گســترش یافــت .از
پیشــینهی تاریخــی معدآبــاد در زمــان ســکونت شــیخ ،اطــاع کمــی در دســت هســت .معدآباد
جــام ،بهوســطهی قلع ـهای محصــور و برخــوردار از برجوبــارو و دروازه بــوده (غزنــوی:1388 ،
 )295و توســط شــیخ جــام ،در آنجــا خانقــاه و مســجد جامعــی (همــان )56 :بنیــان نهــاده شــد
و توســط بــزرگ دِه (بوزجانــی ،)62 :1345 ،یــا والــی (غزنــوی ،)306 :1388 ،اداره میشــده
اســت .پــس از فــوت شــیخ ،در ســال  536هـــ.ق« ،.بــر در دروازهی معدآبــاد ،در آن موضــع
کــه امــروز تربــت شــیخ االســام نهادهانــد» ،وی را دفــن نمودنــد (همــان .)295 :مــدارک و
شــواهد مکشــوف از کاوشهــای باستانشناســی (طغرایــی  )1382مربــوط بــه قــرون پنجــم و
ششــم هـــ.ق .کــه همزمــان بــا حیــات شــیخ میباشــد ،بهخوبــی از فعالیــت روســتای معدآبــاد،
در آن زمــان حکایــت دارد .متأســفانه ،هیچگونــه شــواهدی از آثــار معمــاری مربــوط بــه دورهی
ســلجوقی در مجموعــه شــیخ جــام و شــهر امــروزی تربــت بهچشــم نمیخــورد تــا بتــوان
بهنتایجــی متقــن دســت یافــت و غالــب نظریــات ارائــه شــده در مــورد قدمــت گنبدخانــه
و مســجد عتیــق -از کهنتریــن بخشهــای مجموعــه شــیخ -مربــوط بــه عصــر بعــد از
آن ،یعنــی دورهی ایلخانــان مغــول ،بهویــژه حاکمــان تحتفرمــان آنهــا ،یعنــی آل کــرت
میباشــد؛ بنابرایــن ،بــا توجــه بهمطالبــی کــه بیــان گردیــد ،دِه معدآبــاد و مدفــن شــیخ ،کامـ ً
ا
در جــوار هــم بــوده و بهتدریــج مــزار شــیخ ،روســتای معدآبــاد را تحتالشــعاع خویــش قــرار
داده و از اهمیــت مضاعفــی برخــوردار گردیــد و زمین ـهی شــکلگیری تربتجــام را بهوجــود
آورد.
حملـهی مغــول بــه خراســان ،نقطـهی عطفــی در حیــات سیاســی و فرهنگــی شــهرهای
آن محســوب میشــود .بســیاری از شــهرها ،در نتیجـهی تهاجــم ســپاه مغــول ،مــورد تخریــب
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نقشــه  .2محــدوه تقریبــی روســتای
معدآبــاد در دورهی ســلجوقی (نگارنــدگان
.)۱۳۹۴

و ســاکنان آن ،مــورد قتــل و غــارت فــراوان واقــع شــد (جوینــی ،1385 ،ج  .)118 :1چنیــن
بهنظــر میرســد ،روســتای معدآبــاد در اینزمــان ،هنــوز هویــت روســتایی خــود را حفــظ
نمــوده اســت .جایــگاه معنــوی مــزار و خانــدان شــیخ ،باعــث گردیــد تــا طــی مراحــل اولیـهی
هجــوم مغــوالن ،آســیبی متوجــه معدآبــاد نگــردد و بنابــه نوشــتهی بوزجانــی ،بــزرگان مغــول
بــه زیــارت و صیانــت از آن پرداختنــد (بوزجانــی .)82 :1354 ،ایــن رونــد چنــدان ادامــه نیافت و
احتمــا ًال در دومیــن یــورش مغــوالن بــه شــهرهای خراســان ،بــه فرماندهــی «توجــی» ،پســر
«چنگیــز»« ،لشــکر مغــول حصــار معدآبــاد را گرفتنــد و [قتــل] و غــارت نمودنــد» (همــان:
 .)97تحــوالت تاریخــی کــه در ایــن دوره بهوقــوع پیوســت ،بیانگــر ایــن اســت کــه هرچنــد
معدآبــاد ،همچنــان جایــگاه مذهبــی خــود را حفــظ نمــوده اســت؛ امــا از نظــر کالبــدی و
فیزیکــی ،مرحل ـهای از واپســگرایی را در نتیج ـهی حمــات مغــوالن ،تجربــه مینمایــد.
بــا روی کار آمــدن «منگوقــاآن» مغــول ،ناحیـهی جــام و مناطــق همجــوار آن ،بــه پــاس
خدماتــی ،بــه «ملــک شــمس الدیــن کــرت» ( 676-643هـــ.ق ).واگــذار گردیــد (حافظابــرو،
 .)11 :1386امــرای ایــن سلســله ،از مریــدان طریقـهی تصــوف و بهخصــوص پیــرو طریقــت
شــیخ احمــد جــام بودنــد و بههمیــن دلیــل ،بــه آرامــگاه شــیخ و شــهر تربتجــام توجــه
خاصــی مبــذول داشــتند .وزرا و ملــوک آل کــرت ،بهخصــوص «امیــر غیــاث الدیــن کــرت»
(729-707هـــ.ق ،).ابنیـهی ممتــاز بســیاری در ایــن شــهر تأســیس کردنــد که بعضــی از آنها
هنــوز هــم وجــود دارنــد و از شــاهکارهای معمــاری ایرانــی محســوب میشــوند .در ایــن دوره،
شــهر جــام ،بهطــور کامــل جــای شــهر بوزجــان را گرفــت و آن شــهر بهتدریــج ،بهصــورت
ویران ـهای درآمــد و بهدســت فراموشــی ســپرده شــد.
بــا توصیفاتــی کــه در قــرن هشــتم هـــ.ق .از شــهر تربتجــام صــورت گرفتــه ،آنرا
شــهری متوســط و زیبــا بــا قنــات ،چشــمهها و محصــوالت کشــاورزی فــراوان ،یــاد نمودهانــد
(ابنبطوطــه468 :1376 ،؛ مســتوفی .)218 :1381 ،از نتیجـهی ایــن اقدامــات وســیع عمرانــی
حاکمــان ایلخانــی و بهویــژه ملــوک کــرت ،بهجــز در مجموعــهی تاریخــی شــیخ جــام،
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در ســایر نقــاط شــهر ،اطالعــی در دســت نمیباشــد .اقدامــات عمرانــی صــورت گرفتــه در
جهــت توســعهی مجموعــه در بناهــای بهجــای مانــده ،چــون :گنبدخانــه ،مســجد عتیــق،
ایــوان ورودی ،مســاجد گنبــد ســفید ،کرمانــی و خانقــاه و مدرســه فریومــدی ،که همگــی آنها
بــا نظــارت مســتقیم ملــوک کــرت و یــا حمایــت مالــی آنهــا ســاخته شــده ،کامـ ً
ا نمــودار
اســت .احــداث مســاجد جامــع ،مدرســه و خانقــاه ،در ایــن مجموعــه ،بهخوبــی بیانگــر رشــد
جمعیــت در ایــن دوره میباشــد .منابــع و شــواهد موجــود ،بیانگــر گســترش تدریجــی شــهر
در پیرامــون مجموعـهی شــیخ اســت کــه مرحلـهی تدریجــی از روســتا بهشــهر را پشتســر
گذرانــده اســت .بــا ایــن وجــود ،حصــار معدآبــاد ،موجودیــت خــود را حفــظ نمــوده و جمعیــت
بهخــارج از قلعــه و در جبهههــای شــرقی و جنوبــی مجموعــه شــیخ جــام ،ســکونت خویــش
را گســترش دادنــد (نقشــه .)3
بــا ظهــور «امیــر تیمــور گورکانــی» ( ۸۰۷-۷۷۱هــ.ق ،).سلســلههای کوچــک محلــی
در فــات ایــران ،برچیــده شــد و امپراتــوری بزرگــی شــکل گرفــت .فرزنــدان تیمــور ،هــرات

نقشــه  .3محــدودهی تقریبــی تربتجــام در
دورهی ایلخانــی (نگارنــدگان .)۱۳۹۴

را پایتخــت امپراتــوری خــود قــرار دادنــد و مجــاورت تربتجــام بــا هــرات ،ایــن شــهر را
در حــوزهی شــهرهای اقمــاری هــرات قــرار داد .پادشــاهان تیمــوری ،از پیــروان تصــوف و
عرفــان بودنــد و بــه شــیخ جــام ،ارادتــی خــاص داشــتند و بارهــا بــه زیــارت مــزار شــیخ
رفتنــد و بــه تکریــم خانــدان جــام و علمــای ایــن شــهر پرداختنــد (ســمرقندی ،1383 ،ج :4
877؛ حافظابــرو ،1380 ،ج 113 :3؛ همــان ،ج )714 :2؛ اُمرایــی ،چــون« :امیــر فیروزشــاه»،
«امیــر شــاه ملــک» و «امیــر علیشــیرنوایی» وزیــر دانشــمند «ســلطان حســین بایقــرا» ،در
شــهرجام و روســتاهای اطــراف ،بــه تأســیس بناهــای مهمی اقــدام نمودنــد (خواندمیــر:1372 ،
 )165کــه در آبادانــی منطق ـهی جــام مؤثــر بــود .در ایــن دوره ،در مجموع ـهی شــیخ جــام،
بناهایــی ،چــون :خانقاههــای تیمــور ،مدرســه امیــر شــاه ملــک (در حــال حاضــر اثــری از آنها
موجــود نیســت) ،مدرســه فیروزشــاهی و مســجد نــو ،بنــا نهــاده شــد .در خــارج از مجموعـهی
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شــیخ جــام نیــز ،ربــاط جــام ،مســجد و مقبــرهی خواجــه عزیــزاهلل ،بنــا گردیــد .کیفیــت و
ســاخت ابنیــه موجــود ،بیانگــر توســعه و آبادانــی تربتجــام بیــش از قبــل میباشــد .شــواهد
موجــود ،اعــم از ابنیـهی تیمــوری و پراکندگــی ســفالهای مکشــوف مربــوط بــه ایــن دوره ،در
فضــای پیرامــون مقبــرهی خواجــه عزیــزاهلل (طغرایــی ،)1390 ،مبیــن توســعهی کالبدی شــهر
بهســمت جنــوب ،غــرب و جنوبشــرق مجموعــهی شــیخ جــام اســت؛ بهعبــارت دیگــر،
مســیر گســترش ،همــان تــداوم دورهی ایلخانــی اســت ،ولــی بــا رشــد و توســعهی روز افــزون.
بــا مراجعــه بــه نقشـهی  ،4میتــوان چنیــن احتمــال داد کــه ربــاط جــام ،در دورهی تیمــوری
در حاشــیهی شــهر واقــع شــده و بهمنظــور جلوگیــری از ازدحــام و تــردد ،بارگیــری و بارانــدازی
در حاشــیهی آن ،صــورت میگرفتــه اســت و ایــن امــر ،دلیــل بــر رشــد و رونــق اقتصــادی
ـی ســه شــهر عمــده و مهــم خراســان،
بــوده اســت؛ زیــرا منطقـهی جــام ،در مســیر گذرگاهـ ِ
چــون :مشــهد ،نیشــابور و هــرات ،واقــع شــده بــود و ایــن امــر ،تــردد بیشــتر و یــا مهاجــرت
و اســتقرار طوایفــی بــه تربتجــام و در نتیج ـهی گســترش شــهر را ،در پــی داشــته اســت.
تعــدد مــدارس ،بهعنــوان مراکــز فرهنگی-دینــی و نیــاز بــه مســاجد جامــع و محلــی بزرگتــر،
از افزایــش چش ـمگیر جمعیــت در شــهر جــام حکایــت مینمایــد (نقشــه .)4
در ایــن زمــان ،زیارتــگاه جــام بــرای قرنهــا ،مرکــز قــدرت معنــوی و اقتصــادی
باقیمانــد و بــه جهــت اســتقالل و نــوع اعتقــاد متولیــان آن مشــهور بــود .عالوهبــر آن،
تربــت شــیخ جــام ،نَــه تنهــا مرکــزی بــرای خانــدان جــام بــود ،بلکــه پناهــگاه همــه نــوع از
شــیوخ ،از هرجایــی بــود و نخبــگان حاکــم میتوانســتند در آنجــا بخشــندگی دیــن مدارانـهی
خــود را بــا اطمینــان بهنمایــش بگذارنــد (منــز.)312 :1390 ،

ب -دورهی صفوی و قاجار

بــا ظهــور دولــت صفــوی ( 1135-907هـــ.ق ).و تأســیس -ســلطنت ملــی واحــد -و رســمی

نقشــه  .4محــدودهی تقریبــی تربتجــام
در دورهی تیمــوری و موقعیــت ربــاط جــام
(نگارنــدگان .)۱۳۹۴
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کــردن مذهــب تشــیع و تبلیــغ و ترویــج آن ،اعتبــار خانــدان جــام که -حنفــی مذهــب -بودند،
روبــه زوال نهــاد .تربتجــام کــه قرنهــا مرکزیــت روحانــی و دینــی داشــت ،از اهمیــت افتــاد
(بوزجانــی .)19 :1345 ،بــا اینوجــود ،بهخاطــر واقــع شــدن در مســیر منزلگاههــای مهــم
ارتباطــی در شــرق خراســان ،هنــوز از نظــر سیاســی و نظامــی حائــز بــود و ازبــکان در حملــه
بــه خراســان ،بارهــا تربتجــام و نواحــی آنرا مــورد قتــل و غــارت و چپــاول قــرار دادنــد
(بدلیســی ،1377 ،ج 174 :2؛ قزوینــی .)283 :1383 ،ایــن تهاجمــات ویرانگــر ،بــا هجــوم
فرقــهی ابدالــی -در اواخــر ایــن حکومــت تکمیــل گردیــد (مرعشــیصفوی.)21 :1362 ،عوامــل فوقالذکــر ،همگــی بیانگــر اینســت کــه در ایــن دوره ،شــهر تربتجــام کمتــر
از حــد انتظــار ،رونــد توســعه را پشتســر گذاشــته اســت .گذشــته از تهدیــدات خارجــی،
نقــش عوامــل داخلــی نیــز ،در ایــن زمینــه بســیار مؤثــر بودنــد .تصمیــم اولیـهی شــاه عبــاس
اول ،در تخریــب مجوعــهی شــیخ جــام بهعنــوان زیارتــگاه -اهــل تســنن( -گلمبــک،
 )24 :1364و نــگاه متفــاوت نســبت بــه ســاکنان حنفینشــین شــهر ،از جملـهی ایــن مــوارد
بهشــمار م ـیرود .از دورهی صفویــه ،آثــار معمــاری چندانــی بهجــای نمانــده اســت .حصــار
ویران ـهی شــهر کــه در اوایــل ایــن دوره ،در محاصــرهی -ســپاهیان ازبــک -درآمــده بــود،
روبــه نابــودی کامــل رفــت (نوایــی .)4 :1352 ،مطابــق بــا کتیبههــای موجــود ،کاشــیکاری
ایــوان مجموعـ ه و آب انبــار مجــاور مــزار شــیخ ،از معــدود اقدامــات عمرانــی بهجــای مانــده
از دوران شــاه عبــاس اول میباشــد .ســکوت منابــع تاریخــی ایــن دوره ،در مــورد ســیمای
شــهری تربتجــام ،دلیلبــر افــول حیــات شــهری آن اســت .چهبســا تهاجمــات پیدرپــی
ازبــکان و افاغنــه ،فرصــت هرگونــه توجــه بــه رشــد و رونــق را از ایــن شــهر گرفــت؛ بــا
اینوجــود ،تربتجــام بــا حفــظ مرکزیــت مجموعــهیتاریخــی شــیخ و قلع ـهی قدیمــی آن،
بهســمت جنوبشــرق و جنــوب مجموعــه گســترش یافــت .پراکندگــی ســفالهای آبــی
و ســفید دورهی صفــوی (طغرایــی )1390 ،در محــدودهی محلــه امــروزی خواجــه عزیــزاهلل،
بیانکننــدهی اینچنیــن امــری اســت (نقشــه .)5
بــا شــروع ســلطنت قاجاریــه در ایــران ،ایالــت خراســان و شــهرهای آن ،بهویــژه تربتجام،
مــورد تعرضــات پیدرپــی قبایــل ترکمــن ،قــرار گرفــت و پادشــاهان اولیــه ایــن سلســله کــه
اغلــب توجهشــان معطــوف بــه مرزهــای شــمالغربی و جنگهــای طوالنــی بــا امپراتــوری
روســیه بــود ،مرزهــای شــرقی مــورد غفلــت واقــع شــد .بههمیــن جهــت ،تربتجــام و
روســتاهای اطــراف ،بهوســیله راهزنــان ترکمــن ،غــارت گردیــد و شــهر تربتجــام بهعنــوان
مرکــز ناحیــه ،بهشــدت آســیب دیــد.
منابــع مکتــوب و نقش ـههای مربــوط بــه اوایــل دورهی پهلــوی ،رونــد توســعهی شــهر
در دورهی قاجــار را بهنحــو گویاتــری بــه تصویــر کشــیدهاند .قلعــهی قدیمــی شــهر جــام
(قلعــه معدآبــاد) کــه در جبه ـهی غربــی مجموع ـهی تاریخــی شــیخ واقــع شــده بــود ،بــه
مــرور زمــان و در پــی تهاجمــات مکــرر ویــران گردیــد و قلع ـهی مستطیلشــکل دیگــری
بــا بــرج و باروهایــی کــه بناهــای حکومتــی شــهر جــام در آن واقــع بــود ،در ســال 1210
هـــ.ق ،.در جبهـهی شــرقی میدانمرکــزی امروزی شــهر ســاخته شــد (اعتمادالســلطنه:1367 ،
( ،)1985نقشــه )6؛ بهعبارتــی ســاخت و ســازهای جدیــد از بافــت قدیمــی فاصلــه گرفــت و
در فضــای پیرامــون قلع ـهی جدیــد متمرکــز گردیــد .گســترش شــهر کــه تــا قبــل از ایــن
بهســمت جنــوب و جنوبشــرقی بــود ،در نتیجــهی احــداث قلعــهی جدیــد متمایــل بــه
غــرب و جنوبغربــی شــد و بدینترتیــب ،بــه توســعهی کمــی شــهر افــزود .مهاجرتهــای
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نقشــه  .5محــدوده تقریبــی تربتجــام در
دورهی صفویــه (نگارنــدگان .)۱۳۹۴

نقشــه  .6محــدودهی تقریبــی تربتجــام
در دورهی قاجاریــه (نگارنــدگان .)۱۳۹۴

متعــددی در ایــن دوره صــورت گرفــت و هراتیهــا ،غوریهــا ،کوهســتانیها ،قراییهــا و
تیموریهــا ،در کنــار اهالــی بومــی جــام ســاکن شــدند (کارکنــان وزارت جنــگ انگلســتان،...
)218 :1380؛ ایــن امــر ،عالوهبــر افزایــش جمعیــت شــهر ،باعــث شــکلگیری محلههــای
جدیــد و توســعهی محلههــای قدیمــی شــد.
علیرغــم ،اشــاره بهوجــود بــازار در منابــع متقــدم (حافظابــرو )27 :1370 ،و ســفرنامههای
دورهی قاجاریــه (گابریــل ،)230 :1371 ،هیــچ راســتهبازاری در شــهر تربتجــام دیــده
نمیشــود و شــهر نیــز ،از هیــچ عنصــر مشــابه بــازار در طــول رونــد رشــد و توســعهی خــود
تبعیــت نکــرده و هیــچ ردپــای کالبــدی نیــز ،در بافــت وضــع موجــود رویــت نمیگــردد؛
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شماره  ،10دوره ششم ،بهار و تابستان 1395

بنابرایــن ،بعیــد بهنظــر میرســد کــه تربتجــام از نمون ـهی شــهرهایی باشــد کــه در جــوار
یــا امتــداد یــک راســتهی تجــاری (بــازار) شــکل گرفتــه باشــد؛ زیــرا ،بهجــز در منابــع فــوق،
عکسهــا و نقشــهها و منابــع مکتــوب دیگــر ،نشــانهای از وجــود بــازار ارائــه نمیدهنــد.

ج -دورهی پهلوی و دوره حاضر

بررســی ســیر اقدامــات و سیاســتگذاریهای انجــام شــده در دورهی پهلــوی اول ،در
زمینـهی معمــاری و شهرســازی ،نشــانگر دگرگونیهــای عمیــق در رونــد تحــوالت معمــاری
و شهرســازی اســت کــه بهدنبــال خــود تغییــرات زیربنایــی و اساســی در جامعــه را نیــز ،بــه
همــراه داشــت .در واقــع ،ایــن تحــوالت بــا ایجــاد تغییــرات زیربنایــی در روشهــای سیســتم
اداری و تمرکــز فعالیتهــای سیاســی ،اداری و اقتصــادی ،در شــهرها آغــاز شــد (بمانیــان،
 .)1 :1385بــا روی کار آمــدن حکومــت پهلــوی ،رونــد توســعه و آبادانــی تربتجــام نســبت
بــه دورهی قبــل روبــه گســترش نهــاد و ســاکنین شــهر بــه اقدامــات عمرانــی گســتردهای در
فضــای خــارج از قلعــهی قدیمــی قاجــاری پرداختنــد .در ایــن دوره شــهر تربتجــام نیــز،
چــون دیگــر مناطــق شــهری ایــران تحتتأثیــر تحــوالت بینالمللــی و امنیــت ایجــاد شــده
در منطقــه قــرار گرفــت و ادارات دولتــی در ایــن شــهر تأســیس شــد .ایجــاد و توســعهی
نهادهــای اجتماعــی و خیابــان کشــیهای مــدرن ،از آن جملــه میباشــند .بدیهــی اســت،
گشــایش ایــن ادارات ،در رونــد رشــد کلــی شــهر تأثیرگــذار بودنــد.
بــا تصویــب «قانــون بلدیــه» در ســال  1309هـــ.ق ،.اجــرای نقشــهی خیابانهــا در
دســتور کار قــرار گرفــت و دو خیابــان چلیپایــی ،بافــت کهــن شــهری را از هــم جــدا نمــوده و
شــالودهیکهــن ارتباطــات ،از هــم گسســته گردیــد و ســازمان محلـهای ،دچــار آســیب جــدی
شــد (حبیبــی .)162-3 :1387 ،احــداث خیابانهــای عمــود برهــم ،بیــن ده ـهی  1310تــا
 1320هـــ.ش ،.نــه تنهــا منجــر بهجدایــی فیزیکــی محــات از یکدیگــر شــد ،بلکــه باعــث
تخریــب گســتردهی بافــت قدیمــی دورهی قاجــار و بهویــژه بخشــی از قلعــه ،مربــوط بــه آن
دوره گردیــد.

نقشــه  .7نقشــه شــهری تربتجــام در
ســال  1327هـــ.ش( .آرشــیو شــخصی
نگارنــدگان).
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محــدودهی دقیــق شــهر ،در اوایــل دورهی پهلــوی بــا نقشــهی ســال  1327هـــ.ش.
مشــخص میشــود .در ایــن مرحلــه ،بــا منطبــق نمــودن نقش ـهی  1327هـــ.ش .و عکــس
هوایــی ســال  1335هـــ.ش .بر نقشـهی جامع شــهری ســال  1384هـــ.ش ،.محدودهی شــهر
در ســال  1335هـــ.ش .مشــخص و طبــق نقشـهی  ،7گســترش شــهر تــا ایــن ســال معلــوم
گردیــد .در ایــن مرحلــه ،عالوهبــر گســترش شــهر بــه جوانــب شــرق ،جنــوب و جنوبشــرق،
شــاهد توســعهی آن بهطــرف شــمالغرب ،غــرب و جنوبغــرب نیــز ،هســتیم کــه عامــل
آن ،دو محــور اصلــی شــهر یعنــی خیابانهــای جامــی و شــهید بهشــتی (موالنــا) در جهــت
شــمالی-جنوبی و میرقوامالدیــن (کشــتارگاه) و المهــدی (خراســان) در جهــت شــرقی-غربی
هســتند کــه یکدیگــر را در مرکــز شــهر قطــع مینمودنــد و تأســیس ســاختمانهای جدیــد
اداری در امتــداد خیابــان المهــدی و موالنــا بــود؛ بــا اینوجــود ،هنــوز شــهر توســط باغهــا
و اراضــی پیرامــون آن محــدود شــده بــود .بقایــای قلع ـهی قاجــاری هنــوز پابرجــا بــود و در
ســمت شمالشــرقی میدانمرکــزی کنونــی قــرار داشــت (نقشــه  .)8مهمتریــن محــات
تربتجــام در ایــن تاریــخ :محــات شــیخ جــام ،محلـهی بُ َنکدارهــا ،محلـ ه خواجههــا ،کوچــه
مــزار ،محل ـهی معدآبــاد ،محل ـهی پیــر و محلــه ترکمنهــا ،بــوده اســت.
براســاس مقایســهی عکسهــای هوایــی ســالهای  1335و  1348هـــ.ش ،.شــهر از
رشــد نســبت ًا بیشــتری برخــوردار بــوده و وســعت آن بــه حــدود  125هکتــار افزایــش یافــت.
تمرکــز فعالیتهــای شــهری پیرامــون میدانمرکــزی در بافــت قدیــم شــهر ،تراکــم بافــت
مســکونی در جنــوب خیابانهــای کشــتارگاه و المهــدی ،توســعهی کاربریهــای شــهری
در خیابانهــای مخابــرات (ایثــار) و نظامــی ،شــکلگیری خیابــان حافــظ و قاضــیزاده،
نشــانهای از رشــد فزاینــدهی شــهری در ایــن ســالها اســت .در ایــن دوره ،محــات:
حمــام ،اســماعیلآباد ،مخابــرات و معدآبــاد ،در نیم ـهی جنوبــی شــهر و محــات :کاس ـبها،
خواجههــا ،عســکری و مزارشــیخ ،در نیمــهی شــمالی شــهر و نیــز ،محــات :کوثــری و
نظامــی ،در ربــع جنوبغربــی ،شــکل گرفتــه و نوســازی شــدند.

نقشــه  .8محــدودهی تربتجــام در ســال
 1335هـــ.ش( .نگارندگان .)۱۳۹۴
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بــا توجــه بــه عکــس هوایــی ســال  1362هـــ.ش .ســازمان شــهری تربتجــام ،به ســاختار
کنونــی خــود نزدیــک شــده اســت .محالتــی کــه در شــرح تصویــر ســال  1348هـــ.ش .ذکــر
گردیــد ،ســاختار کامــل خــود را یافتهانــد و محــدودهی مزارشــیخ ،شــکل امــروزی خــود را
گرفتــه و خیابانهــای پرتــردد و فعــال شــهر مشــخص شــدهاند .اســتخوانبندی شــهر از
دو محــور عمــود برهــم و بهســمت جــادهی «ســنتو» ،گرایــش پیــدا نمــوده و بدینترتیــب
محــور بلــوار امــام شــکل گرفتــه اســت .شــهر فعالیتهــای اصلــی خــود را بــه برهــای خارجی
محــات هدایــت کــرده و حضــور بــازار در هســتهی مرکــزی شــهر (میــدان امــام ،کنونــی)
محســوس میباشــد .بلــوار امــام ،در تقابــل بــا محورهــای داخلــی شــهر ســاختار شــهر را از
حالــت متمرکــز خــارج کــرده اســت و آنرا بهســمت خــود کشــیده اســت .در ایــن ســالها،
شــهر در دو ســوی ایــن محــور آغــاز بــه گســترش نمــود و امتــداد خیابــان طالقانــی و میــدان
جمهــوری اســامی و فلکــه شــاد ،در ایــن ســالها شــکل گرفتنــد؛ عالوهبــر محالتــی کــه
از قبــل وجــود داشــتهاند ،محــات بیســت متــری ،فرهنگیــان ،محل ـهی جدیــد :ترکمنهــا،
پشــت شــهرداری ،منبــع آب ،بُ َنکدارهــا وکشــتارگاه ،شــکل گرفتــه و یــا نوســازی شــدهاند و
همزمــان ،ســاختار محــات یحییآبــاد ســفلی و خواجــه عزیــزاهلل ،در حــال شــکلگیری
بــود.
آخریــن قســمت ایــن بخــش ،بررســی نقش ـهی آمــاری ســال 1375هـــ.ش .و وضعیــت
شــهر تربتجــام در ایــن ســال اســت .در ایــن زمــان ،شــهر  1172هکتــار وســعت داشــته
اســت و تحتتأثیــر بلــوار امــام کــه در راســتای جــادهی ســنتو ،قــرار گرفتــه ،مناطــق «بــاال
جــام» و «میــان جــام» و «پاییــن جــام» شــهر ،امتــداد پیــدا کــرده کــه از شــمالغرب
بهســوی جنوبشــرق کشــیده میشــود .ســاختار شــبکهای منظــم در محــدودهی خــارج از
باغهــا و در امتــداد بلــوار امــام ،نشــاندهندهی ساختوســاز منظــم و کنتــرل شــده در مناطــق
توســعه یافتـهی ایــن محــور میباشــد .شــکلگیری محــات :مســتضعفین ،یحییآبــاد علیــا،
عیدیآبــاد ،عضنآبــاد ،خیرآبــاد ،اســماعیلآباد و کوچــه باغهــا ،در طــول ســالهای
1362تــا 1375هـــ.ش .صــورت قطعــی بهخــود گرفتــه اســت .شــهر ،در ایــن دوره دارای طــرح
جامــع و تفصیلــی بــوده و اغلــب ساختوســازها تحتکنتــرل صــورت میگرفتــه اســت.
(ســازمان مســکن و شهرســازی خراســان ( ،)1377نقشــه .)9

نتیجهگیری

شــهر تربتجــام ،رونــد شــکلگیری خــود را از قــرن پنجــم هـــ.ق .در روســتای معدآبــاد آغــاز
نمــود و پــس از رشــد تدریجــی در قــرون هفتــم و هشــتم هـــ.ق .هویــت شــهری خــود را پیدا
کــرد .قلعـهی تاریخــی معدآبــاد ،طــی قــرون متمــادی از دورهی ســلجوقی تــا اوایــل قاجــار،
مرکزیــت خــود را حفــظ نمــود و بــا روی کار آمــدن سلســلهی قاجــار ،جــای خــود را بــه
قلع ـهی جدیــدی داد .عامــل اصلــی مؤثــر در توســعهی شــهری تربتجــام ،وجــود آرامــگاه
شــیخ جــام و نفــوذ دینــی و روحانــی اعقــاب و احفــاد شــیخ احمــد ،و تــردد حاکمــان و امیــران
و مریــدان ،بــه آن منطقــه بــوده اســت .شــواهد و مــدارک باستانشناســی ،منابــع مکتــوب و
تحلیــل دادههــای بهدســت آمــده از نقش ـهها ،مبیــن اوج توســعهی شــهری تربتجــام در دو
دورهی تیمــوری و پهلــوی اســت.
مجــاورت و نزدیکــی تربتجــام بــا شــهر هــرات در عصــر تیمــوری و توجــه ویــژهی
ســاطین ،بــزرگان و امیــران آن دوره بــه خانــدان جــام و تکریــم آنها و همچنیــن فعالیتهای
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نقشــه  .9رونــد گســترش شــهری
تربتجــام از دورهی ســلجوقی تــا عصــر
حاضــر (نگارنــدگان .)۱۳۹۴

عمرانــی گســتردهای کــه توســط هیــأت حاکمــه در مجموعـهی شــیخ و پیرامــون آن انجــام
گرفــت؛ دلیــل بــر اهمیــت شــهر بهلحــاظ سیاســی و مذهبــی بــوده اســت .احــداث بناهایــی
مذهبــی و غیــر مذهبــی ،چــون :بــازار ،مســاجد جامــع و محلــی ،مــدارس ،کاروانســراها،
خانقاههــا و ســایر ابنی ـهی عامالمنفعــه ،ناشــی از توجــه وافــر بــه شــهر و در نتیجــه منجــر
بــه آبادانــی و رشــد و رونــق آن ،و در نهایــت پذیــرای خیــل عظیمــی از اقشــار مختلــف گردیــد
و بوزجــان ،بهصــورت یکــی از روســتاهای تحتنفــوذ تربتجــام درآمــد .سیاســتها و
برنامههــای شــاهان تیمــوری ،بهویــژه تیمــور و فرزنــدش شــاهرخ در جهــت رشــد و رونــق
اقتصــادی و تجــارت در احــداث جادههــا و کاروانســراها کــه زمینــهی امنیــت بازرگانــان را
بهدنبــال داشــت ،بهخوبــی هویداســت .احــداث ربــاط در تربتجــام ،در مســیر راه هــرات
بــه نیشــابور دلیــل بــر ایــن مدعاســت .تعییــن حــکام تربتجــام ،بهعنــوان والیــان منطقــه از
بیــن خانــدان جــام و گماشــتن برخــی از آنهــا بــه مقــام صــدارت ،عامــل مهــم دیگــری در
رشــد و توســعهی شــهر در تیمــوری محســوب میشــود .گرایــش ویــژهی ســاطین تیمــوری
بهطریقــت عرفانــی شــیوخ صوفیــه ،بهویــژه شــیخ جــام و تأییــد و مشــروعیت متولیــان
مجموع ـهی شــیخ از ناحی ـهی حکومــت ،بهعــاوه احــداث خانقــاه در ایــن ناحیــه ،از دالیــل
دیگــر توســعه و آبادانــی شــهر اســت.
در دورهی قاجاریــه ،بهعلــت حمــات گســتردهی ترکمانــان و نزاعهــای منطقـهای شــهر،
توســعهی چندانــی نیافــت وکمتوجهــی نســبت بــه چگونگــی نظــام شــهری را بهدنبــال
داشــت .در دورهی پهلــوی ،بهعلــت تجــدد و نوگرایــی ،شــهر نقابــی از تجــدد را بــر چهــره
کشــید و بــا تأکیــد بــر نظــام شــهری مبتنیبــر غربگرایــی ،ســازمان فضایی-کالبــدی
کهــن مــورد دگرگونــی واقــع میشــود و بــا احــداث خیابانهــای چلیپایــی و ساختوســازهای
مــدرن ،بافــت کهــن شــهری مــورد تهدیــد قــرار گرفــت؛ از طــرف دیگــر ،بــا تعییــن تربتجام
بهعنــوان مرکــز بخــش شهرســتان ،شــهر توســعهای همــه جانبــه یافــت و بیشــترین توســعه
را تــا قبــل از ایــن نصیــب خــود گردانیــد .طــی دهههــای نخســتین حاکمیــت پهلــوی ،شــهر
رونــد توســعهی تدریجــی خــود را در طــول مســیر خیابانهــای ایجــاد شــده بهســمت
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شــمالغرب ،غــرب و جنوبغربــی پیمــود .در نتیجــهی مهاجــرت عمــده نیروهــای آزاد از
روســتا بــه شــهر و گســترش ســاختمانها و نهادهــای دولتــی ،طــی دهـهی ســی تــا دهـهی
 1350هـــ.ش ،.زمینــه شــکلگیری و توســعهی محــات جدیــد در ایــن قســمت فراهــم شــد
و بــر امتــداد خیابانهــای امــروزی جامــی ،موالنــا و المهــدی ،افــزود و شــهر بیــش از پیــش
گســترش یافــت.
عوامــل طبیعــی ،چــون رودخانــهی جــامرود و آبرفتهــای حاصــل از ایــن رودخانــه،
بهعنــوان عامــل بــا اهمیــت دیگــر ،نقــش مهمــی در شــکلگیری شــهر ایفــا نمــوده اســت.
رودخانـهی جــامرود بــا حفــظ فاصلـهای ،از شمالشــرق تربتجــام کــه هســتهی اولیــه شــهر
در آنجــا واقــع بــود ،عبــور نمــوده و آنرا مشــروب مینمــوده اســت .طغیــان فصلــی رودخانـه
و جریــان ســیل ،میتوانســت عامــل تهدیــد کننــدهای بــرای شــهر باشــد؛ عامــل مذکــور و
نیــز ،احــداث قناتهــا بهمــوازات شــیب مالیــم دشــت و رودخانـهی جــام در جهــت بخشــی
و توســعهی شــهر از شــرق بــه غــرب و جنــوب ،نقــش مؤثــری داشــته اســت .محــور ارتباطــی
و نقطــهی تالقــی شــاهراههای تجــاری و نظامــی در مســیر شــهرهای هــرات ،مشــهد و
ی تربتجــام بــود.
نیشــابور ،از دیگــر عوامــل مؤثــر بــر توســع ه 
در پایــان ،میتــوان حضــور و ســکونت شــیخ احمدجامــی و دفــن وی ،در تربتجــام،
شــرایط جغرافیایــی ،اقلیمــی و طبیعــی منطقــه و موقعیــت ارتباطــی و محــوری شــهر را
بهعنــوان مهمتریــن عوامــل شــکلگیری و توســعهی تربتجــام قلمــداد نمــود.

کتابنامه

 ابنبطوطــه ،محمــد بــن عبــد اهلل ،1376 ،ســفرنامه ابــن بطوطــه ،ترجمــه :موحــدابطحــی ،تهــران :آگــه.
 ابنرسته ،احمد بن عمر ،1892 ،األعالق النفيسه ،بيروت :دار صادر.ف الهــادى ،ج ،1بیــروت:
 ابنفقيــه ،احمــد بــن محمــد ،1416 ،البلــدان ،تصحیــح :يوسـ عالــم الكتـب.
 ابوالفــدا ،1349 ،تقویــم البلــدان ،ترجمــه :عبدالمحمــد آیتــی ،تهــران :بنیــاد فرهنــگایــران.
 احمــد جــام ،1347 ،مفتــاح النجــات ،تصحیــح :علــی فاضــل ،تهــران :بنیــاد فرهنــگایــران.
 اعتمادالســلطنه ،محمــد حســن خــان ،1367 ،مــرآهی البلــدان ،تصحیــح :عبــد الحســيننوايــى و هاشـ م محــدث ،ج  ،4تهــران :دانشــگاه تهــران.
 اعتمادالســلطنه ،محمدحســن خــان ،1363مطلــع الشــمس 3 ،ج ،بــه اهتمــام :برهــانلیمودهــی ،تهــران :فرهنگســرا.
 افوشــتهاى نطنــزى ،محمــود بــن هدايــت اهلل  ،1373نقــاوهی اآلثــار فــي ذكــر االخيــارفــي تاريــخ الصفويـه ،مصحــح :احســان اشــراقى ،تهــران :انتشــارات علمــى و فرهنگــى چ دوم.
 بدلیســی ،شــرفخان ،1377 ،شــرفنام ه ،مصحــح :والديميــر ولييامينــوف ،تهــران:اســاطیر.
 بمانیــان ،محمدرضــا« ،1385 ،عوامــل مؤثــر بــر شــکلگیری معمــاری و شهرســازی دردورهی پهلــوی اول» ،مــدرس هنــر ،پاییــز و زمســتان ،ش  ،1صــص .1-8
 -بوزجانــی ،درویــش علــی ،1345 ،روضــه الریاحیــن ،بــه کوشــش :حشــمت مویــد،

بررسی نقش و اهمیت مجموع ه آرامگاهی شیخ احمد جامی در ...

تهــران :بنــگاه ترجمــه و نشــر کتــاب.
 جوينــى ،عــاء الديــن عطــا ملــك بــن بهــاء الديــن محمــد بــن محمــد ،1385 ،تاريــخجهانگشــاى جوينـى ،مصحــح :محمــد قزوينــى ،تهــران :دنيــاى كتــاب ،چ چهــارم.
 حافظابــرو ،1370 ،جغرافیــای تاریخــی خراســان در تاریــخ حافــظ ابــرو ،تصحیــح:غالمرضــا ورهــرام ،تهــران :اطالعــات.
 حافظابــرو ،1380 ،زبــدهی التواريــخ ،مصحــح :ســيد كمــال حــاج ســيدجوادى  ،تهــران:ســازمان چــاپ و انتشــارات وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامى ،چ اول.
 حافظابــرو ،1389 ،تاریــخ ســاطین کــرت ،تصحیــح :میرهاشــم محــدث ،تهــران:میــراث مکتــوب.
 حبیبــی ،ســید محســن ،1387 ،از شــار تــا شــهر ،تهــران :انتشــارات دانشــگاه تهــران،چ هشــتم.
 حمــوى بغــدادى ،یاقــوت ،1383 ،معجــم البلــدان ،ترجمــه :علینقــی منــزوی، ج ،2تهــران :ســازمان ميــراث فرهنگــى كشــور.
 خانیکــوف ،نیکــوالی والدیمیروویــچ ،1375 ،ســفرنامه خانیکــوف ،مترجمــان :اقــدسیغمایــی و ابوالقاســم بیگنــاه  ،مشــهد :آســتان قــدس رضــوی ،چ اول.
 خاوریشــيرازى ،ميــرزا فض ـلاهلل ،1380 ،تاريــخ ذوالقرني ـن ،تهــران :ســازمان چــاپ وانتشــارات وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی ،چ اول.
 خســروی ،خســرو« ،1375 ،ذیــل مدخــل تربــت» ،دانشنام ـهی جهــان اســام ،ج ،6زیــر نظــر :غالمعلــی حدادعــادل ،تهــران :بنیــاد دایــرهی المعــارف اســامی.
 خواندمیــر ،غیــاث الدیــن بــن همــام الدیــن حســینی ،1333 ،تاریــخ حبیــب الســیر،زیرنظــر :محمــد دبیرســیاقی ،ج  ،3تهــران :خیــام.
 خواندمیــر ،غیــاث الدیــن بــن همــام الدیــن حســینی ،1372 ،مآثــر الملــوک ،تصحیــح:میرهاشــم محــدث ،بیجــا ،رســا ،چ اول.
 رکن الدوله ،2536 ،سفرنامه ،به کوشش :محمد گلبن ،تهران :سحر. ســازمان مســکن و شهرســازی اســتان خراســان ،1377 ،طــرح جامــع تربتجــام(برداشــت وضــع موجــود) ،مرحلــه اول ،ج  ،3بهمــن مــاه.
 ســلطانزاده ،حســین ،1377 ،معمــاری و شهرســازی ایــران بــه روایــت شــاهنامهفردوســی ،تهــران :دفتــر پژوهشهــای فرهنگــی.
 ســمرقندى، كمــال الديــن عبــد الــرزاق ،1383 ،مطلــع ســعدين و مجمــع بحري ـن،تصحیــح :عبدالحســين نوايــى ،ج  ،3تهــران :پژوهشــگاه علــوم انســانى و مطالعــات فرهنگــى،
چ اول.
 سيفیهروی ،1383 ،تاريخنامه هرات،تهران :انتشارات اساطير ،چ اول. شــیروانی ،زیــن العابدیــن بــن اســکندر ،1339 ،ریــاض الســیاحهی ،تصحيــح و تنظيــم:حامــدی ربانــی ،ج  ،1تهــران :ســعدي.
 صابرمقــدم ،فرامــرز ،1383 ،مجموعــه معماری-آرامگاهــی مزارشــیخ جــام ،تهــران:ســنبله.
 طغرایــی ،محمــود« ،1382 ،گــزارش پیگــردی باستانشناســی پشــت ایــوان غربــیســراچه فریومــدی مجموع ـهی شــیخ جــام» ،اداره کل میــراث فرهنگــی خراســان ،معاونــت
پژوهشــی (منتشــر نشــده)
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 طغرایــی ،محمــود« ،1390 ،گــزارش نظــارت بــر عمليــات خاكبــرداري اداره آب وفاضــاب تربتجــام در محــدودهی محوطــه تاريخــي خواجــه عزيــزاهلل» ،اداره كل ميــراث
فرهنگــي ،صنايعدســتي و گردشــگري اســتان خراســان رضــوی (منتشــر نشــده)
 غزنــوی ،ســدید الدیــن محمــد ،1388 ،مقامــات ژنــده پیــل ،بــه اهتمــام :حشــمت موید،تهــران :علمــی فرهنگی.
 قزوينــى ،ميــرزا محمــد طاهــر وحيــد ،1383 ،تاريــخ جهــانآراى عباس ـى ،تصحیــح:ســيد ســعيد ميرمحمــد صــادق ،تهــران :پژوهشــگاه علــوم انســانى و مطالعــات فرهنگــى ،چ
اول.
 کارکنــان وزارت جنــگ انگلســتان مســتقر در هندوســتان ،1380 ،فرهنــگ جغرافیایــیایــران  ،خراســان ،ترجمــه :کاظــم خادمیــان ،مشــهد :بنیــاد پژوهشهــای آســتان قــدس
رضــوی ،چ اول.
 گابریــل ،آلفونــس ،1371 ،عبــور از صحــاری ایــران ،ترجمــه :فرامــرز نجــد ســمیعی،مشــهد :انتشــارات آســتان قــدس رضــوی ،چ اول.
 گلمبــک ،لیــزا« ،1364 ،دورههــای ســاختمانی مجموعــه تاریخــی تربــت شــیخ جــام»،اثــر ،شــماره 10و  ،11صــص .57-16
 مرعشــى صفــوى ،ميــرزا محمــد خليــل« ،1362 ،مجمــع التواريـخ» ،تصحیــح :عبــاساقبــال آشــتيانى،تهــران :كتابخانـهی طهــورى و ســنايى ،چ اول.
 مقدســى ،أبــو عبــد اهلل محمــد بــن أحمــد ،1361 ،أحســن التقاســيم ،ترجمــه :علــى نقىمنــزوى ،ج  ،2تهــران :شــركت مولفــان و مترجمــان ،چ اول.
 منــز ،بئاتریــس فوربــز ،1390 ،قــدرت ،سیاســت و مذهــب در ایــران عهــد تیمــوری،ترجمــه :جــواد عباســی ،مشــهد :انتشــارات دانشــگاه فردوســی ،چ اول.
 مولوی ،عبدالحمید ،1354 ،آثار باستانی خراسان ،ج  ،1مشهد :انجمن آثار ملی. نوایــی ،عبدالحســین ،1352 ،شــاه عبــاس ،مجموعــه اســناد و مکاتبات تاریخــی ،تهران:بنیــاد فرهنــگ ایران.
 هدايــت ،رضــا قلىخــان ،1373 ،فهــرس التواريــ خ ،تصحیــح :عبدالحســين نوايــى و
ميرهاشــم محــدث ،تهــران :پژوهشــگاه علــوم انســانى و مطالعــات فرهنگــى ،چ اول.
 وحيــد قزوينــى ،ميرزامحمــد طاهــر ،1383 ،تاريــخ جهــانآراى عباســى ،تصحیــح :ســيدســعيد ميرمحمــد صــادق ،تهــران :پژوهشــگاه علــوم انســانى و مطالعــات فرهنگــى ،چ اول.
 يــزدى ،شــرفالدين علــى ،1387 ،ظفرنامـ ه ،تصحیــح :ســيد ســعيد ميرمحمــد صــادقو عبدالحســين نوايــى ،تهــران :كتابخانــه ،مــوزه و مركــز اســناد مجلــس شــوراى اســامى ،چ
اول.
 ییــت ،چارلــز ادوارد  ،1365 ،خراســان و سیســتان ،ســفرنامه کنلــل ییــت بــه ایــران وافغانســتان ،ترجمــه :قــدرتاهلل روشــنی ،تهــران :یــزدان.

