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امنیت پایدار در جنوب خاوری ایران
ایرج افشار (سیستانی)
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تاریخ دریافت92/6/27 :
تاریخ پذیرش92/8/5:
چکیده
استان پهناور و استراتژیک سیستان و بلوچستان در جنوب ایران و شمال دریای عمان و باختر افغانستان
فرهنگ ایرانی بوده
و پاکســتان قرار گرفته و از دیرباز خاســتگاه یکی از دیرینترین و ُپربارترین نمودهای
ِ
فرهنگ
رخشان
(راولینســون  )34:1378و در دورانی بیش از ده هزار سال همواره پایدار مانده اســت و آثار د
ِ
ِ
ایرانی ،به گونههای گوناگون در سراسر آن نمایان است (افشار سیستانی.)17:1381 ،
سیستان و بلوچستان ســرزمین اسطورهها و حماســهها ،کانون اجتماعهای شهرنشــینی ،پل پیون د آسیای
باختری با هن د و چین ،و گذرگاه کاروانهای بازرگانی بوده است (خیرآبادی.)97:1376 ،
جنوب خاوری ایران بهانگیزه چیرگی به اقیانوس هن د و دریای عمان و نیز جایگاه فیزیکی ویژهی خود ،دارای
ارزش استراتژیک است ،و هم چنین قرار گرفتن این منطقه در آغاز راه های زمینی و در جای برخور د ابرقدرت
ها ،از دیرباز جایگاه سیاسی و نظامی ویژه ای را به دست آورده است (افشــار سیستانی .)44:1381 ،ریشهی
ناامنیهای موجو د در خاور ایران ،ترکیبی از موضوع های سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،نظامی ،اجتماعی و ...
بوده و برای رویارویی با آن ،بایسته اســت به تلفیقی از راهکارها و روش های همانند روی آورد .در این زمینه
می توان به وجو د پیوند میان منافع اقتصادی مردم منطقه و شرارت و ناامنی اشاره کرد .نهادهای مسؤول باید
در چهارچوب برنامهای منظم بتوانند این پیوند را به شکل مخالف جریان موجود ،سازمان دهی نمایند.
آســیبهای روانی و فرهنگی ،گرایش بــه مصرف مواد مخدر و خطرهای ناشــی از آن ،نــه تنها جمهوری
اسالمی ایران ،بلکه تمامی جامعههای جهانی را مورد تهدید قرار داده است .در حالی که ایران با بهرهگیری از
هزینههای ملی به تنهایی بار مبارزه با یک تهدید جهانی را بهعهده گرفته است.
برای مبارزه با قاچاق و مرزهای ناامن ،بایسته است ارادهای جهانی شکل گرفته و هزینه های رویارویی با آن
را همهی کشورهای جهان برعهده گیرند.
همسانیهای فرهنگی و همگنی ســاختار جمعیتی دو ســوی مرزهای خاور ایران ،فضای مساعدی را برای
رشــ د هرگونه اقدام ضدامنیتی در منطقه پدی د آورده است .برای تغییر ســاختار و ایجا د جریان همگرایی در
کنارهی مرز خاوری کشور ،بایسته است طرحهای اقتصادی ،صنعتی ،کشاورزی و با اعطای مزایای ویژه و با
انتقال یا کوچ و به صورت بلندمدت اجرا شو د (رضوی.)18:1380 ،
واژگان کلیدی:
سیســتان و بلوچســتان ،تنگهی هرمز ،اقیانوس هند ،دریای عمان ،هند ،چین ،افغانســتان ،پاکستان ،مواد
مخدر ،امنیت پایدار.

 .1نویسنده مسئول :نویسنده و پژوهشگر ایران شناس و دکترای جامعه شناسی .ایمیلEmail:fshnfshr@gmail.com :
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مقدمه
اســتان سیســتان و بلوچســتان در جغرافیای سیاسی
ایران ،بلکه جهان ،دارای نقش ارزشــمندی است ،زیرا
 300کیلومتر مرز آبــی در دریای عمــان دارد و خلیج
چابهار از یک جایگاه اســتثنایی در بیرون تنگهی هرمز
و قرار داشــتن در دهانهی اقیانوس هند ،برخوردار است
(افشار سیستانی.)21:1372 ،
دریای عمان نه تنها به انگیزه های گوناگون اجتماعی،
اقتصادی ،صنعتی و پیوندی برای ایران و منطقه دارای
ارزش است ،بلکه به دلیل داشتن جایگاه برتر سیاسی و
ژئوپولیتیک خود ،جنبه های دیگر را هر چن د که با ارزش
هستند ،زیر تأثیر قرار داده است (عقلمند.)395:1367 ،
سیستان و بلوچستان از سرزمینهایی بوده ،که فرهنگ
انســانی در آن آغاز گشــته و تاریخ این پیدایی به صد
هزار سال پیش میرسد ،ســفال سیستان و ابزار سنگی
بلوچســتان به آخر دورهی یخبندان سوم ریس و ُوورم
نسبت داده شده است (امیرلو.)15-14 :1365 ،
مرزداران رشــید و آزاداندیش بلوچ و سیستانی ،همواره
به پندار ،کــردار ،گفتار و منشهــای نیکوی اخالقی
ویژگی هســتی ،توانست
شــهرت داشــتهاند .همین
ِ
آســیب توفانهای سخت،
این منطقهی مردخیز را از
ِ
چون یورشها ،کشــتارها ،چپاولها ،بیمهری و ستم
حکومتهای پیشین نگه دارد.
نقش سرزمین و مردم در امنیت منطقه
اســتان سیســتان و بلوچســتان بهانگیزهی داشــتن
جایگاه ویژه طبیعــی و جغرافیایی ،همجــوار بودن با
دریای عمان و رو د بزرگ هیرمند و هامون نخســتین
ویژگی سرزمین و جایگاه
دریاچهی آب شیرین جهان،
ِ
ویژهی سیاسی ،تاریخی ،باســتانی و اجتماعی ،ارزش
ویژهای از دیدگاه استراتژیک داشــته و گلوگاه آسیای
جنوب خاوری نیز به شــمار می رود (افشــار سیستانی،
.)16:1387
ایــن اســتان از روزگاران کهن گاهــوارهی فرهنگی
ریشهدار بوده است ،که آثار و نشــانههای با شکوه آن،
از جمله شهر سوخته ،نیایشگاه دهانهی غالمان و کاخ
اشکانی کوه خواجهی سیســتان و ابزار سنگی الدیز و
ماشــکید بلوچســتان ،تا کنون دیده می شــو د و مورد
ستایش باستان شناسان و جهانگردان است.
بنابراین ،برجستگی های فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی،

ســرزمینی و منطقهای جنوب خاور ایــران ،نه تنها می
فرهنــگ توانگر منطقه ،الهام
تواند بهعنوان نمادی از
ِ
بخش اســتانهای دیگر کشــور قرار گیرد ،بلکه این
ویژگیهــا و توانشهــای منطقــهای میتواند نقش
ارزندهای در شکوفایی اقتصاد و امنیت پایدار خاور ایران
داشته باشد ( ُکر ُزن.)318:1350 ،
خاور ایران ،از جمله منطقهی سیســتان و بلوچســتان
چنان که گفته شــد ،دارای جایگاه ویژهای میباشــد
و همیشــه به انگیزهی این جایگاه در معرض تهدید و
فرصت بوده اســت و میتوانــد با پرداخــت کمترین
هزینهها ،امنیت خود را نگــه دارد و آن ُمحقق نخواهد
بود ،جز این که با تدبیر و خویشتنداری با برنامهریزی
و درایت و مدیریت مهمی در جذب سرمایههای کالن
از مناطــق گوناگون نماید و با ایجــاد بنگاههای بزرگ
اقتصادی و مراکز تجــاری و صنعتــی و بهرهگیری از
سرمایههای خارجی و درگیر کردن آنان در این منطقه،
نه تنهــا امنیت خود را نگــه دارد ،بلکه دیگــران را نیز
تشــویق کند تا امنیت ایران ،از جمله خاور ایران را نگه
دارند.
ایــن ســرمایهگذاری میتواندانگیــزهی رشــد
شــگفتانگیزی در کوشــشهای اقتصادی باشد که
خود تأثیر بســیاری در امنیت منطقهای و یکپارچگی و
همبستگی دارد (یعقوبی.)7:1385 ،
جنوب خاور ایــران یک مرز دراز حــدود  1هزار و 400
کیلومتر آبی و خاکــی دارد که بخش بــزرگ آن ،مرز
مشترک با دو کشــور مسألهدار افغانســتان و پاکستان
اســت .حجم بزرگی از مواد مخدر جهان در افغانستان
تولید میشــود .همچنین نزدیکترین و ارزانترین راه
انتقال این مواد به اروپا ،گذرگاه ایران ،یعنی از مرزهای
خاور کشــور اســت ،که وجود کویرها ،کوهستانها و
ریگســتانهای پهناور و نواحی خالی از سکنهی استان
سیستان و بلوچستان گذرگاه آسانی را برای آنان فراهم
کرده است .به همینرو ،این استان بهعنوان بزرگترین
گذرگاه انتقال مواد مخدر بوده است.
به این ترتیب قاچاق موا د مخدر با شرارت و ناامنی پیوند
نزدیک دار د و سازههای بســیار دیگری دست به دست
هم داده تــا جایگاه امنیتی ویژهای پدیــد آورد ،از جمله
دوردست بودن از مرکز و توسعه نیافتگی در ساختارهای
اقتصادی و اجتماعی ،تنگدستی شدید اقتصادی ،وجود
مرز دراز و سختی کنترل آن ،شرایط اقلیمی و جغرافیایی
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بســیار وحشــی و گمراهکننده ،نبود کنترل دولتهای
همسایه بر مناطق همجوار و سرانجام مسایل فرهنگی،
اجتماعی ،تاریخــی و داد و ســتادهایی که همهی این
ســازهها با یکدیگر دارند ،بَســتر پیدایش و گسترش
ناامنیها را در مرزهای خاوری ما ،یعنی در اســتانهای
سیستان و بلوچستان ،خراسان جنوی و خراسان رضوی
فراهم میآورد.
با یک نگرش ژرف ،بخش بســیاری از این ســازههای
منطقهای ،یک استعداد و توانایی و امکان توسعهای به
شــمار میروند ،بهعنوان مثال به وجود مرز یا فرهنگ
مردم استان بهعنوان یک نقطهی نیروی تأثیرپذیر ،باید
نگاه کر د و در تأمین امنیت منطقــه ،از آن بهره گرفت
(حسینی.)6:1378 ،
تأمین امنیت پایدار به وجود یک دکترین استوا ِر امنیتی
درست ،که منطبق بر واقیتهای اجتماعی ،جغرافیایی،
اقتصادی ،تاریخی ،مذهبی ،قومی و سیاســی اســت،
باز میگردد .نبود یک سیاست روشــن امنیت ملی ،که
مور پذیرش همهی اجزاء حکومت باشد و برخوردهای
بخشــی و ســلیقهای ،بهویژه دربارهی قومها ،امنیت
را در خاور ایران آســیبپذیر میکند .در این دیدگاه به
ریشهدارترین سازه در تأمین امنیت ،یعنی به نقش مردم
خیلی نگاه نمیشــود و امنیت عمومی به شــدت از این
رویکرد رنج میبرد (حسینی.)6:1378 ،
بلوچها و سیســتانیها از دیدگاه دینی ،زبــان ،آداب و
رسوم ،همسانیهایی دارند .زبان بلوچی با زبان پهلوی
اشکانی و نیز پهلوی دوران ساسانی نزدیک است (صفا،
.)41:1355
دیــنداری ،میهندوســتی ،جوانمــردی ،بردباری،
سختکوشــی ،میهماننوازی ،پاکاندیشی ،دلیری و
سادهزیستی از ویژگیهای مشــترک بلوچ و سیستانی
اســت .افزون بر آن ،دارای تبار و خاســتگاه مشترک
هســتند و ایرانیاالصل می باشــند (کمیســیون ملی
یونسکو در ایران.)98:1342 ،
سیســتانیها بلوچها و دیگر قومها با آن که در زندگی
تاریخی چند هزار ســالهی خود ،پیوســته با سازههای
نامساعد طبیعی و یورشهای پیدرپی بیگانگان روبهرو
بودند ،ولی هرگز آبادانی مــرز و بوم خویش را فراموش
نکردند و هر بار پس از دفع دشمنان ،ب ه نیروی پایمردی
به آبادانی ســرزمین خو د پرداختن د و دراین راه نیز پیروز
بودهاند (شاه حسینی.)25:1355 ،
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قومهــای مســلمان و همنــژاد سیســتانی و بلوچ با
یکپارچگــی و همدلی همواره در کنــار یکدیگر بوده و
هستند تا به رشد و شکوفایی فرهنگ و ادبیات همسان
و مشترکشان دســت یابن د و برخو د واجب میدانندکه
دستدردســت دولت بگذارند و به پویایی ،پیشرفت و
امنیت پایدار منطقه نیز کمک کنند.
بلوچ و سیســتانی با احساسی مثبت نســبت به قومیت
خود از احســاس تعلق به پیکرهی واحد ایران اسالمی
برخوردارند .این روحیه و احساس مثبت نه تنها بایستی
در این مرز نشینان وفادار ،که در گذرگاه تاریخ کهن خود
بهعنوان مرزنشین همیشه سپاه و جانباز بودهان د تقویت
و حمایت شود ،بلکه بایستی روی آن سرمایهگذاری نیز
بشود.
تبلور تقویت این پیوند در سایهی یگانگی شیعه و سنی
در سالهای اخیر در پهنهی انتخابات ریاست جمهوری،
مجلس خبرگان ،شــوراهای شــهر و  ...دیده شده ،که
مردم استان در انتخابات شرکت کردند و به کسان مورد
عالقهی خود رأی دادند .شــرکت مردم و نحوهی آراء
آنان نه تنها چشــمگیر بود ،بلکه دی د قومی و مذهبی در
انتخابات اعمال نگردیده است (حسینی.)6:1378 ،
تنگناهایی چون بیکاری ،پراکندگــی مراکز جمعیتی،
کنارهای بودن منطقه ،دشــواریهای سرزمینی مانند
باران اندک و خشکســالی ،ســیل و گرمای شــدید،
قاچاق مواد مخدر و شرارتهای مسلحانه ،به گونهای
با تنگدستی اقتصادی ،بیســوادی ،گستردگی مرزها و
دوری از مرکز بستگی داشــته و به گونهای منطقه را
دچار خطر کرده است (افشار سیستانی.)5:1379 ،
نتیجه
استان سیســتان و بلوچســتان مرز آبی و خاکی درازی
با کشــورهای افغانستان و پاکســتان دار د بیشتر مواد
مخدر جهان در افغانستان تولید میشود و در سالهای
اخیــر افزایش یافته اســت .همچنیــن نزدیکترین و
ارزانترین راه انتقال این مایگان به اروپا ،گذرگاه ایران
و از مرزهای خاوری کشور است و این منطقه بهعنوان
مهمترین گذرگاه انتقال مواد مخــدر ،همواره از دیرباز
مورد نگرش قاچاقچیان جهانی مواد مخدر بوده است.
بنابراین میتوان گفت ،پدیدهی مــواد مخدر و قاچاق
آن ،با شــرارت و ناامنی بســتگی نزدیک دارد و محور
ریشــهای ناامنی در منطقه اســت (افشــار سیستانی،
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.)6:1385
در پایان بهمنظور آینــدهی بهتر برای منطقه و برقراری
امنیت پایدار در آن ،یادآوری و پیشنهاد میشود:
از آن جا که پیریزی بنای امنیت و توســعهی اقتصادی
و اجتماعی منطقه ،بایســتهی داشــتن مهارتهای نو
و بهرهگیری از نیــروی متخصص و کاردان اســت ،با
باالبردن سطح دانش و تخصص نیروی انسانی منطقه،
نه تنها دستیابی بدین هدفها را آسان میسازد ،بلکه در
سطح منطقه ،یک مبارزهی فرهنگی و بنیانی با پدیدهی
مواد مخــدر و قاچاقچیان آن بهعمــل میآید ،نه یک
مبارزهی نظامی مقطعی.
بیشتر کشــورهای جهان ،که برنامههای درســت و
اصولی برای نقــاط مرزی خود دارند ،آنهــا را در برابر
رخنهی ســازههای بیگانه ،غیر قابل رخنه مینمایند و
یا اقدام به توانایی اقتصادی و فرهنگی نقاط مرزی خود
میکنند و به آن مناطق ،توانشهای فرهنگی ،سیاسی،
اجتماعــی ،صنعتی و  ...میدهند و بــه این ترتیب مانع
یورش فرهنگی و اقتصادی کشــور همســایه بهنقاط
مرزی خود میشوند.
برای ادارهی مدیریت کالن استان ،بهتر است از نیروی
محلی بهرهگیری شــود و برای این کــه تعادلی برقرار
گردد ،افزون بر بهرهگیری از نیروی کارآمد و متخصص
بلوچ و سیستانی ،که قومهای چیرهی استان هستند ،از
قومهای دیگر ،از جمله بیرجنــدی ،کرمانی و یزدی نیز
بهرهگیری شود.
مدیران اســتان ،بهویژه مدیریتهای سیاســی و زیر
مجموعههــای آنها بایســتی بــه آداب قومی مردم
منطقه ،بهویژه اخالق و عادتهــا ،باورها و رفتارهای
اجتماعی و مســایل عشــیرهای و  ...آشــنا باشند و در
تصمیمگیریهای خود ،آنها را مورد لحاظ قرار دهند.
مدیران اســتان ،بهویژه سیســتانیها و بلوچها ،زمانی
میتوانن د مدیر خدمتگزار و موفقی باشــند که در اعمال

مدیریت ،مــاک را نه تنهــا بر مردم ســاالری ،بلکه
بر شایســته ساالری اســتوار ســازن د و از قومگرایی و
گروهگرایی بپرهیزند.
مجمع نمایندگان اســتان در مجلس شورای اسالمی
زمانی موفق خواهد بــود ،که مســایل منطقه را بدون
دیدگاه فرامذهبی و فراقومی پیگیری نمایند.
ترتیبی داده شــود که مدیران رده بــاال بهمنظور طرح
تنگناها ،کاستیها ،راهکارها و  ...با یکدیگر دیدارهایی
داشته باشند .بیگمان این گونه رویکردها ،گامی ارزنده
در رفع دشواریها و کاستیهای منطقه و مردم متدین
آن است.
از آنجا که اســتان سیستان و بلوچســتان دارای بافت
سنتی و عشیرهای است و سران عشــایر و طایفهها در
میان پیروان خو د از محبوبیت ،احترام و اعتماد بسیاری
برخوردارند با نگرش به آزمونهای گذشــته ،بهسران
طایفهها ،ریشســفیدان ،علما ،سرداران و بزرگان بلوچ
و سیستانی بها داده شــود و از وجود آنان جهت پیشبرد
هدفهای دولت بهویژه ایجاد امنیت پایدار بهرهگیری
شود (افشار سیستانی.)7:1385 ،
در پایان یادآوری میشــود :موقعیتهای شایســتهی
بهدســت آمده در پیمایش ســالهای اخیــر ،از جمله
در تنظیم برنامههــای جامع و فراگیــر ،بهویژه تدوین
برنامهی توســعهی انســانی ،توجه به زیرســاختها،
باالرفتن نرخ باسوادی ،تحکیم وحدت ،جلب مشارکت
عمومی بهعنوان یکــی از ارکان نظام ،افزایش ضریب
امنیتی ،تقویت احســاس خودی و خودباوری و اثرهای
ماندگان آن بر سطح فرهنگ عمومی و اجتماعی ،برگ
زرینی است که در تاریخ استان سیســتان و بلوچستان
ثبت شــده و نوید آیندهی درخشان اســت .امروزه این
منطقه در فضایی مملو از آرامش برای نیل به هدفهای
عالیه ،نیازمند نگرش همهی دستاندرکاران دلسوز و
مردم عزیز است.
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امیر رحمانی ،1محسن قربانخانی

2

تاریخ دریافت92/7/15 :
تاریخ پذیرش92/9/2 :
چکیده
امپراتوري بزرگ ايران ســرزمينهاي وســيعي را شامل ميشــد که اکنون هر کدام به کشوري
مستقل تبديل شدهاست .سرزمین خوارزم نیز ب هدلیل جایگاه جغرافیایی ویژهاش همواره مورد تازش
بیگانگان بودهاست .از آنجاییکه آگاهي از تاریخ به جهت شناخت هويت و نقطه آغازين دگرگونيهاي
اجتماعي ـ فرهنگی ضروري به نظر ميرســد ،لذا هدف از پژوهش حاضر بررســی ،شناخت و به یاد
آوردن گوشهای از تاریخ و تمدن خوارزم بهعنوان یکی از سرزمین های خراسان بزرگ(سرزميني که
زماني جز ايران بزرگ بوده و حتي موطن اصلي نژاد آريايي در آنجا قرار داشته است) میباشد .پژوهش
فوق منطبق بر روش توصیفی -تحلیلی و بهصورت مطالعهی اســنادی و کتابخانهای است .در این
راستا از مقاالت ،کتب ،پژوهشــها و طرح های مســتن د داخلی و خارجی مرتبط با موضوع در جهت
دستیابی به هدف پژوهش استفاده شده اســت .یافتهها نشــان داد خوارزم تنها ب هدلیل وجود خاک
حاصلخیز و آب رودهای بزرگ و دریاچه مشــهور و بزرگ آن نمیبوده اســت بلکه این سرزمین که
از آن با عنوان خواســتگاه آریاییان جهان نام بردهاند ،ب هدلیل زحمات و رنج هزاران ساله تمدنسازان
ایرانی و اســتفاده از آموزههای بزرگانشان ،به بهشــت روی زمین تبدیل گشــته بود .از این بهشت
شــمالی ،از این ســرزمین مقدس بزرگترین پهلوانان ،دانشــمندان ،صوفیان و غیره ایران و جهان
برخواستهاند ،لذا برای شناخت عظمت گذشته این ســرزمین ایرانی که با خون دل و علم و تالشهای
هزاران ساله ایرانیان ساخته و شکوفا گردیده بود ،بای د به کاوشــهای باستانشناسی و آثار باقیمانده از
آن دوران که امروزه بیشترشان در خاک دفن گردیدهاند ،توجه خود را جلب نمائیم.
واژگان کلیدی:
خوارزم ،خراسان بزرگ ،تاریخ و تمدن ،فرهنگ ،ایران

 .1نویسنده مسئول :مدرس گروه شهرسازی ،دانشگاه آزا د اسالمی ،واحدهمدان ،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
ایمیلAmir_Rahmani_1366@Yahoo.com:
 .2کارشناس شهرسازی ،دانشگاه آزا د اسالمی ،واحدهمدان ،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
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از تقويــم ايران و ماه هاي ايران باســتان در تقويم اســتفاده
مقدمه
امپراتوري بزرگ ايران ســرزمين هاي وســيعي را شــامل ميکردند(.)2000 ,Vogelsang
مي شــد که اکنون هر کدام به کشوري مســتقل تبديل شده
است .داستان جدايي و تکه تکه شــدن اين امپراتوري عظيم  -2هدف و روش تحقیق
داســتان دراز دامني اســت که مقال و مجــال عظيم براي از آنجایی که آگاهي از تاریخ به جهت شــناخت هويت و نقطه
تشريح آن نياز اســت .در اين پژوهش به بررسي تا سرگذشت آغازيــن دگرگونيهاي اجتماعي ـ فرهنگــی ضروري به نظر
ســرزميني خواهيم پرداخت که زماني جز ايــران بزرگ بوده ميرســد ،لذا هدف از پژوهش حاضر به یاد آوردن گوشه ای
و حتي مشــهور اســت؛ موطن اصلي نژا د آريايي در آنجا قرار از تاریخ و تمدن خوارزم بعنوان یکی از سرزمین های خراسان
داشته اســت .اين ســرزمين ،ســرزمين خوارزم است .برای بزرگ می باشــد .روش پژوهش منطبق بر روش توصیفی-
شــناخت عظمت پرشــکوه ایران زمین و تمام سرزمینهای تحلیلی و بهصورت مطالعهی اســنادی و کتابخانهای است.
از یاد رفته ایرانی در ایــن زمانه ،به خوارزم در شــمالی ترین در این راستا از مقاالت ،کتب ،پژوهش ها و طرح های مستند
قســمت از ســرزمینهای ایرانی میرویم که شــمالی ترین داخلی و خارجی مرتبط با موضوع در جهت دستیابی به هدف
ســرزمین متمدن جهان نیز محســوب میگردیده است .در پژوهش استفاده شده است.
وصف عظمت خــوارزم باید اینگونه بگوئیم کــه یا تعدادی از
مهمترین بزرگان علم و تحقیق جهان از آن برخواســته اند و  -3مبانی نظری تحقیق
یا بزرگان علم و تحقیق جهان همچو ابو علیســینا مدت ها در برای دو واژه فرهنگ و تمدن ،تعاریف گوناگونی ارائه شــده
این سرزمین دانش دوست به کار تحقیق و تعلیم مشغول بوده است اما در جمع بندی این تعاریف می توان آنها را به شرح زیر
اند .این سرزمین مهم ایرانی را تعدادی از بزرگترین محققین تعریف نمود:
ایران شــناس جهان ،مه د قوم آریا اعــام نمودهاند(آریانها فرهنگ عبارت اســت از وجه تمایز انســان هــا و حیوانات .
بزرگترین شعبه از مردم جهان می باشــن د و خوارزم در شمال توضیح آنکه انســانها در بعضــی از ویژگیهای جســمانی با
ســرزمینهای ایرانــی را ،زادگاه این مهمترین نژا د از شــعبه حیوانات مشــترکاتی دارند ،ا ّما در چگونگــی تأمین نیازهای
سفید پوست گفتهاند که خود این نژاد سفی د پوست مهمترین جســمانی ،معنوی و روحی با حیوانات تمایز دارند .مهم ترین
مردم دنیا در طول تاریخ می بودهاند) .همان گونه که اشــاره وجوه تمایز معنوی انســان هــا و حیوانات بدین قرار اســت:
شد خوارزم موطن آريايي ها بوده اســت .در مهريشت اوستا شناخت و باورها ،احساســات و گرایش ها ،اخالق ،هنر ،شیوه
در مور د خوارزم آمده اســت :آنجا که شــهرياران دلير بسيار های زندگی ،آموزش و پرورش ،ارزش ها ،آداب و رســوم که
بسيج کننده ،آنجا که کوه هاي بلند و چراگاه هاي بسيار براي همگی جزء مقوله فرهنگ به شمار می روند.
ســتوران هســت؛ آنجا که درياهاي فراخ و ژرف هست؛ آنجا تمدن به مجموعه دستاوردها و اندوختههای مادی و معنوی
که رودهاي پهناور و در خور کشتي راني با انبوه خيز آب هاي بشر که نمود ِبیرونی دارند اطالق می شود؛ توضیح آنکه انسان
خروشان به ســنگ خواره و کوه خورد و به سوي مرو و سغد و ها بر اســاس فرهنگ خودشــان این امکان را مــی یابند که
خوارزم شتابند  .گذشــته از این مطلب مهم ،محققان اینگونه نیازهای مادی و معنوی خو د را تأمیــن کنند .به عبارت دیگر،
اعالم نمودهان د که حضرت زردشــت ،پیامبر بزرگ آریایی  ،زمینه های فرهنگی ،چگونگی رفــع نیازهای مادی و معنوی
یا در خوارزم ،این قســمت از ســرزمین های شــمالی ایرانی را تعیین می کند .بنابراین ،علوم مختلف ،هنرها ،معماری ها،
متولد گردیده و یا قســمتی از عمر پر برکت خویش را در این مشاغل و دیگر مظاهر زندگی انســان ،در جهان بیرونی پدید
سرزمین آریایی(= ایرانی) گذرانده اســت .بسيار از آريايي ها می آید که از آنها با عنوان تمدن یا د می شود(کاشفي.)1389 ،
از همين ايالت خوارزم به سوي فالت مرکزي ايران مهاجرت تمــدن راه مشــترک زندگــي ،انديشــه و کنش انســان و
کرده اند(مارکوارت .)1367 ،خوارزم پس از اين مهاجرت و تا دربرگيرنده ســازگاري کلي با نيازهاي اقتصــادي يا محيط
قرن ها بعد فرهنگ ايراني خود را حفظ کرد ،شــواه د فراواني جغرافيايي پيرامون و ســازمان مشــترکي براي فرو نشاندن
دال بر تدوام فرهنگ ايراني در خــوارزم در ميان منابع تاريخ و نيازهــاي اجتماعي و سياســي محيط پيرامــون و مجموعه
متون کهن موجود اســت که يکي از آنها گفته هاي خوارزمي مشترکي از انديشــهها و دستاوردها اســت ،به عبارتی تمدن
در مورد فرهنگ و تاريخ خوارزم اســت .اظهــارات ابوريحان صورت و تجسم عيني فرهنگ اســت ،همانطور که فرهنگ
بيروني ،که خــود از دانشــمندان اين ناحيه اســت ،در مورد ظهور و بسط تفکر می باشــد(رحمانی و قربانخانی.)1391 ،
خوارزم نشــان ميدهد که خوارزميان تا زمان حيات ابوريحان بعد از اســام آوردن بســياري از اقوام غيرعرب و در آميختن
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آنها با عربها قــوم تازهاي به وجود آمد کــه قرآن کتاب اصلي
آنان بود و به ناچار همه عربي ميآموختنــد .در نتيجه جهان
اســام آميزهاي از اقوام گوناگون بود که قــرآن و زبان عربي
عامل يگانگــي آنها بود که بــه اين تمدن ،تمدن اســامي
ميگفتند(اســتیون لوکاس :1378 ،ص .)4تمــدن عمدت ًا از
زماني پدي د آمد که انســان مرحله زندگي بدوي را ترک گفت
و شهرنشــيني را آغاز کرد ،اما تمدن صرف ًا شهرنشيني نيست.
در واقع ميان شهر و تمدن رابطه خرد و کل برقرار است .از آن
هنگام که آدمي به رشــ د و تعالــي روي آورد ،هم به نيازهاي
حيات جســماني و هم به احتياجات معنوي خويش توجه کرد.
از اين رو کوشــيد تا به هــر دو نياز جدي پاســخ داده و آنها را
اقناع کند .حاصل اين کوشــش دســتاوردها و اندوختههاي
مادي و معنوي بود که تمدن را بوجــود آورد .در مورد عواملي
که تمدن را بوجــو د آورد ،ديدگاههاي مختلفــي وجو د دارد،
اما چن د نمونه آن بارزتر اســت ،مانند :عامل انســاني که يکي
از مهمترين عوامل اســت ،زيرا انســان با فطرت ،غريزهها و
عقل حيرت انگيــز خويش در ايجاد تمــدن نقش محوري را
ايفا کرده و بدون او عوامل مــادي و معنوي ديگر بي موضوع
و بدون فاعــل خواهن د بود(بلعمی :1373 ،ص .)466انســان
پس از ارتباط با محيط بيروني و کســب تجارت و اکتسابهاي
گوناگون اوليه در پرتو استعدادهاي فطري در مسائل مختلف
دســت به آفرينش زده و دســتاوردهايي گوناگــون عرضه
کرده که تمدن را بوجود آورد(رحمانــی و همکاران.)1392 ،
از ديگر عوامــل پيدايش تمدن عامل مادي و طبيعي اســت،
زيرا اگر ســرزميني حالت کســالت و بيحالي داشــته باشد،
حتي اگر از عامل انســاني فعالي برخوردار باشد ،باز نميتوان
انتظار ظهور تمدن در آن ســرزمين را داشت ،زيرا تمام نيروها
بر رفع گرسنگي متمرکز ميشــو د و فرصتي باقي نميگذارد
تا انسان به مســائل ضروريتر و بنياديتر بپردازد که در اين
مورد شــرايط جغرافيايي نقش مهمي دارد .به هر حال انسان
با آســايش خاطر از مايحتاج اوليه زندگي بــه فکر ايجاد علم،
فلســفه ،ادبيات و هنر و غیره ميافت د و در اين صورت تمدن
بوجود ميآيد(کاشفی :1389 ،ص.)45
بهترين و بارزتريــن نمود تمدن در مکانهايي بوده اســت که
اين شرايط را داشــتهاند و اين شــرايط در کنار رودها فراهم
بوده است .رودخانههاي بزرگ شير کشــاورزي و مايه حيات
زندگي بشر بوده اســت .نيل ،فرات ،دجله و رودهاي بزرگ در
چين و هند نمونههايي از آن اســت که نخستين جامعههاي
ســازمان يافته در کنارهي آن بنياد نهاده شد .در مجموع آنچه
بايد فراهم شــود تا ارکان تمــدن بر روي آن قــرار گيرد ،در
حقيقت بســتري از آرامش و امنيت است يعني امکان کاهش
اضطرابها و دلمشــغوليها .البته به باور بســياري ازجمله
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ابن خلدون ،هر تمدن در مسير شکلگيري خود نياز به نوعي
غرور و همبســتگي ملي دارد که ابن خلــدون از آن به عنوان
عصبيت ياد کرده است(بلعمی :1373 ،ص .)466اين مفهوم
در واقع روح اصلي هر تمدن است .عاملي که انگيزهي الزم را
فراهم ميآور د و تعاون و همکاري گروهي مشخص و هدفمند
يدهد .بنابراين اصل همکاري و تعاون بايد مورد
را شــکل م 
مقبول عامه واقع شــو د تا گروهي هم نظر بر اســاس آن و با
تکيه بر اخالقيات(که يکي از داليل مهم ايجا د تمدن اســت)
بتوانن د شــالودهي تمدن را پيريزي کننــد .اخالقيات از اين
جهت اهميت دارند که باعث ميشود از سقوط در سراشيبيها
و پرتگاههاي مسير جلوگيري ميکند .از عوامل ديگر در ايجاد
تمدن ميتوان به تســامح يا اصل درک و تحمل ديگران ياد
کرد ،زيرا با تحمل و صبر و بردباري در برابر انکار و انديشههاي
مختلف ميتــوان ارتباط با آنــان را حفظ و به رشــد و تعالي
رسيد و از تجربيات و پيشــرفتهاي آنان در مسير خود استفاده
نمود(والیتــی :1382 ،ص .)12حفظ وحدت و يکپارچگي نيز
در رشــد و اعتالي يک تمدن نقش بســزايي دارد .در پارهاي
از موار د دين نيز عامــل ايجاد يا تقويت يک تمدن به شــمار
ميرود ماننــ د آييــن اســام(والیتی :1382 ،ص .)34اگر
بخواهيم در مور د تمدن يک ملت صحبت کنيم ،بايد از وسعت
مملکت و عظمت و ثروت آن و نتايج و وســايل پيشرفت آن
صحبت شود .در مورد تمدن اسالم همچنين است ،زيرا بزرگي
سرزمين اســامي و کثرت قوميت آن در پرتو تعاليم اسالم نه
تنها خدشهاي در پيشرفت آن وارد پيشرفت آن وارد نکرد بلکه
سرعت آن را فزونتر ساخت.
 -4یافته های تحقیق
 -1-4موقعیت جغرافیایي خوارزم
خوارزم در غرب ماوراءالنهر(بی نا )1352 ،و سرزمینی جدا از
خراسان و ماوراءالنهر است(ابن حوقل ،1345 ،ص )206اما
برخی از منابع جغرافیاي تاریخی ،آن را سرزمینی از منطقه
ماوراءالنهر و نزدیک ترین ناحیۀ آن به خراســان دانســته
اند(اصطخري ،1368 ،ص .)307خــوارزم در بخش پایین
دست رودخانه جیحون و در دو ســوي کرانههاي شرقی و
غربی آن واقع اســت .همچون دو کرسی که یکی در شرق
و دیگري در غرب جیحون جاي گرفتــه و خاکش تا جایی
پیش رفته اســت که رودخانۀ آمودریا(جیحون) به دریاچۀ
خوارزم(آرال) میریزد ،بنابراین ،ســرزمینی است در جنوب
دریاچۀ خوارزم(آرال) و در ریــزش گاه(مصب) آمودریا که
از کوههاي شــمال افغانســتان(هندوکش) سرچشمه می
گیرد و آخرین نقطــه اي که پیش از ریختن بــه آرال از آن
جا می گذرد ،همین ناحیۀ خوارزم است .خوارزم که از شمال
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به سرزمین غُزها و از جنوب به ماوراءالنهر می رسد ،در قرون
نخستین اسالمی دو مرکز داشــت :یکی در جانب غربی یا
ایرانی رود جیحون که جرجانیه یا گرگانج نامیده می شــد
و دیگري در بخش شــرقی یا جانب تورانی(سمت هیطل)
جیحون با نام کاث آبادتر و پیشــرفته تر جرجانیه(مقدسی،
 ،1385ص .)412گرگانج در دورة چیرگی عرب ها جرجانیه
نام گرفت(بارتولد و والدیمیرویچ ،1351 ،ص  )333و کاث
پایتخت باستانی خوارزم به شمار میرفت.
افزون بر این دو شــهر مهم ،دیگر شــهرهاي تابع خوارزم
عبارت بودنــد از :درغان ،هزار اســب ،خیوه ،خشــمیثن،
اردخشــمیثن ،ســافردز ،نــوزوار ،کردان خــواش ،کردر،
براتگین ،مذمی ّنیه ،مردا جقان ،ممینهاد ،حاس(اصطخري،
 ،1368ص .)322پس از طغیان آمودریا(اوایل قرن چهارم
هجري) ،کاث رو بــه ویرانی نهاد و اعتبارگذشــته خود را
از دســت دا د و گرگانج(شــهر ناحیۀ غربی) از دید مرکزیت
سیاســی ،جاي کاث را گرفــت .پس از ایــن ،گرگانج تنها
کرسی خوارزم و به شهر خوارزم معروف شد(رودگر،1376 ،
ص .)238سالنامه هاي روســی آن را با نام اورناچ یاد کرده
اند(بارتولد و والدیمیرویــچ ،1351 ،ص .)206البته به رغم
ویرانی کاث ،جایــگاه را هبردي(اســتراتژیک) تجارياش
محفوظ ماند؛ چنان که کانون کاروان هاي مسافر از دیار غُز
به خراسان به شمار میرفت(بیات ،1363 ،ص.)198

جرجانیه جاي کاث را گرفت و از ایــن دید که کاروان هاي
بازرگانی این شهر به سوي ناحیۀ گرگان حرکت می کردند،
بســیار مهم شــد(ابن حوقــل ،1345 ،ص .)321کاث در
ترکستان غُز بود و بازرگانان غُز به انگیزه تجارت بدین شهر
می رفتنــد و از همین روي ،به گــذرگاه کاروانهاي تجاري
بدل شــد(اصطخري ،1368 ،ص .)321کاث هم چنین از
دید مرکزیتش براي پیکار با غُزان و ترکان مهم بوده است؛
چنان که مردم آن غازي و جنگی بــوده اند(بی نا.)1352 ،
قرارگیري آن بر ســر راه هاي تجاري و دســترس آسان به
نواحی شمال ماوراءالنهر و جنوب روســیه ،از ویژگی هاي
جغرافیایی منطقه خوارزم در قرون نخســت اســامی به
شــمار میرفت و همین ویژگی ،بر توان منطقه براي دست
یابی به توســعه بیشــتر افزود .در حال حاضــر خوارزم(به
ازبکــی )Xorazm viloyati :یکی از اســتانهای
کشور ازبکستان است .وســعت آن  ۶۳۰۰کیلومتر مربع و
جمعیت آن  ۱۴۱۱۵۰۰نفر است؛ بنابراین سرزمین خوارزم
باستان در شمال غرب کشــور ازبکستان واقع شده و دلتای
رودخانهی آمودریا یا جیحون(وهرو د یا وخشــو در اوستا و
اکسوس در نوشــته های مورخان کالسیک) را تشکیل می
دهد(.)1988 ,Francfort
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شکل  -2سرزمینهای خالفت شرقی

 -2-4جغرافیای خوارزم از نگاه جهانگردان
قدیم
برای درک عظمت کار نیاکانمان و شــناخت بهتر تمدن
بزرگ ایرانیــان خوارزمی ،این ایرانیان از جان گذشــته و
فداکار در راه علم و پیشــرفت بشــریت و ایران زمین ،به
کتاب ارزشمن د اســتاد جلیل القدر لســترنج مراجعه می
نماییم که راهگشــای ما می باشــد .در بخش سی و یکم
از کتــاب ســرزمینهای شــرقی خالفت(به ایــن کتاب
ســرزمینهای خالفت شــرقی نیز گفته اند) که به فرارود
(ماوراء النهر) می پردازد این مطالب را درباره رود بهشتی
ایران زمین ،جیحــون ،از قول ایشــان و دیگر محققان و
جهانگردان درســت کردار مــی خوانیم :پــس از اینکه
جیحون از آمویه(بندرگاه مهم شــهر بزرگ مرو خراسان،
مرو مهمترین شهر و کرسی خراســان در عصر ساسانی
و حتی چندین قــرن بعد از آن می بوده است)(لســترنج،
 .)1367در وصف این نزدیک ترین شهر به خوارزم بزرگ
باید بگوئیم که این شــهر همان جایی اســت که آخرین
شاهنشاه ساســانی در نزدیکی آن کشــته گردید و دقیق ًا
همان جایی است که ایرانیان به رهبری بزرگ مرد تاریخ
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بشر ،ابومسلم خراســانی ایرانی نهضت ضد عرب خود را
از آن آغاز نمودن د و توانستن د با دســتان خود تاریخ را ورق
زده و دنیا را از دســت رهبری قوم دون و نژا د پرست عرب
راحت نماید) می گذرد ،صد و چهل مایــل را در بیابان به
سوی شــمال پیش میرود تا به طاهریه می رسد و از اینجا
به بعد دلتای جیحون اســت که به آن خــوارزم میگوییم.
لســترنج ادامه می دهد :در قرون وسطی در طول سیصد
مایل مســیر این رو د عظیم ،در خوارزم -نهرهای بسیار
از آن جدا گردیده و ایالت پهناور خوارزم را مشــروب می
ســاخت .از زمان فتوحات اعراب رود جیحون چندین بار
بســتر خو د را در اراضی دلتا (= خوارزم) تغیر داده اســت.
شکسته شدن سدها و بندهای این رود در زمان فتنه مغول
یعنی در قرن هفتم ســبب تغیر مجرای سفالی جیحون
شد .معلوم است که رود جیحون در آنزمان در بستر واحدی
که قابل کشــتیرانی بود جریان داشت و به ساحل جنوبی
دریاچه خوارزم که پوشــیده بود از تاالب ها می رســید ،و
بعد از گذر از این تاالب ها جیحون بــه آغوش باز دریاچه
شمالی می رسید .لســترنج به عمق کم ســاحل شرقی
دریاچه خوارزم به دلیل ته نشــین شدن رسوبات رودهای
بهشتی ایران زمین اشــاره می نماید و اینکه کشتی هایی
که از جیحون به دریاچــه بزرگ خوارزمیــان می آمدند
نمی توانستند وارد ســیحون که در ناحیه شمال شرقی به
دریاچه می پیوست ،وارد گردند و این به دلیل عمق کمتر
ســیحون به جیحون و کوچک تر و کــم آب تر بودن این
رود مرزی اســت نســبت به جیحون بزرگ .ایشان ادامه
می دهند :جغرافی نویسان قدیم یخ بستن رود جیحون و
سیحون را در زمستان ازجمله عجایب جهان می دانستند
زیرا هیچ تصور نمی کردند که این ســرزمین های شمالی
ایران زمین بتوان د آنقدر ســر د شــود که رودهای به این
بزرگی را منجمد نماید به گونه ای که کاروان های بزرگ
به همراه بارهای ســنگینی که با خــو د حمل می نمودند،
از روی سطح یخ بســته این رودها بگذرند .این انجماد از
دو تا پنج ماه از ســال طول می کشــید و ضخامت طبقه
یخ پنج وجب – بیــش از یک متر – و گاهــی از این هم
بیشتر میشده است .لســترنج می فرمایند :قب ً
ال گفتیم از
رود جیحون در قسمت ســفالی آن که به دلتای خوارزم
– متصل اســت نهرهای – رودهای دست ساز ایرانی -
کوچک و بزرگ بســیار از جانب راســت و چپ رو د برای
آبیاری اراضی دلتــا جدا کرده بودند که بیشــتر آن نهرها
– کانال ها – قابل آم د و شد کشــتی بود .اکثر شهرهای
مهم خوارزم بزرگ در کنار این نهرها – رودهای نیاکانی
– جای داشــتند نه در کنار خو د رود جیحون زیرا همیشه
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خطر تغیر بســتر جیحون در پیش بــود – و نابودی یک
شهر بزرگ تنها با یک طغیان بزرگ رود جیحون که بیش
از  2500کیلومتر طول می دارد .قسمت سفالی جیحون
کام ً
ال قابلیت کشتی رانی داشــت .یخ بستن جیحون در
زمستان کشــتی رانی را در آن رودخانه دشــوار بلکه غیر
ممکن میســاخت .یاقوت می گوی د در شــوال سال 616
(دسامبر  )1219هنگامی که از مرو به جرجانیه می رفت با
کشتی بر روی جیحون مسافرت می کرد و نزدیک بو د او و
همراهانش از سرمای سخت و یخ بستن ناگهانی جیحون
به هالکت رســند و پس از تحمل رنج بســیار توانستند
خود را به خشکی رســانند و خشــکی را نیز تمام ًا برف و
یخ فراگرفته بود .در این ســفر چارپایی که مرکوب یاقوت
– این جهانگرد و دانشــمند بزرگ بو د تلف شد و خو د وی
به زحمت نجات یافت (لســترنج .)1367 ،يکي از داليل
اهميت خــوارزم موقعيت ويــژه جغرافيايــي اين منطقه
بود که آن را تبديل به منطقه اي اســتراتژيک در تجارت
مي ساخت .قافله هاي تجاري در زمســتان با استفاده از
ضخامت يخ هاي رودخانه جيحون آمد و شــد ميکردند.
صادرات عمده خوارزم خواروبار و غالت و ميوه بود .زميني
بســيار حاصلخيز داشــت و محصول پنبه و فرآورده پشم
گوسفند آن فراوان بود .گله هاي بزرگ گاو و گوسفند و در
چمنزار هاي حوالي آرال زيســت مي کرد و انواع لبنيات از
آنها به دست مي آمد و صادر مي گرديد .بازارهاي جرجانيه
به داشــتن امتعه نفيس و متنوع پشمين که از ناحيه بلغار و
ســواحل ولگا به آنجا مي آوردند ،شهرت داشت و سياهت
مفصل آن را مقدســي و ديگر مورخين در نوشتجات خود
نقل کرده اند(مسعودی.)1365 ،
 -3-4رودهای خوارزم
جیحون و سیحون ،رودهای بهشــتی خوارزم و اهمیت
کوهســتانی که این رودهای ایرانی از آن سرچشمه می
گیرد .گذشته از ایرانویج و شــهرها و سرزمینهای بزرگ
دیگری چون مرو شــاهگان ،گرگان ،ری ،هرات(آریانای
ســابق) و الهور پنجاب و کابلغیره ،اوســتا شانزدهمین
شــهر اهورا آفریده را در سرچشــمه رود رنگ ها -ارنگ
بیان می دار د که محققین موقعیت امروزه این ســرزمین
اهورا فرموده را با ســرزمین تاجیکان ،یعنی همان جایی
که رودهای بهشتی ســیحون و جیحون از آن سرچشمه
می گیرد ،تطبیــق داده اند .این رودهای بهشــتی که از
سرزمین کوهستانی تاجیک ها سرچشــمه می گیرند در
انتها مسیر به ســرزمین کم ارتفاع خوارزم بزرگ سرازیر
می گردند و به دریاچه بزرگ خوارزم که در انتهای مســیر

این رودهای آســمانی قرار مــی دارد ،مــی پیوندند؛ به
عبارت دیگر سیحون بهشــتی از برکات این شانزدهمین
ســرزمین بهشــتی و اهورایی ایران زمین است .در اوستا
از رود ارنــگ و بــه رود (بــه رود  -وه رود – وه روت -
ویونگهی – واتگوهی) بســیار ســخن رفته اســت .رود
سیحون که به خوارزم میریزد ،از دور دست ترین سرزمین
ایرانی سرچشمه می گیرد .اوستا از انتهای رود رنگ های
بهشــتی در خوارزم ایران زمین با نام مرکز جهان نام می
برند و در جای هــای دیگر همین کتاب باســتانی ابتدا و
سرچشمه این رود را که در ســرزمین و شهر اهورا آفریده
شــانزدهم قرار می دارد ،منتها الیه سرزمین های ایرانی،
یا دور دست ترین سرزمین ایرانی بیان می نماید .اهمیت
این موضوع از آن جهت اســت که اوستا برای نشان دادن
دور دســت ترین سرزمینها ،از این ســرزمین کوهستانی
شمال شــرق ایران زمین که رود سیحون از آن سرچشمه
می گیرد ،نام می برد و گویا در دوران گردآوری اوســتا نام
این ســرزمین ایرانی گویای دورترین و دور از دســترس
ترین ســرزمین ها و ضرب المثل دوری و دست نیافتنی
بودن ،می بوده است(این صفت بعدها به قله قاف و قفقاز
داده شد ،ولی شــای د در ابتدا همین سرچشمه کوهستانی
رود رنگ هــا و پامیر بزرگ می بوده باشــد که به انتهای
دنیا مشــهور می بوده اســت و بعدها این صفت و لقب به
کوهســتان بزرگ قفقاز در شــمال ایران زمین داده شده
است) .اوستا دیگر خصوصیات این سرزمین بهشتی و پر
برکت را که در منتها الیه ســرزمینهای ایرانی و مرزهای
شــمال شــرقی ایران زمین قرار می دارد(سرزمینی که
ســیحون بزرگ از آن سرچشــمه می گیرد تا به دریاچه
خوارزم در مرز شــمالی ایران زمین ســراریز گــردد) را
اینگونه بیان می نماید :ســرزمینی که در سرچشمه رنگ
ها واقع است شانزدهمین سرزمینی اســت که من اهورا
مزدا آفریده ام .ساکنین آنجا ســرور و بزرگ ندارند(حاکم
و پادشــاهی بر آنان حکومت نمی کنــد و این مطلب می
باید به دلیل دور از دسترس بودن آنها از مرکز ایران زمین
و داشــتن زندگی قبیله ای آنان می بوده است) .در اوستا
آمده اســت اهریمن برای نابودی این سرزمین زمستان
طوالنی به وجود آورد .اوســتا می فرماید که دو رو د بزرگ
و بهشــتی رنگ ها و وه رود(آمو دریا و ســیر دریا) از البرز
مقدس سرچشــمه می گیرند که در اینجا دو مطلب مهم
قابل تذکر است ،اول اینکه ایرانویج بزرگ و معروف ،این
اولین سرای آریایی ،در جایی است که جیحون(ویونگهی)
از آن می گذرد که اگر اشــتباهی در تطبق ویونگهی اوستا
با جیحون توسط محققین اتفاق نیفتاده باشد ،ایرانویج نه

خوارزم  ،گوشه ای از سرزمین های خراسان بزرگ...

در گرجســتان زیبا و بهشــتی ایران زمین ،بلکه در شرق
ایران زمین و سرزمین های شمال سیستان بزرگ(منظور
شمال کابل است) و خراســان کبیر قرار می دارد .یعنی در
جایی در غرب کوهســتان بزرگ پامیر(دومین کوهستان
مرتفع جهان که بــه آن بام جهان می گفته ایم) و شــرق
دریاچه بزرگ کاســپین ها(بزرگ تریــن دریاچه گیتی).
یادمان نرو د که این رودها و کوهســتان ها و ســرزمین
های بهشــتی که از قدیمی ترین روزگار به آنان بهشتی
گفته شده اســت و در قدیمی ترین و مقدس ترین کتب از
آنان با نام بهشــتی یا د گردیده است و حتی با آمدن اسالم
که تغییرات بسیار زیادی در ســطح ایران زمین به وجود
آورد ،ولی این رودها و ســرزمین های ایرانی با نام بهشتی
یاد شــ د و غیره .در این بین می بای د متذکــر گردیم که
وجو د این رودها و کوهســتان ها و سرزمین های بهشتی
و منشا ایرانی داشــتن گیاهان و میوه های بهشتی جهان
چون زعفران ،سیب ،انار ،گندم و غیره دلیل بهشتی بودن
ســرزمین مقدس ایران زمین اســت و ایران زمین نمونه
زمینی شده بهشت آسمانی است(مسعودی.)1365 ،
 -4-4وجه تسمیه خوارزم
درباره نام خوارزم بای د بگوئیم که محققان هنوز بر ســر
معنای نام خــوارزم به عقیده ای جامع دســت نیافته ان د و
به همین دلیل ما در اینجا معناهــای مختلف نام خوارزم
خوارزم (نامهای دیگر:
را از نگاه آنان یادآور می شــویمَ .
خوراســمیه ،خوراســمیا) ســرزمینی کهن و بزرگ در
ازبکستان و ترکمنستان اســت که در دلتای رو د آموی و
در کنار دریاچــه خوارزم قرار گرفته اســت .اکثر محققان
بر این عقیده اند که این نام همچو نام خراســان(= محل
طلــوع و آمدن خورشــید) دارای رابطه ای مســتحکم و
مستقیم با خور و خورشید می باشــد و به همین دلیل این
دســته از محققان خوارزم ،این سرزمین شــمالی ایرانی
را جایگاه خورشــید معنی نموده اند که این نشان دهنده
موقعیت نصف النهاری و نیمروزی این ســرزمین ایرانی
اســت(خوار یا خور که معنی خورشــید می دهــ د  +زم یا
زمین = سرزمین خورشــید) .نام خوارزم را بر گرفته از دو
بخش خوار(خورشــید) و زم(زمین) دانســتهاند به معنای
سرزمینی که خورشید از آن بیرون میآید و یا خوار(پست)
و زم(زمین) به معنای سرزمین پست میباشد( Helms
 .),64.p :1997 ,and Yagodinبعضــی دیگــر از
محققین خوا ِر خوارزم را به معنی خوار و پائین و فرو معنی
نموده اند و خوارزم را به معنای سرزمین پائین دستی و فرو
رفته معنی کرده اند .این معنی به دلیل گود بودن سرزمین
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خوارزم در شمال ایران زمین می باشد(گودی این سرزمین
به گونه ای است که از رســیدن آب رودهای بزرگی چون
جیحون و سیحون بهشــتی به گودی بزرگتر شمال ایران
زمین که همانا دریاچه کاسپین ها می باشد جلوگیری می
نمایــد)(  .)p511 :1991 ,Rapoportگاه گفتار
درباره نام خوارزم با افسانه آمیخته است ،عده ای دیگر از
محققین نام خوارزم را به یادگار مانده از جنگ کیخســرو،
شاهنشــاه مقدس ایران زمیــن با تورانیان مــی دانند در
سرزمین خوارزم .این جنگ از برای کین خواهی سیاوش
شــهید از ترکان به وقوع پیوسته بود(در شــاهنامه ،سند
ملی ایرانیان می خوانیم :کی خســرو برای گرفتن انتقام
خون به ناحق ریخته شده شــاهزاده آزاده ایران زمین ،به
جنگ با ترکان می شــتابد .جنگ در ســاحل رود بهشتی
جیحون به وقوع پیوست ،رودی که ترکان توانسته بودند
تا آنجا را اشغال و در داخل ســرزمینهای ایرانی پیشروی
نمایند .در ابتدای جنگ شاهنشاه ایران زمین برای اینکه
از جانبازی و ریخته شــدن خون بی گناهــان جلوگیری
نمایند ،روش جنگ ایرانی را پیشنهاد می نمایند که مورد
قبول تورانیان نیز قرار می گیــرد .این روش همان روش
جنگ جوانمردانه اســت که اروپائیان به آن دوئل گویند،
پس بهترین و قوی ترین مرد تورانــی برای جنگ تن به
تن با شاهنشاه ایران زمین انتخاب گردید .نتیجه نبرد این
دو مر د قوی ،یعنی شاهنشــاه مقدس ایران زمین و شیده
سردار تورانی در این جنگ تن به تن مشخص میگردیده
بوده است و شــخص بازنده ،دلیل شکست تمام سپاهش
می گشــته اســت .اینگونه و در این نوع از جنگ ایرانیان
غیر از آن یک نفر بازنده و شکســت خورده ،کسی کشته
نمی شده است .جنگ کیخســرو مقدس به پایان رسی د و
جس د ســردار تورانی بر زمین افتاد ،اینگونه جنگی که می
توانســت جان صدها و هزاران انســان را بگیر د با حداقل
خسارت به پایان رسید ،یعنی تنها با جان دادن یک انسان
و به همین دلیل ایرانیان این سرزمین را خوارزم = سرزمین
آســان نامیدند(خوار = آســان) .زکریای قزوینی روایتی
دیگر دارد؛ گویا پادشاهی بر چهار ص د نفر از بزرگان ملک
خویش خشم گرفت و آنان را به جایی دور از میهن(کاث)
تبعی د کــرد .تبعیدیان در آن مــکان خانههایی برای خود
ساختند .پادشــاه به دیدن آنها رفت ،حالشــان را پرسید
و پاســخ شــنید که ما ماهی داریم و هیزم ،ماهی بریان
میکنیم و میخوریم  .به گفته قزوینی چون گوشــت در
زبان آنها خوار و هیزم ،رزم خوانده میشــد آن ســرزمین
را خواررزم نامیدنــد و رفته رفته یکــی از ر های آن افتاد
و به خوارزم آوازه یافت .این روایت مبنــای علمی ندارد،
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اما بسیاری از گذشتهنگارها و جغرافینویسان بدان اشاره
کردهاند(انوشه .)1380 ،ياقوت حموي نيز به روايتي نظير
روايت قزويني اشــاره ميکن د با اين تفاوت که ياقوت مي
نويسد :وقتي مأموران به سراغ آنها آمدند مشاهده کردند
که کوخ هايي ساخته و به صي د ماهي اشــتغال دارن د و در
اطرافشان خرماي فراواني است از آنان پرسيدند که حال
و روزتان چگونه است؟ پاسخ دادند که اين گوشت ماهي و
خرما رزق و روزي ما است .ماموران مراجعت کردند و خبر
را براي پادشــاه بردند ،به همين دليل نيز آن سرزمين به
خوارزم اشتهار يافت زيرا گوشت ماهي در زبان خوارزمي
خوار و خرما رزم ناميده مي شد(حموی.)1956 ،
 -5-4تاریخ خوارزم
تاریخ خوارزم ،به اندازه تاریخ ســغد ،کهن است و با وجود
این ،تا ســال  ۱۹۳۰آگاهی زیادی درباره آن در دســت
نبود .در این تاریخ تولســتوف مقداری بازماندههای عهد
نوســنگی را در آنجا یافت که مربوط به هــزاره چهارم و
ســوم پیش از میال د بود و کوشش خو د را مصروف گذشته
خوارزم کرد .وی به این نتیجه رســید کــه ماهیگیران و
شکارچیان این نواحی در عصر مفرغ با ساکنان کرانههای
ولگا ،غرب قفقاز و اورال و همچنین با مردم شــمال ایران
تماس داشــتند .خوارزمیان تا ســدههای پیش از میالد،
با اســتفاده از یک روش آبیاری پیچیده توانســته بودند
که جوامع بزرگی تشــکیل دهند .خوارزمیــان اگرچه در
ســده ششــم پیش از میال د در زمان کوروش هخامنشی
مغلوب هخامنشیان شدند ،ولی اســتقالل خود را در سده
چهارم بازیافتند ،اما در ســده اول یــا دوم میالدی تحت
تســلط کوشــانیان در آمدند .با وجود این ،در ســده دوم
و ســوم میالدی دوباره مستقل شــدند و توانستند سکه
بزنن د و تا ســده دوازدهم به همین صــورت آزا د ماندند.
دودمان ایرانیتبار آفریغیان که از والیان ساســانیان بودند
در ســرزمین خوارزم فرمان میراندن د و پس از اســام تا
ســال  ۱۰۱۷/۴۰۸پایدار ماندند اما در آن سال از محمود
غزنوی شکســت خوردند .این رویداد پایان فرمانروایی
ایرانیتباران بر خوارزم را رقم زد و ترکســازی منطقه به
مرور زمان عنصر ایرانی را در اقلیــت و عنصر ترک را در
خوارزم به اکثریت رساند(سغدی .)1369 ،ورود اسالم به
خوارزم چندان آســان صورت نگرفت ،چنانکه دوام آن به
خوارزم چنان آسان نبود .گشــودن کامل خوارزم به دست
قتیة بن مســلم در  ۹۳ه.ق روی داد .بر پایه نوشــتههای
جغرافینویسهای اســامی خوارزم سرزمینی بوده است
که در شمال و باختر آن ،ســرزمین ترکمانان و در جنوب و

خاور آن ،خراســان و فرارود قرار داشته .والیت خوارزم دو
شهر بزرگ داشته که یکی گرگانج و دیگری کاث نامیده
میشدهاند .در زمان خوارزمشاهیان شهر گرگانج پایتخت
ایران بود .آنــگاه که مغوالن به خوارزم یــورش بردند ،از
همان ابتدا روشــن بود که آنجا را با خاک یکسان خواهند
کرد ،چناچــه از اورگنج تختگاه خوارزمشــاهیان جز تلی
خاک چیزی باقی نماند .کشــتار مردم به دســت مغوالن
نزدیک به همه گنجینه دانــش و ادب را که خوارزمیان در
طول ســالها اندوخته بودن د بر با د داد .در یورش چنگیز
شمار فراوانی از دانشــمندان و شاعران کشته شدند .شهر
خوارزم در دوره اسالمی به دلیل وجو د علمای زیاد در این
شــهر از اهمیت ویژهای برخوردار بوده .به عنوان شاهدی
بر این اهمیت در زمانی که بین تیمور و والی خوارزم ،امیر
حســین صوفی اختالفی پیش آمد تیمور قصد کر د که به
این شهر لشکر کشــی کن د اما علمای دربار تیمور به دلیل
وجو د علمای مهمی در این شهر او را از این کار باز داشتند.
حافظ ابرو ایــن رخدا د را چنین نقل میکند :امیر حســین
صوفی والی خوارزم به امیر صاحب قران پاسخ ناهمواری
داد و تیمور قصد لشکرکشی به خوارزم نمود .امیر صاحب
قران از خشونت آن جواب در تاب شــ د و خواست در فور
با لشــکری جرار متوجه آن دیار گردد .بزرگان ماوراءالنهر
مثل موالنا جالل الدین کشــی و خواجه عصــام الدین
ماضی و ســایر ایمه و قضات ،صفت قبه االسالم خوارزم
کردن د که ،امروز در روی زمین مفخر اهل اســام و مقر
علما انام خاک پاک خوارزم اســت و روضه مشــایخ کرام
نشاید که به واســطه غرض یک کس در زیر دست و پای
لشکر جرار مستهلک شــوند .خوارزم تا روزگار سامانيان
همچنان هويــت ايراني خود را حفظ کــرد و اقوام ايراني
در اين منطقه اکثريت غالب را در اختيار داشــتند .با افول
قدرت ســامانيان به تدريج قبايل ترک به ســوي جنوب
پيشروي کردند و شــهرهاي خوارزم محل توطن ترک ها
شد .با ظهور سلطان محمود غزنوي و به دنبال قتل مأمون
بن محمد(خوارزمشــاه) چون غزنويان برخوارزم مسلط
شدند ،دستور ســلطان محمو د غزنوي آلتونتاش ،حاجب
ســلطان محمود ،به حکومت خوارزم منصوب ش د و لقب
خوارزمشاه يافت(انوشه.)1380 ،
 -6-4امپراتوری خوارزمشاهیان ۱۲۲۰ ،م
کم و بیش پــس از پیدایش ازبکان بدین ســو ،خوارزم را
خیوه خواندهانــد .حکومت ایــن منطقه پــس از تیمور
گورکانــی در قرن  ۱۰هجــری ۱۵/میالدی به دســت
نوادگان تیمور افتاد .خانات خیوه یا خوارزم که مرکز آن در

خوارزم  ،گوشه ای از سرزمین های خراسان بزرگ...

شهر خیوه بود ،در اوج قدرت خو د بر تمامی نواحی اطراف
دریاچه آرال در شمال ازبکستان و جنوب غربی قزاقستان
کنونی و بخشهای بزرگی از ترکمنستان کنونی حکومت
میکرد .در سال  ۱۱۵۳نادرشــاه به خیوه تاخت و آن را به
تصرف خو د درآور د و طاهرخان یکی از ســپاهیان خود را
به فرمانروایی آنجا گماشت .هفتســال بع د با مرگ نادر
دوباره ازبکان تیموری در این منطقه به قدرت رســیدند.
در  ۱۲۵۳-۱۲۵۲ه.ق روسها به خیوه لشکر کشیدند اما
این لشکرکشی بهرهای نداشت .سرانجام روسیه توانست
در روزگار فرمانروایی محمــ د رحیمخان(۱۲۹۰ - ۱۲۸۱
ه.ق) خیوه را به تصرف خود درآورد و این منطق به صورت
تحتالحمایه امپراتوری روســیه درآمد .پس از پیروزی
انقالب بلشــویکی  ۱۹۱۷در روســیه ،سوسیالیســتها
در ســال  ۱۹۲۰دولتی بــه نام جمهوری شــوروی خلق
خوارزم را تأســیس کردند که بخشــی از اتحاد شوروی
بود .چهار ســال بع د روسها تقســیمات مرزی آســیای
میانه را بر حســب ملیت ســاکنان تغییر داده و بیشــتر
جمهوری خوارزم در جمهوری ازبکستان (استان خوارزم
و جمهوری خودمختار قرهقالپاقســتان) و بخشی هم در
ترکمنستان(اســتان داشحوض) قرار گرفت(انوشــه،
.)1380
 -7-4زبان خوارزم
در آثارالباقیــه از قــول نابغه ایــران زمین مــی خوانیم:
خوارزمیان زبان خوارزمی را شــاخهای از درخت اســتوار
پارســیان میدانند :و أما أهل خــوارزم ،و إن کانوا غصن ًا
من دوحة الفُرس (و مردم خوارزم آنها شــاخهای از درخت
استوار پارسیان (ایرانیان) هســتند) .زبان خوارزمی ،یکی
از زبان های ایرانی از شــعبه شــرقی و با زبــان ایرانیان
ســغدی(ایرانیان شــمال خراســان و دره رود زرافشان
که بخارائیان و ســمرقندیان بزرگ امــروزی فرزندان
آن برومند سغدیان باســتان ،این نیاکان ستایش برانگیز
خراسانیمان میباشند) ،استی(اوستها شعبه ای بسیار مهم
از ســکاها و ســرمت های ایرانیاند و با اینکه در تاج ایران
زمین ،قفقاز زندگی می نمایند ولی زبانی شــبیه به زبان
ایرانیان شــرقی می دارند و از این جهت زبان این ایرانیان
شــمالی جزیی از زبان های شــرقی ایرانی محسوب می
گردد .ایرونها یا اوستها فرزندان آالن ها = آیرن = ایرانها
میباشن د که در عصر باستان شعبهای مهم از بزرگ ترین
عضو خانواده ایرانی ،یعنی ســکاها می بودهاند که از مهم
ترین همســایگان تاریخ خوارزم محســوب می شوند) و
زبانهای پامیری(پامیر کوهســتان بــزرگ ایران زمین،
در منتها الیه شمال شرق ســرزمین های ایرانی ،و دقیق ًا
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در مرکز آسیا جای دارد و مســکن ایرانیان تاجیک است
و زبان های پامیری نیز شــعبه و زیر مجموعه ای متعلق
به تیره بزرگ ســکاهای ایرانی می باشــد ،ســکاهایی
که از چین تا مجارســتان و دانوب در مرکز اروپا مســکن
و سرزمینشــان میبوده اســت) از یک خانواده میباشــد.
خوارزمیان جزیی از خانواده بزرگ پارســیان می باشــند
و سرشت خوارزمیان و ســغدیان(= تاجیکان) و سکاهای
بزرگ و پارســاها یکی می باشد .زمانی که سکاها هنوز به
مهاجرت های بزرگ روی نیاورده بودند ،اگر کســی می
توانست به پارسی ســخن بگوید ،از سواحل خلیج پارسها
در جنوب ،تا ســیبری در شــمال ،و از چین(سین کیانگ)
در شــرق ،تا رو د بزرگ دانوب اروپا در غرب ،می توانسته
اســت به راحتی ســخن بگوید و این از جذابیت های این
موضوع می باشــد .مســعودی در التنبیه و االشراف نام
تعدا د دیگری از اعضاء خانواده بزرگ پارســی  -ایرانی را
اینگونه نام می برد :پارســیان قومی بودند که قلمروشان
دیار جبال بود(ماد بزرگ) از ماهات و غیره و آذربایجان تا
مجاور ارمنیه و اران و بیلقان تا دربند که باب و ابواب است
و ری و طبرستان و مسقط و شابران و گرگان و ابرشهر که
نیشابور اســت و هرات و مرو و دیگر والیتهای خراسان
و سیســتان و کرمان و فارس و اهواز با دیگر ســرزمین
عجمان که در وقت حاضر به این والیتها پیوستهاست،
همه این والیتها یک مملکت بود ،پادشــاهاش یکی بود
و زباناش یکی بود ،فقط در بعضی کلمات تفاوت داشتند،
زیرا وقتی حروفی که زبان را بدان مینویسن د یکی باشد،
زبان یکی اســت وگر چه در چیزهای دیگر تفاوت داشته
باشد ،چون پهلوی و دری و آذری و دیگر زبانهای پارسی
(اذکایی.)1380 ،
 -8-4باستان شناسی در خوارزم
خــوارزم از 1316ش 1937/م بــه سرپرســتی یکی از
دانشمندان روســی با نام تولســتوف  ،خود را در معرض
اکتشافات باســتان شناســی جهانیان گذاشت تا رازهای
شــگفت انگیز و حیــرت آوری را از ایران باســتان برای
تشــنگان علم و معرفت در سراســر جهان بازگو نماید.
بدینگونــه از این ســرزمین مهم ایرانی کــه در آن زمان
هنوز تحت اشغال روس ها قرار می داشت ،آثاری از عصر
سنگ تا شاهنشاهی جهانی ایرانیان در عصر هخامنشی و
سلطه هون ها بر این منطقه مهم ایران زمین و دوره های
پادشاهی ساسانی و کوشانی بر ایران زمین و ادوار مختلف
اسالمی در این ســرزمین ایرانی تمدن ساز ،ولی سوخته
شــده به دست تمدن ســوزان ،کشــف و مطالعه و نتایج
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آن در ســطح جهان منتشــر گردید تا اینکه مایه شگفتی
جهانیان گردد .رضا مرادی غیاث آبــادی در یادنامه خود
تالستوف و گرامیداشت هفتادمین سالگرد آغاز
از سِ رگِئی ْ
کاوشهای باستانشناسی خوارزم  ،برای شناخت گذشته
خو د و سرزمین بزرگ مان می فرمایند :روانشا د سرگئی
پاولوویچ تالســتوف( 1355 -1286خورشیدی) یکی از
بزرگترین و نامآورترین باستانشناســان و قومشناســان
شوروی بود .او در ســال1317یعنی در سن  31سالگی از
سوی آکادمی علوم اتحا د شــوروی به سرپرستی علمی
هیئت کاوشهای باستانشناســی خوارزم برگزیده شد
و سراســر عمر خود را در دشت ها و شــنزارهای خشک
و ســوزان جنوب دریاچــه خــوارزم(آرال) صرف کاوش
و پژوهش در خــوارزم باســتان کرد و به هیــچ موضوع
دیگــری نپرداخت .کاوشهــا و مطالعات تالســتوف در
خوارزم به اندازهای گســترده و حیرتانگیز اســت که نام
او با خوارزم عجین شده و مطالعات خوارزمشناسی بدون
او معنا و مفهومی ندارد .دامنــه جغرافیایی پژوهشهای
او تقریبا برابر اســت با حوزه نامهای جغرافیایی اوستا در
بند چهاردهم مهریشت و نخستین فرگر د وندیداد یعنی:
خوارزم  ،ســغ د  ،نســا و مرو  .هیئت باستانشناسی زیر
نظر تالســتوف ،یکی از بزرگتریــن هیئتهای کاوش و
جهان زمان خود بوده است که در این سرزمین
اکتشاف در
ِ
شمالی ،در خوارزم بزرگ مشــغول پژوهش های علمی
می بوده است .هیئت تالســتوف را حدو د بیست دانشمند
باستانشــناس ،قومشناس ،زبانشــناس ،زمینشناس
و معمار ،دهها کویرنورد و راهنمایان محلی ،لشــکری از
افزارمندان و کارگران ســاده و نیمــه متخصص ،چندین
هواپیمای اکتشــافی و دههــا کامیون نفربــر و ابزاربر ،و
بیشماری از پیشرفتهترین ابزارهای زمان خو د همراهی
میکرده است .تالستوف در مدت حدو د سی سال ،سراسر
ســرزمین خوارزم را از زمین و هوا در مینوردد .بســیاری
از محوطههای باســتانی را برای نخســتین بار شناسایی
میکند و در آنها به حفاری مــی پردازد :حفاری در توپراق
قلعه  ،مرکز شــاهان محلــی خوارزم در ســدههای آغاز
میالدی و کشــف کاخها و دیوارنگارههــای قابل قیاس
با داســتانهای ســیاوش و افراسیاب در شــاهنامه؛ تپه
باستانی جانباز قلعه متعلق به هزاره ششم تا سوم پیش از
میالد؛ محوطه باســتانی یکه پارسان از سده هشتم پیش
از میالد و کشــف چندین نمونه از خط خوارزمی باستان
در آنجا ،چنین حفاری در محوطههای باســتانی اورگنج
 ،کهنه اورگنج  ،تاش قلعــه و حوزههای تمدنی َکل َته منار
(منار کوتاه) ،تازه باغیاب  ،ســویورغان  ،شــریک رباط

 ،کرانههای دریاچه سرقمیش و بســیاری جاهای دیگر
که یادکرد از همه آنها کار سادهای نیست(نامگذاریها را
تالستوف بر اساس نامهای مشهور محلی برای نخستین
بار انجام داده و به همین شکل در باستانشناسی متداول
شده است) .یافتههای تالســتوف در خوارزم بیش از اندازه
فــراوان و گوناگون هســتند :گونههای متنوعــی از آثار
هنری ،تندیسهای آناهی د و دیگر ایزدان و خدایان ایرانی،
دیوارنگارهها(که نمونه های مهم و بزرگ دیگر این دیوار
نگاره ها در ایران زمین را در خراسان بزرگ و شهر معروف
ط های باستانی،
پنج کنت و یا سیستان می توان یافت) ،خ 
زینتافزار زنانه ،نقوش کیهانی بر ســفالینهها ،نگارههای
شاهانه و اسطو رهای ،و شــبکههای آبیاری کهن و بزرگ
خوارزم از حدود سه هزار سال پیش با صدها کیلومتر طول
مجموع آنها(بهادری و فیروزمندی.)1391 ،
 -9-4دانشــمندان خــوارزم  ،بزرگترین و
بهترین دانشندان جهان
دانشــمندان خوارزم و خدمات وصف ناپذیــر آنان برای
تمدن بشــری ،به راســتی بعد از خوانــدن زندگی این
فرهیختگان خوارزم بزرگ اســت که متوجه می گردیم
خوارزم چــه عظمت وصــف ناپذیری مــی دارد .وصف
تمدن سازان خوارزم که قسمت با ارزشی از تمدن امروزه
بشــری مســتقیما مدیون و حاصل تالش و جانفشانی
آنان در راه علم مــی بوده و هســت ،در زمانی ارزش پیدا
می نمای د که متوجه می گردیم که این ایرانیان شــمالی و
خاصه خوارزمیان ،در چه شرایط ســختی ،از برکت وجود
ترکان زندگی می نمــوده ان د و در این بیــن باز به تالش
های مســتمر خود برای پیشبر د تمدن بشــری ادامه می
دادهاند .شرایط ســخت خوارزم و خراسان را نویسندگان
اسالمی اینگونه وصف نموده اند هیچ دارالحرب ،صعبتر
و دشوارتر از ترکســتان نیســت و خوارزم ثغر اسالم -و
انســانیت ،تمدن و آبادانی و آزادگی -در پیش ترکستان
و همهی ماوراءالنهر ،ثغر(= مرز) است (لسترنج.)1367 ،
 -10-4دالیل نابودی و انتقــال علم ایرانیان
خوارزمی از طریق اسپانیا به اروپا
گسترش همه جانبه کتاب های بســیار مهم و سرنوشت
ســاز ایرانیان خوارزمی در جهان اسالم و برده شدن آن به
اروپا از طریق اســپانیای تحت حکومت مسلمانان ،دلیلی
گشت تا این کتب در معرض و اختیار اروپائیان قرار بگیرد.
سه قرن بعد از خوارزمی ،آتل هارت انگلیسی توانست این
کتب به وجود آورنده تمدن فردای اروپــا را به زبان مهم

خوارزم  ،گوشه ای از سرزمین های خراسان بزرگ...

التین ترجمه گرداند (زبان التیــن اروپا در آن زمان حکم
زبان عربی را می داشته اســت برای سرزمینهای اسالمی
در همان عصر) ،اینگونه این کتــاب ایرانیان خوارزمی ،با
علم نوین و مهمی که در خود می داشت ،در اختیار عالمان
و دانشمندان سراسر اروپا قرار گرفت .از چهرههای نامدار
خوارزم می توان به موارد زیر اشاره نمود:
محمد ابن موسی خوارزمی

ابوریحان بیرونی

مجدالدین بغدادی.
ولی چرا این علوم مختلف و در عین حال پیشرفته از میان
رفت به گونه ای که تنها نام و یــادی از آنها باقی ماند و یا
به عبارتی دلیل این غرق گشتن کشتی علم ایرانی را شاید
اینگونه بتوان روشن گرداند :وقتیکه به ایران حمله شد چه
در دوره باستان و به وســیله اروپائیان ،چه در دوره اسالم
و به وسیله عرب و چه به وســیله زردپوستان تمدن سوز،
ایران زمین رنگ کشــتار و قتل و غــارت را به خو د دید و
شهری نیست که حداقل  2یا  3بار از زمان اسکندر تاکنون
به دســت بدخواهان این ســرزمین اهورایی به اشــغال
درنیامده باشد(لسترنج.)1367 ،
 -11-4خوارزم در دســت دشــمنان ،بیان
حقایقی تلخ برای اولین بار در جهان
در نســخه خطی کتاب مقدس ایران باستان ،در اوستای
زردشــت بزرگ و در بخش خوارزم آفریگــی که به زبان
پارســی میانه نگارش یافته اســت ،حقیقتی در رابطه با
سرزمینهای نابود گشته ایرانی به دست دشمنانمان بیان
شــده اســت که از عمق تنفر فرومایگان از این سرزمین
بزرگ اهورایی خبــر می دهد .در این بخش از اوســتای
مقدس آمده اســت :با ورود یونانیان و مقدونیان اروپایی
در بعد از حمله اســکندر به ایران زمین ،تمام روحانیون و
عالمان خــوارزم ،تمام کتب مقدس ،راهگشــا و علمی و
کتیبه های سلطنتی به دســت مهاجمان اروپایی افتاد و
آنها این سرمایه های بی بازگشت را نابو د نمودند تا اینکه
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ضربه به ریشــه ایرانیان بزنند .بــرای درک بهتر حقیقت
هجوم یونانیان به ایران زمین به موزه بزرگ ایران باستان
می رویم و به دیدار مجســمه فرمانروای بزرگ ،داریوش
هخامنشی .این مجسمه در مصر ســاخته شده است و به
پایتخت شاهنشــاهی در شوش منتقل شــده بوده است.
تکیه باالیی این مجســمه بســیار زیبا ،یعنی قسمتی از
سینه و سر آن از بین رفته اســت و در قسمت های پایینی
نیز جای ضربه هایی متعدد نیزه باعث تخریب قســمتی
از حکاکیهای روی مجســمه شده اســت .خوب که دقت
می نمائیم نکته بســیار مهم و حتی باور نکردنی را متوجه
می گردیــم ،این ضربه هــای نیزه که به قســمتهایی از
حکاکی نوشته شده به فارسی باســتان اثابت کرده است
به طور تصادفی نبوده اســت و جایهایی مورد اثابت قرار
گرفته است که نام شاهنشاه داریوش  ،فرمانروای بزرگ
ایرانی جهان در آنجا نوشته شــده بوده است .سر مجسمه
نابود شــده اســت و نام داریوش بزرگ با ضربه های نیزه
مخدوش ،می دانید چرا؟ یونانیان این کار را انجام دادن د تا
اینکه ثابت نمایند دشــمنانی بی غرض نبوده اند و دانسته
به آتش زدن کتب ایرانی  -مانند کتابهایی که گفته شــده
است با آب طال نگارش یافته بوده است(کتاب زرین) و یا
اوستای مقدس که بر روی ده هزار پوست گاو نوشته شده
بوده اســت و غیره دســت زده اند .این کار آنان به همراه
آتش زدن تخت جمشید ،دست درازی به آرامگاه مقدس
کورش بزرگ و غیره از بین بردن نام داریوش ،شاه شاهان
در یک راستا می بوده است .نابودی نام و یاد و آثار ایرانی،
دلیل این امر مهم می بود که یونانیان آمده بودند تا بمانند،
آنها فکر تســخیر جهان و جهانگیری نبودند ،بلکه قصد
فرمانروایی دراز مدت و همیشگی آنرا می داشتند ،آنها می
خواســتند به جای جهانگیری ،جهاندار باشند و به همین
دلیل دست به کار شده بودند تا ریشه های تمدن ایرانی را
بخشکانند .کشتار و ویرانی یونانیان در خوارزم همانگونه
که در خوارزم آفریگی ثبت شده است ،نیز به همین دلیل
صورت گرفته بود .نکته جالب در اینجا این اســت که نام
ایرانی شاه شــاهان ،داریوش آریایی بر روی مجسمه با
ضربه های نیزه محو گردیده است همچو سر این مجسمه
ولی به دلیل ساخت این مجســمه در مصر ،این مهمترین
تمدن آفریقا ،همان گفتار نوشــته شده به خط میخی و به
زبان پارسی باستان ،به زبان هیروگلیف مصری نیز نوشته
شده است که یونانیان به دلیل آگاهی نداشتن از این زبان
درصد د نابــودی آن برنیامده بودند و نتوانســته بودن د نام
فرمانروای بــزرگ ایرانی جهان را نیز کــه به زبان تمدن
آفریقای باستان نوشته شده بو د از بین ببرند و اینگونه شد

26

فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشنامه خراسان بزرگ

که دانستیم این مجسمه مورد حمله قرار گرفته متعلق به
چه بزرگمردی در تاریخ بشر می بوده است و به چه دلیل تا
مرحله نابودی کامل به پیش رفته بوده اســت .قرن ها بعد
که ایران زمین بار دیگر خــو د را در زیر لگدهای مهاجمان
و اجنبیان دیگری با نــام بیابانگردان عــرب دید ،اتفاق
مشابهی افتاد که استا د تحقیق جهان ،دانشمند نابغه ایران
شــمالی ،ابوریحان بیرونی خوارزمی ،بعد از وصف گوشه
هایی از عظمت علمی خوارزم باستان در کتاب آثارالباقیه
(یادبود نسل های گذشته) خود در رابطه با این هجوم خانه
خراب کن اینگونه می فرمایند :و ســردار عرب افرادی را
که خط خوارزمی می دانســتند ،از روایات -باســتان -با
خبر بودند و علــوم رایج خوارزمیان را مــی آموختند نابود
کرد  .بــه صداقت این بزرگمرد علم بشــر تمــام بزرگان
علم جهان معترف می باشــند و اخبار و اطالعات ایشان
را مساوی راستی و صداقت می شــمارند .ابوریحان می
فرمایند :روحانیون  -که دارای علم و ســواد باستانی می
بودن د  -را سردار عرب کشت و کتاب هایشان را و ملتزمین
رکابشان را به آتش کشــید و اینگونه خوارزمیان را دست
بسته و بی سواد گرداند و رشته ارتباط آنان با علوم موجود
درسرزمینشان را قطع نمود .در زمان هجوم مغول و ورود
زردپوســتان به ایران زمین و کشــتار بی اندازه و قتل بی
شــمار آنان از ایرانیان ،نابودی کامل بزرگترین شهرهای
خوارزم بــزرگ -که بزرگترین شــهرهای ایران و جهان
می بودنــد ،نابودی زیرســاخت های مهم این قســمت
از ایران زمین که باعث کاســتی گرفتن سطح فرهنگ و
تمدن ایرانیان در این سرزمینهای مرزی گردید و اینگونه
زبان خوارزمی به وسیله ترکان برای همیشه نابو د گردید
و اینگونه فتنه ای را که بیابانگردان عرب شــروع نمودند
بیابانگردان ترک و مغول به سرانجام رساندند.
 -5نتیجه گیری
عظمت و قدمت خوارزم ،این ســرزمین مهم شمالی ایران
زمین به قدیمیترین روزهای تشکیل تمدن امروزه بشری
باز میگر دد که همین یک سرزمین ایرانی به تنهایی تمدنی
بیش از تمام ســرزمینهای جنوب شرق آسیا در طول تاریخ
بشر میداشته است .از دالیل آباد گشتن خوارزم تنها ب هدلیل
وجود خــاک حاصلخیــز و آب رودهای بــزرگ و دریاچه
مشهور و بزرگ آن نمیبوده اســت بلکه این سرزمین که

از آن با عنوان خواستگاه آریاییان جهان نام بردهاند ،ب هدلیل
زحمات و رنج هزاران ساله تمدن سازان ایرانی و استفاده از
آموزه های بزرگانشان ،به بهشت روی زمین تبدیل گشته
بود .از این بهشت شمالی ،از این سرزمین مقدس بزرگترین
پهلوانان ،دانشــمندان ،صوفیــان و غیره ایــران و جهان
برخواســته اند .برای اینکه اهمیت این کار بزرگ را درک
نمائیم باید بیــان نماییم که تا قبل از ورو د زردپوســتان به
این سرزمین ایرانی ،پایتخت شاهنشین خوارزم مهمترین
شهر در طول مهمترین و بزرگترین و تاثیرگذارترین جاده و
شاهراه جهان میبوده است ،این شهر که افتخار قرار داشتن
اریکه شــاهی ایران زمین ،پایتختی ایرانیان را هم بر عهده
میداشت گرگانج نام میداشــت .آن همه بزرگی و رونق و
استعدا د در گذشــتهای نه چندان دور ،امروزه تبدیل گشته
است به سرزمینی ویران و دور از آبادانی ،دریاچهای در حال
خشــک شــدن و نابودی و جزایری که به برکت روسهای
تجاوزگر به ســمیترین و خطرناکتریــن مناطق در جهان
تبدیل گشــته اند(بنگرید به ســایت اســتا د مرادی غیاث
آبادی در رابطه با جزایر دریاچه زیبای خوارزم که روســها
آنها را به زبالهدانهای ســمی خو د تبدیل نمودهاند) .کاث
زیبا و گرگانج بزرگ ،پایتختهای گذشــته خوارزم و ایران
زمین ،با میلیونها نفر جمعیت و شهرت و رونق جهانی ،حال
جای خود را به شــهرهایی نوكوس(نــوکاث) ،با 169هزار
نفر جمعيت(ســال1990م) در خوارزم اصلــی و نو اورگنج
با جمعیتی کمتر از نوکوس دادهاند .این شــهرهای تحت
اختیار ترکان ازبک و ترکمانان ،امــروزه نه پایتخت ایران
بزرگ و خوارزم بزرگ بلکه جانشین شهرهای زیبا و بزرگ
و تولیدکننده علمی گشــتهاند که فخر سرزمینهای ایرانی
و اسالمی میبودهاند .برای شــناخت عظمت گذشته این
ســرزمین ایرانی که با خون دل و علم و تالشهای هزاران
ساله ایرانیان ساخته و شکوفا گردیده بود ،باید به کاوشهای
باســتان شناســی و آثار باقی مانده از آن دوران که امروزه
بیشترشــان در خاک دفن گردیدهاند ،توجــه خو د را جلب
نمائیم.
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ملل شرق در دیدگاه فردوسی و شاهنامه
امید شیوا
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تاریخ دریافت92/10/22 :
تاریخ پذیرش92/12/19 :
چكيده :
نگاه و انديشه غربيان در تمام طول تاريخ همواره متوجه شــرق و شرقيان بوده و در همين راستا
دانش شرق شناسي به منظور پژوهش و شناخت آداب  ،رسوم و تمامي دانشهاي مربوط به مردم خاور
زمين در غرب شكل گرفت كه متاسفانه تا حال پايه و اساس آن اغلب بر اصل تفكيك و تبعيض شرق
از غرب و با هدف برتري و تسلط استعمارگونه غربيها پيش رفته است .با اين حال به نظر مي رسد اين
شيوه تحقيرآميز در نگرش غرب به شــرق دوامي نياورد و به ويژه با كشفيات جدي د باستان شناسي و
مطالعات منصفانه علمي جاي خود را به تكريم و تعظيم دهد.
ملل شــرق قرنها پيش از دنياي غرب قدم در راه تمدن گذاشتند ؛ كهن ترين شهرهاي جهان باستان
در بين ال ّنهرين عراق  ،جيرفت ايران و موهنجودارو در هندوســتان موجب شــگفتي بسياري شدند.
امپراطوريهاي بزرگ و قدرتمن د در ايران  ،هند و چين باستان همگي زماني شكل مي گيرند كه غالب
جهان باستان هنوز در آغاز راه شهرنشيني است .به اين ترتيب بر ما كه زادگان اين سرزمين هستيم از
نگاه غربيان به خو د نگريستن مايه شرمساري است .
در اين مختصر برآنيم تــا پراكندگي نژادي و جغرافيايي ملل شــرق را در تطابقــي تاريخي با ابيات
شاهنامه فردوسي قرار دهيم و در پي آن به مطالعه آداب ،رسوم و اســاطير اين ملل بپردازيم .بديهي
مفصل شــود ،بنابراين از آن دسته ملل
اســت مجال كوتاه اين مقاله فرصت آن را نمي دهد تا بحث ّ
يا ســرزمينهايي كه ذكر آنها كمتر در تاريخ كهن و شاهنامه فردوســي آورده شده است صرف نظر
خواهيم كرد.
واژگان کلیدی:
ملل شرق ،فردوسی ،شاهنامه

.1کارشناسی ارشد سازمان میراث فرهنگیomid_shiva@yahoo.com :
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مقدمه :
مفهوم عمومي شــرق در بين اغلب پژوهشگران همان
آسيا و دنياي غير اروپايي است كه در برابر غرب مسيحي
قرار مي گيرد.
آســيا كهن ترين و پهناورترين قاره جهان اســت كه با
مســاحت تقريبي  43/4ميلين كيلومتر مربع و جمعيتي
بالغ بــر  3/3ميليار د نفر در مجموع  54كشــور را در خود
جاي داده كه برخــي از بزرگ ترين وپــر جمعيت ترين
كشــورهاي جهان در ميان آنها ديده مي شــوند .آسيا از
شمال به اقيانوس منجمد شــمالي  ،از جنوب به اقيانوس
هند  ،از شرق به اقيانوس آرام و از غرب به درياي مديترانه
و بخش مياني روسيه مرزبندي شده است1.
در ابتداي شاهنامه حكيم فردوسي مي بينيم كه فريدون
سرزمينهاي تحت حكومت خود را ميان سلم  ،تور و ايرج
سه فرزند خود چنين تقسيم مي نمايد :
نهفته چو بيرون كشـــيد از نهان
بســه بخش كرد آفــريدون جهان
يكي روم و خاور2دگر ترك و چين
ســيم دشـت گردان و ايـران زمين
نخســتين به سلم اندرون بنگريد
همه روم و خــاور مر او را ســزيد
بــفرزند تا لشــــكري برگزيــد
گرازان ســوي خــاور اندر كشــيد
بــتخت كـــــيان انـدر آورد پـا
همـــي خواندنديش خاور خــداي
دگـــــر تـور را داد تـوران زمين
ورا كرد ســـاالر تــوران و چــين
يكي لشـــكري نامـز د كرد شـاه
كشـــيد آنگهي تــور لشــكر براه
بيامـــ د بتخت كـئي برنشســت
كمر بر ميان بست و بگشـا د دست
بزرگــــان بر او گـــوهر افشـاند
همـي پاك توران شهــش خواندند
از ايشــان چو نوبت به ايرج رسيد
مـــر او را پـــدر شاه ايران گــزيد
هم ايــران و هم دشت نيزه وران
هم آن تخت شاهـــي و تاج سـران
بــدو داد كــو را ســـــزا بود تاج همان كرسي و مهر و
آن تخت عاج
 .1دانشنامه ويكي پديا – اينترنت www.wikipedia.org .
 .2خاور در اينجا به معني مغرب زمين است .

نشســـتن د هـــر ســـه به آرام چــــنان مــرزبانان
فــرخ نـــژاد 3
ّ
ســه برادر چندي با هم به نيكي بودند تا آنكه سلم و تور
با حســادت خود كينه ايرج را به دل گرفتنــد كه چرا پدر
سرزمين بهتر را به ايرج داده اســت  ،در ابيات پايين مي
بينيم كه چگونه ســلم با گفتار خود بذر كينه را در دل تور
مي كارد :
ســـز د گر بمانيم هـر دو دژم
كزين سـان پدر كرد بر ما سـتم
چو ايران و دشـت يالن و يمن
به ايرج ده د روم و خاور به مـن
سپار د تو را مرز تركان و چـين
كه از تو سپهــــدار ايران زمين 4
همان گونه كه آم د يمن نيــز ضميمه خاك ايران به ايرج
سپرده شد .در اوستا كتاب مقدس ايرانيان نيز درباره ايران
چنين آمده است :اگر من هر ســرزميني را چنان نيافريده
بودم كه بسي رامش بخش نباشــدتا به چشم مردمانش
خوش آي د  ،همه مردمان به ايــران ويج روي مي آوردند.
نخستين سرزمين و كشــور نيكي كه من  -اهورامزدا –
آفريدم  ،ايران ويج بود بر كرانه رود دايتيا ي نيك5 .
امپراطوري ايران  ،دســت كم از نظر وسعت بزرگ ترين
كشــوري بود كه تا آن روزگار ديده شــده بو د  .ساميها،
هيتيها  ،يونانيها و مصريها اتباع ايــن امپراطوري بودند
و اشــراف ايراني بر همه آنها حكومت مي كردن د  .پادشاه
بزرگ ايران در عين حال فرعون مصر و پادشاه بابل بود.
6
تابعيت بابل از ايران در شــاهنامه نيز آمده به اين ترتيب
كه در داســتان يزدگرد و در پي حمله تازيــان عرب به
امپراطوري ايران بابل نيز مور د هجوم قرار مي گيرد:
گـــذر يافتندي به ارونـــــ د رو د نماندي بر اين بوم و
بر تار و پود
به ايران و بابل نه كشت و درود به چـرخ زحل بر شدي
تيره دود 7
 .3شاهنامه فردوسي – حكيم ابوالقاسم فردوسي – تحت نظر ي  .آ  .برتلس ( از
چاپ مسكو ) – نشر انديشه عالم –  1381ص 22
 .4همان منبع  -ص 22
 .5اوستا كهن ترين سرودهاي ايرانيان – دوســتخواه  ،جليل – نشر مرواريد –
جل د دوم –  1371ص 659
 .6تاريخ تمدن – لوكاس  ،هنري – ترجمه دكتر عبدالحسين آذرنگ – كتابخانه
ملي ايران – جلد اول –  1382ص 175
 .7شاهنامه فردوسي – نشر انديشه علم ( از چاپ مسكو )
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همانطور كه روشن اســت ايرانيان خود را از نژاد آريايي
ميدانن د ؛ دكتر رضايي در كتاب تاريخ ده هزار ساله ايران
گروه آريايي را يكي از شــعب مهم خانواده هند و اروپايي
مي داند كه به تدريــج از هزاره دوم تا اواخــر هزاره اول
پيش از ميالد وارد ايران شده و با اقوام بومي اين سرزمين
درآميختند 1.دكتر فريدون جنيدي آرياييان را انسانهايي
با روحيه آرام و طبيعت دوســت مي داند كه با پيروزي بر
مشكالت طبيعي و دشمنان و نيز با برخورداري از روحيه
آرام و طبيعت دوســت خو د توانســت دوره آسايشي در
زندگي خود بوجود آورد كه منجر به پيشــرفتهاي فراوان
در جوانب مختلــف زندگي آنها شــد 2 .در تاريخ تمدن
هنري لوكاس نيز آمده كه اقوام مــاد و پارس آريايي در
ايران براي نخستين بار توانستن د دولتي با اهميت جهاني
تشكيل دهند3.
با اين حــال ويرگوردون چايل د در كتــاب خود با نگاهي
غربي و مغرضانه و بدون اســتنا د به هيــچ مرجع معتبر
علمي،تاريخي و يا باستان شناسي عمده ويژگي آرياييان
را در غارتگري و وحشــي بودن آنها مي دانــد كه تنها با
كشــف چند جاده به تاج و تخت رســيدند 4.مطالعات
باستان شناسي نشــان مي دهد كه در اواسط هزاره دوم
قبل از ميالد مسيح كه حدودا ً برابر عصر آهن و ورود اقوام
آريايي است ،مردم ساكن در فالت ايران به جهان پس از
مرگ باور داشتند و همراه مردگان خود احتياجات روزانه
هر فرد را باي زندگي در جهان ديگــر دفن مي كردند5.
آيين باستاني زرتشت را بايد از مهمترين دينهاي باستاني
در جهان به شمار آورد  .اين آيين زندگي و خصلت ايراني
را در هم سرشته و به دفاع از درســتكاري و استواري در
هدف برخاسته است6.
منابع كهن ايراني سراســر داســتان ديــوان وپرياني
اســت كه در نبر د خير و شر با هم در ســتيزند .به عقيده
لوفر دالشــو  ،خيال پردازي جمعي يــا قومي هرگز نمي
تواند از موجودات فوق -طبيعــي و ارباب انواع  ،ديوان يا
پريان و ياري و ياوري آنها چشم بپوشد  ،چون اگر از آنها
 .1تاريخ ده هزار ساله ايران – رضايي ،عبدالعظيم – نشر اقبال – چاپ سيزدهم
 جلد اول –  1380ص  143و  144و  145به اختصار .2زندگي و مهاجرت آرياييان بر پايه گفتارهاي ايراني – جنيدي ،فريدون – نشر
بلخ – چاپ چهارم – – 1386ص 91به اختصار
 .3تاريخ تمدن – لوكاس  ،هنري – ص  174به اختصار
 .4آرياييها – چايلد  ،ويرگــوردون – ترجمه محمدنقي فرامرزي – نشــر نگاه
 1386ص  271به اختصار .5باســتان شناســي و هنر ايران در هزاره اول قبل از ميالد – طاليي  ،حسن –
انتشارات سمت –  1374ص  150به اختصار
 .6تاريخ تمدن – لوكاس  ،هنري  -ص 181
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بي -نصيب ماند ديگر توجه و عالقه كســي را برنخواهد
انگيخت7 .
هر چند اســطوره در لغت با واژه  historiaبه معني روايت
و تاريخ هم ريشه اســت اما در تعريف مفهوم اسطوره در
كتاب اســاطير ايران و هند نيز چنين آمده :روايت يا جلوه
اي نماديــن درباره ايزدان  ،فرشــتگان  ،موجودات فوق
طبيعي و به طور كلي جهان شــناختي كه يك قوم براي
تفسير خود از هســتي به كار مي بن دد ،تخيلي وهم انگيز
مي گويد چگونــه چيزي بوجود آمده  ،هســتي دارد يا از
ميان خواه د رفت8 .
ايرانيان باســتان جهان را گرد و هموار مانن د بشــقابي
تصور مي كردند كه زمين در حالت اصلي و دست نخورده
خود هموار بوده  ،نه دره اي داشــته و نه كوهي  ،خورشيد
و ماه و ســتارگان نيز در باالي زمين بي حركت وســط
آســمان قرار داشــتند و همه چيز آرام و هماهنگ بود تا
اينكـــه اين آرامش با ورود شر ( اهريمن ) به عالم در هم
شكسته شد .كوه البرز طي هشــتصد سال از زمين روييد
 ،از وســط قله اين كوه تا به عرش پل چينوت كشيده شد
تا روانها پس از مرگ به سوي بهشت يا دوزخ از روي آن
بگذرند .ايزد تيشتر قطرات باران را ساخت كه با وزش باد
به يك سو درياي بي انتها و كيهاني وروكشه در آن سوي
قله البرز تشكيل شد و با بارش نخســتين باران زمين به
هفت بخش تقســيم شــد و آدميان ديگر قادر نبودند از
سويي به سوي ديگرروند مگر بر پشت گاوي آسماني به
نام سريشوك كه نيمي انسان و نيمي ديگر از گاو است9 .
اينها تنها اشــارات مختصري بود به انبوه اساطير ايران
زمين كه اگرچه امروزه تنهــا در منابع كهن محفوذ مانده
اما مي توان بسياري از آنها را بازسازي نمود.
اما باي د به خاطر داشــت كه ايران امروزي تنها جزعي از
مرز و بوم ايران باستاني اســت و بنابراين از آن كوچكتر
است  .ما بايد هميشه ميان مفهوم ايران تاريخي و ايران
امروز فرق بگذاريم  .تــا امروز در تاريخ نــگاري اتّحاد
جماهير شوروي سابق و نيز افغانستان به داليل سياسي
از اين بابت حقيقت نوشته نمي شد و مورخان تحت فشار
رژيم وقت كوشــش مي كردند كه سرزمينهاي امروزي
آســياي مركزي و افغانســتان را همچون كشــورهاي
 .7زبان رمزي افســانه ها – م  .لوفر  ،دالشــو – ترجمه جالل ســتاري – نشر
توس –  1386ص 52
 .8درآمدي بر اســطوره ها و نمادهاي ايــران و هن د در عهد باســتان – دادور ،
ابوالقاسم و منصوري  ،الهام – نشر كلهر – چاپ اول –  1385ص 25
 .9درآمدي بر اســطوره ها و نمادهاي ايــران و هن د در عهد باســتان – دادور ،
ابوالقاسم و منصوري  ،الهام -ص  27و  27و  28به اختصار
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فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشنامه خراسان بزرگ

مســتقل و مرزهاي جداگانه نشــان دهندكه البته اين
تحريفات تاريخي بيشــتر با منافع امپراطوري روســيه
سازگار بود1.
در ادامه اشــاره اي به ســرزمين ماوراءالنهر  ،گوشه
اي از سرزمين ايران باســتان خواهيم داشت كه امروزه
تركمنستان و بخشي از خاك افغانســتان  ،ازبكستان و
تاجيكستان را شامل مي -شــود .منطقه اي كه بعدها
از ســوي اعراب ماوراءالنهر ناميده شــد  ،قسمت اصلي
شاهنشــاهي ايران را كه كــوروش و داريــوش بوجود
آورده بودند تشــكيل مي داد و بعد از اينكه اسكندر كبير
آن را اشــغال كرد  ،جزء حكومت يونان (باكتريا) شد كه
البته چندي به طول نكشــيد كه كه در اواخر ســده دوم
قبل از ميالد  ،دولت يوناني باكتريا با ســركوب پارتيان و
كوچندگان آسياي مركزي منهدم شد2.
نظريه بســيار غلوآميز  ،مرزهاي شرقي پادشاهي يوناني
– بلخي ( باكتريا ) را در اوج شكوفايي آن به چين محدود
مي سازد .اما اين نظر تنها به يك اشاره استثنايي در يكي
از منابع اســتوار اســت  .هرگز اين اطمينان وجو د ندارد
كه دولت باكتريا بر ســرزمينهايي چون فرغانه و خوارزم
تســلط پيدا كرده باشــد ،اما به هر حال برتري سياسي
يونانيها در آســياي ميانه تا ســالهاي  30قرن دوم پيش
از ميالد بيشتر طول نكشــيد در حالي كه پادشاهي پارت
از عمر طوالني تري برخوردار بو د و تا قرن سوم ميالدي
حاكميت آن بــر ناحيه جنوب غربي آســياي ميانه ادامه
داشت  .جالب است كه دو قرن سلطه يونانيان در آسياي
ميانه ( از ورو د اســكندر د 329ق.م تا ســقوط پادشاهي
يونانــي – بلخي در حــدود  130ق.م ) تاريخ نويســان
اروپاي غربي را بسيار بر خود مشغول داشته است3 .
نخســتين آگهي هــاي ما نســبت به آســياي ميانه و
مردم اين ســرزمين را هرودوت در اختيــار ما مي گذارد
 ،اطالعــات هرودوت بويــژه درباره قــرن پنجم پيش
از ميــاد ارزش فراواني دارد اما در اين باره منبع بســيار
كهن ديگــري نيز وجــود دارد كه همان اوســتا كتاب
مقدس زرتشتيان است ؛ منبع كهن ديگر عالوه بر كتيبه
بيســون ( 520ق.م ) خاطرات كتزياس پزشــك يوناني
دربار اردشير دوم پادشاه هخامنشــي است .در تمام اين
منابع درباره آســياي ميانه و نژادهاي كه در آنجا زندگي
 .1تاجيكان  ،آرياييها و فالت ايران – شــكورزاده  ،ميرزا – نشر سروش – چاپ
دوم –  1383ص 292
 .2همان منبع – ص 19
 .3خراســان و ماوراءالنهر (آسياي ميانه) – آ  .بلينتســكي – ترجمه دكتر پرويز
ورجاوند – نشر آسيا – چاپ دوم –  1371ص  102به اختصار

مي كردند و اســامي جغرافيايي و گروههاي نژادي آنها
همچون مرغيان  ،پارت ( تركمنســتان جنوبي به اضافه
قسمتي از خراسان در شمال شرقي ايران )  ،خوارزم واقع
در بستر پايين آمودريا و سغد و سغديان در طول سده هاي
متمادي آورده شده4.
بلنتيسكي همچنين جايگاه نخستين آرياييها را در فالت
پامير  ،سرزمين كهن خوارزم و ســواحل شرقي درياي
كاسپين دانسته و وجود مكانهاي تاريخي در اين منطقه
را شاهد شكوفايي آنها در دورانهاي كهن ذكر كرده5 .
تاجيكان از ايرانيان شــرقي اند كه وطن تاريخي آنها ،
خراسان بزرگ شامل آسياي ميانه  ،قسم زياد افغانستان
امروزي و شرق و شمال شــرقي ايران امروزي است 6.
مطابق تحقيق اغلب
مورخان  ،اقــوام ايراني در هزاره دوم پيــش از ميال د در
حدود افغانســتان امروزي ســاكن شــدند .اينكه قبل
از ســكونت آنها در اين ســرزمين  ،كدام قبايل و قومها
زندگي مي كردند مشخص نيست ع شــايد اينجا قومي
زندگي نمي كرده  .چنانچه معلوم اســت اقوام ايراني در
هزاره ســوم پيش از ميالد از وطن اصلي خود در اروپاي
مركزي و شرقي به طرف شرق حركت كردند و قسمتي
از طريق قفقاز وارد و قســمتي ديگر از راه شمال درياي
خزر و خارزم در بخشهاي وسيعي از آسياي ميانه امروز و
افغانستان و ايران ساكن شدن د  .پژوهشهاي علمي ثابت
كرده كه اقوام ايراني اولين ساكنان اين مناطق محسوب
مي شــوند و نيز بايد دانســت كه در زمانهاي قديم اين
سرزمينها با
اســامي گوناگون امروزي مثل افغانستان يا آسياي ميانه
ناميده نمي شدن د  .در عه د قديم تا اوايل قرون وسطي از
همگي اين ســرزمينها با نام ايران ياد مي شد كه مفهوم
آن از واژه آريايي پيدا شده اســت چراكه ساكنان اصلي
و بومي اين ســرزمين خود را آرياييان مي ناميدند 7 .در
شاهنامه نيز از ماوراءالنهر و شــهرهاي آن به دفعات ياد
شده :
يكي مهتــر از ماورائالنهـــــربر كه بگــذارد از چرخ
گردنده ســر 8
گذرگاههاي تجاري در طــول تاريخ خود همواره عامل
ارتباط ميان شــرق و غرب بودند كه در نتيجه ان نوعي
 .4همان منبع – ص  79و  80به اختصار
 .5همان منبع ـ ص 18
 .6تاجيكان  ،آرياييها و فالت ايران – شكورزاده  ،ميرزا – ص 217
 .7همان منبع – ص  291و 292
 .8شاهنامه فردوسي ـ از چاپ مسكو) ـ ص 161
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از شــناخت و آميزش فرهنگي نيز حاصل شده است .به
غير از جاده ابريشم كه از ســوريه به بين النهرين و ايران
 ،و از ايران به هنــد و چين مي رســيد ؛ بخش مهمي از
مبادالت نيز از راه تواُم درياـ خشكي انجام مي شد يعني
از راه سوريه به بينالنهرين و از آنجا به هندوستان و از راه
خشكي در ادامه به شرق دور مي رسيد1.
پس از ايران در مسير سرزمينهاي شرق دور هندوستان
قرار دار د  .در تمدنهاي عالم درباره هن د آورده شده :حيات
شــهري مدتهاي مديد پيش از آنكه تصــور مي كرديم
در هن د وجود داشــته  .ساكنان دره ســند تا  2500ق .م
مزارعي با سيستم آبياري و شهرهاي نسبت ًا وسيعي پديد
آوردند كه با روستاهاي اطراف و همسايگان دوردست در
غرب به فراواني دادوست د مي كردند2 .
هندوســتان با بنگالدش در شــمال شــرق  ،با چين در
شمال و با پاكستان در غرب و شمال غرب هم مرز است
 3.شبه قاره هند كه در مرزهاي شمالي خود به قاره اسيا
متصل مي شود  ،سه منطقه مشــخص جغرافيايي دار د .
شمال شــرقي كه در آن كوههاي عظيم هيماليا م ٌاواي
سنتي خدايان همچون مانعي سربرافراشته اند ع منطقه
حاصلخيز واقع در شمال غربي و جنوب كوههاي هيماليا
كه در آن دره هاي رودهاي ســن د و گنگ دامن گسترده
اند و شــبه جزيره هن د مركب از فالتهاي گرمســيري
كه بوســيله كوهها و جنگلها از رودهــاي ش اؤگرماي
گرمســيري تا برف و يخچالهاي دايمي  ،از اقليم بياباني
تا سنگين ترين باران هاي ساالنه در جهان به چشم مي
خورد 4.
در شــاهنامه بارهــا از هنــ د و هنديــان ياد شــده و
داســتانهايي چون طلخند و گو يا نهادن شــطرنج و ...
اساس ُا مربوط به اين سرزمين است:
كه در هن د مردي سـرافراز بـود كه با لشكر و با خيل
و با ساز بود
خنيده به هر جاي جمهـــور نام بـمردي به هر جاي
گسـترده گام
چنان پادشاه گشـته بر هندوان خـردمند و هوشـيار و
 .1ايران باســتان از  550پيش از ميالد تا  650پس از ميالد ـ ويسهوفر  ،يوزف ـ
ترجمه مرتضي ثاقب فر ـ نشر ققنوس ـ  1378ص 187
 .2تمدنهاي عالم ـ جي  .آدلر  ،فيليپ ـ ترجمه محمدحسين آريا ط نشر اميركبير
ـ جلد اول ـ چاپ اول ـ  1384ص 91
 .3گيتاشناســي نويــن كشــورها ـ جعفري ع عبــاس ـ م ُِو سســه جغرافيايي
كارتوگرافي گيتاشناسي ـ چاپ دوم ـ  ( 1384نقشه سياسي هند) ص 501
 .4هنر در گذر زمان ـ گاردنر  ،هلن ـ با تجديد نظر دالكروا  ،هروست و ج  .تنسي ،
ريچار د ـ ترجمه محمد تقي فرامرزي ط نشر آگاه  .نگاه ـ چاپ هشتم  1386ص
689
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روشن روان
ورا بـو د كشـمير تا مـرز چـين بــرو خـواندندي بداد،
آفـــرين 5
اما از ميان تمام شــهرهاي هندوســتان كه در شاهنامه
آمده همانند شگني  ،مولتان  ،دنبر و  ...نام كشمير و قنوج
بيشتر به چشم مي خورد :
ز كشمير تا پيش درياي چـين بـه هر شـهر بر ما كـنند
آفرين 6
و يا:
به نزديك شنگل نگهبان هن د ز درياي قـــنوج تا مرز
ســـند 7
نام پهلوانان هنــد را نيز در شــاهنامه اغلب به نيكي مي
بينيم:
يكي با گهر بو د نامش ســورگ ز هندوســتان پهلواني
ســــترگ8
مختصات نژادي و ديني مردم هن د نيز همانن د جغرافياي
اين ســرزمين متنوع اســت .رايج -ترين زبان در شمال
هند  ،زبان هندي اســت كه از زبان سانسكريت مشتق
شده اســت ؛ زبان اردو نيز كه از زبان سانسكريت مشتق
شده در ميان بيشتر مســلمانان ســاكن هند رواج دارد
 .در جنوب نيز چندين زبان دراويــدي بي آنكه ارتباطي
با زبان سانســكريت داشته باشــند رواج دارند 9.رشته
كوههــاي گذرناپذير هيماليا در شــمال هند  ،خاك اين
كشــور را در برابر اقوام مغولي يورشگر حفظ كرده است
 .براي گروههاي مهاجر تنها امكان اين بود كه از شمال
باختري و از راه بلخ يا از راه نجد ايران به مناطق مركزي
آسيا و درون خاك هن د كوچ كنن د  10.زبان و انديشه هاي
ديني هنــد و اروپايي كه از اين راه تا دره رود ســند پيش
رفت با زبان و انديشــه هاي ديني ايرانيان پيون د داشت .
ميان مهاجران و قوم تيره پوســتي كه معمو ُ
ال با نام نژاد
دراويدي از آنها يا د مي شود جنگ و كشمكش درگرفت
و پس از كشمكشــهاي بسيار  ،يورشــگران بخشهاي
شــمالي هند را تصرف كردند  .اما اقوام دراويدي كه در
جنوبي ترين بخش شبه جزيره مي زيستند از خطر سلطه
آرياييان كام ُ
ال در امان ماندند  .منشــاء اين دراويديها يا
اقوام تاميل كه هنوز در آن ناحيه ســاكن بودند و زبان و
 .5شاهنامه فردوسي ـ ( از چاپ مسكو )  .ص 454
 .6همان منبع ـ ص 458
 .7همان منبع ـ ص 408
 .8همان منبع – ص 338
 .9هنر در گذر زمان – گاردنر  ،هلن – ص 689
 .10تاريخ تمدن – لوكاس  ،هنري – ص  178و 179

34

فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشنامه خراسان بزرگ

ادبيات خاص خود را داشــتند در تاريكي عصر نوسنگي
فرو رفته اســت  1.ورونيكا ايونس درباره اين اقوام چنين
مي گويد :اقوام دراويدي پراكنده در هند و سيالن اعقاب
بوم زادان هن د و دراويدهاي نخستيني بودند كه در فاصله
سالهاي(  4000تا  2500ق  .م) به سرزمين هند راه يافتند
 .دراويديان خالق تمدن درخشــاني بودند كه در دره رود
ايندوس شــهرهاي بزرگ و مهم هاراپا و موهنجودارو از
آن شــكل گرفت  .از اين تمدن تا به حال آثار نوشته شده
اي يافت نشده است اما بقاياي باســتاني اين دو شهر از
كيش دراويدي  ،خاســتگاه خدايان و كيش هاي بعدي
هند ســخن مي گويد  .به عبارت ديگر ميراث فلسفي و
فرهنگ هند از دو خاســتگاه مت ٌاثر بود؛ نخست خاستگاه
ودايي و آريايي كه با فرهنگ هنــد و اروپايي پيون د دارد
و دوم فرهنگ بوم زاد پيــش از ورود آرياييان به هند كه
با تمدن موهنجودارو و هاراپا يعنــي تمدن دره ايندوس
پيوند مي ياب د و با تمدنهاي كهن بينالنهرين بستگي دارد
و آيين هندو از آن مت ٌاثر است2 .
غالب پژوهشگران  ،وجود شباهت و رابطه بسيار نزديك
ميان اساطير و سنبلهاي ايران هند را كه ريشه در انديشه
ها و باورهاي كهن دين آريايي دارد پذيرفته اند ،از جمله
اين شــباهات مي توان به ميترا ايزدبانوي روشــنايي در
ايران باستان و آيين مهرپرســتي اشاره كرد كه در ريگ
ودا نيز از جمله خدايان مهم محسوب مي شود.
ميترا از خدايان مهم ريگ ودا اســت كه از هم پيمانان
وارونا بوده و نــام او به جز در يك م ٌور د همــراه نام وارونا
آمده اســت .براي مثال در يگ ودا چنين مي خوانيم :اي
ميترا -وارونا اي فرمانرواي آسماني كه بر عرش مقدس
حكم مي رانيد و روشــنايي نور را نظاره مي كنيد 3 .در
كتاب مقدس ودا متعلق به هنديان باســتان نيز نام مهر
به صورت ميترا چندين بار تكرار مي شود و معناي پيمان
مي دهد .دركتاب مقدس اوستا نام ٌه ديني ايرانيان باستان
نيز نام ميترا آمده و ســرودي به نام مهريشت در اوستا در
ستايش اوست  4.اما نكته اينجاست كه اغلب نقش خير
و شر ايزدان مشــابه در هند و ايران معكوس است  .براي
مثال ايريمن كه يكي از ايزدان كهن هند و ايراني اســت
 .1همان منبع – ص 189
 .2اســاطير هند – ايونس  ،ورونيكا – ترجمه باجالن فروغي – نشــر اساطير –
چاپ دوم  1381ص 275
 .3درآمدي بر اســطوره ها و نمادهاي ايــران و هن د در عهد باســتان – دادور ،
ابوالقاسم و منصوري  ،الهام – ص 275
 .4آئين ميترا – ورمارزن  ،مارتن – ترجمه بزرگ نادر زاد – نشر چشمه – 1372
ص16

در اوستا و نزد ايرانيان همان اهريمني است كه 99999
بيماري مــي آفرينــ د  ،در حالي كه در ريــگ ودا او يك
آديتيه يا نيروي خير است كه اغلب همراه با ميترا و وارونا
ستايش مي شود 5.
نامهاي مشترك و مشهور ديگري نيز در اساطير ايراني
و هندي يعني آريايي به چشــم مي خورند  ،از اين قبيل
اســت  (:ييم)  6كه به هندي يم  7و به فارسي جدي د جم
يا جمشيد است ؛ (ثريتئونه) كه به هندي تري تنن 8و به
فارسي جدي د فريدون است و بســياري اسامي مشترك
ديگر كه از پيوندهاي تاريخي خبر ميدهد.
در اينجا الزم اســت پيش از پرداختن به ساير سرمينها
اشاره اي به نام مازندران داشته باشيم كه در شاهنامه نيز
در موارد متعدد آورده شده است .
به عقيده حســين كريمان  ،مراد از مازندران در شاهنامه
مازندران فعلي در شمال تهران نيست و اين اخير را بدان
عهد بيشــه نارون و يا بيشه تميشــه و نيز طبرستان مي
ناميدند 9.
چو آمد به نزديك تميشه باز نيـــــا را بديــــدار او بد
نيـــاز 10
در شــاهنامه مازندران بر دو محل ناظر اســت .يكي در
مغرب و در عربستان  ،حدود يمن و مصر و شام و ديگري
در مشــرق  ،يعني در الهور و مولتان و كشــمير و حدود
بدخشان و فالت پامير 11.
در شاهنامه فردوســي در دو داستان مختلف از مازندران
يا د شده است  ،يكي در عهد پادشــاهي منوچهر و نوذر از
پادشاهان پيشدادي كه مازندران شرق است :
همه گرگسـاران و مازنـدران به تو راست كرئم به گرز
گران12
و ديگــر در دوران گيــكاووس از پادشــاهان كياني كه
مازندران مغرب است :
چگونه كشيدي به مازندران كمنــ د كيــاني و گـرز
 .5اوســتا كهن ترين ســرودهاي ايرانيان – دوســتخواه  ،جليل – ص  885به
اختصار
6.yima
7.yama
8.traitanan
 .9پژوهشي در شاهنامه – كريمان  ،حسين – سازمان اسناد ملي ايران – 1375
ص 141
 .10شاهنامه فردوسي – (از چاپ مسكو ) – ص 30
 .11پژوهشي در شاهنامه – كريمان  ،حسين – ص 141
 .12شاهنامه فردوسي – ( از چاپ مسكو  – 9ص 41

ملل شرق در دیدگاه فردوسی و شاهنامه

گران1
مازندراني كه كيــكاووس به آنجا لشكركشــي كرد به
هيچ وجه با مازندراني كه ســام با ديوان در آنجا جنگيد
تطبيق نمي كند .زيرا وقتي كيــكاووس تصميم خود را
براي تصــرف مازندران اعــام مي كنــد ،زال و ديگر
پهلوانان ضمــن مخالفت با او مي گوينــد تا كنون هيچ
يك از پادشاهان ايراني حتي جمشيد  ،فريدون و منوچهر
درصد د جنگ با ديوان مازندران برنيامده اند ؛ در حالي كه
الاقل زال بايد از لشكركشي ســام پدر خود به مازندران
در عه د منوچهر آگاه باشــد .عالوه بر اين در لشكركشي
كيكاووس هرگز از گرگسـاران و سگسار نام برده نشده،
ولي از صدها فرســنگ فاصله ميان ايــران و مازندران ،
بيابانهاي خشــك تفته  ،نبرد با شير و اژدها و زن جادوگر
و عبور از سرزمين تاريكي و مخاطراتي از اينگونه سخن
به ميان است 2.اما شايد اقوام ترك توراني كه سرزمين
آنها در جانب شمال و شمال شرق ايران بوده و همراره در
كشمكش با ايرانيان بودند به نســبت ساير اقوام شرقي
سهم بيشــتري را در شــاهنامه به خو د اختصاص داده
باشند.
بشد ويسـه ســـاالر تـــوران سپاه ابا لشــكر نامور
كــينه خــواه 3
تقسيم زمين ميان سه پسر فريدون كه منتهي به كشته
شــدن ايرج به دســت دو برادر ديگر مي شــود آغازگر
دشمني خونيني اســت ميان ايران و توران  ،كشته شدن
نوذر جانشين منوچهر كه در جنگ اســير شده به دست
افراسياب پادشــاه توران موجب جنگ با توران مي شود.
اين جنگ كه براي زمانهاي درازي قطع مي شــو د  ،در
دوره پادشــاهي پنج نفر از شــاهان بعدي يعني بيش از
سيصد ســال به طول مي انجامد ؛ كشته شدن سياوش
ديگر مجالي براي صلح باقي نمــي گذار د و اكنون انتقام
خون سياوش شعار همه كس اســت تا اينكه افراسياب
كه به گوشه اي فرار كرده بود كشته مي شود و كيخسرو
فرزند سياوش را با خود از توران به ايران مي آورد4.
در اســناد تاريخي براي نخســتين بار در قــرن پنجم
ميالدي با تركان آشــنا مي شــويم .تــركان كه چيني
ها آنان را توچـــويه 5مي نامن د  ،خود را از نســل آسنا 6
 .1همان منبع – ص 66
 .2پژوهشي در شاهنامه – كريمان  ،حسين – ص  335به اختصار
 .3شاهنامه فردوسي – ( از چاپ مسكو ) – 56
 .4حماسه ملي ايرانيان – نولدكه  ،تئودور – ترجمه بزرگ علوي – نشر سپهر –
چاپ سوم –  1328ص  89و  90به اختصار
5.tuchueh
6.assena
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مي دانســتند كه يكي از قبايل هوينگ يو  7يعني هونها
بود .در ســال  433ميالدي در اثر فشــار ناشــي از ستم
امپراطور توباي ســوم  ،هفتصد خانوار ترك به مرزهاي
طايفه جون جون مهاجرت كردنــد  .بعدها اين گروه به
دو بخش شرقي و غربي تقسيم شــدند  .قسمت شرقي
،كشــورهاي مغولســتان و كوههاي اورال را به تصرف
درآوردند و بخش غربي ،زمينهاي ميان كوههاي آلتائي
و سيحون را تصاحب كردند 8.شاهنامه سراسر داستان
رزم و كشمكش ميان ايران و توران است:
زتركان و چـين هـزاران هـــزار كمــربســــتگان
از در كـــارزار
بياريم بر گـــرد ايـران ســـــپاه بسـازيم هــر سـو
يكي رزم گـاه9
گاه مي بينيم كه در شــاهنامه خاقان چين حاكم توران
خوانده مي شود:
بزرگـــان ز هـــر جاي برخاســــتند به خاقان چين
خواهش آراسـتند
كه بر لشــكر امروز فرمان تراســت همه كشور چين و
توران تراست10
در تاريخ هم آمده كه تركان در قر هفتم ميالدي اســم ُا
تفوق و حكومت امپراطوري چيــن را پذيرفتند .تركان از
قبايلي تشكيل شده بودند كه به طور نه چندان مستحكم
تحت رياســت مقامي به نام خان به هــم متصل بودند و
از مغولســتان تا آمودريا به صورت پراكنــده زندگي مي
كردند  .اين شــبكه را كه از چين تا پارس امتداد داشــت
امپراطوري ترك مي گفتند 11 .
در تاريخ ده هزار ســاله ايران مي بينيم كه ساســانيان از
جهت امور و مســائل خارجي در ســه جبهه بــا نهايت
قدرت با دشــمنان ايران در نبــرد بودنــ د  .در مغرب با
روميان  ،در مشرق با كوشــانيان [يوئه چيها] وهپتاليان
يا هيطاليان و در شــمال با وحشــي ها .و در ادامه آمده؛
هياطله(  )hayatelaيا هپتاليان در ســال  30ق .م
يكي از طوايف چيني به نام كويشــانگ دولتي تشكيل
دادن د  .ر ٌوساي طايفه مزبور در زمان فرمانروايي اوگوست
 ،با دولت روم مراوده داشــتند  .هپتاليان به تدريج از ميان
7.huinguu

 .8تاريخ ده هزار ساله ايران – رضايي  ،عبدالعظيم – ص 71
 .9شاهنامه فردوسي – ( از چاپ مسكو ) – ص 202
 .10همان منبع – ص 168
 .11تاريخ جهان ( تاريخ تحليلي جهان از آغاز تا پايان قرن بيســتم) – موريس
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فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشنامه خراسان بزرگ

رفتند و جاي آنان نژا د ديگــري روي كار آمد كه چينيان
آنها را تيا و روميان آفتاليت يا هونهاي ســفيد ناميدن د و
نزد ايرانيان به هيتل ( هيطل يا هيطاله) موســوم بودند.
اين اقوام در طول تاريخ موجوديت خــود بارها و بارها به
ايران تاختند و هر بار مغلوب شدند1 .
نام اين قوم را در شاهنامه به ويژه در داستان نبرد خاقان
چين و هيتاليان بارها مي بينيم:
يكي هفته هيتال با ترك و چين ز اســـبان نبرداشـتند
ايـچ زيـن
به فرجـام هيتال برگشـــته شد دو بهره مگر خسته و
مرده شد2
شــايد از ميان تمدنهاي بزرگ غير عربي  ،تمدن چين
نخستين تمدني باشــد كه اروپائيان با آن آشنا شدند و به
ارزيابي آن پرداختند .چين كشوري است پهناور با اوضاع
جغرافيايي گوناگون و مســاحتي معادل اياالت متحده
آمريكا .مرزهاي سياســي و فرهنگي اين ســرزمين در
پارهاي دورانها دو برابر مرزهاي كنونــي بوده و نقاطي
چون تبت  ،تركســتان چين (ســينكيانگ)  ،مغولستان
 ،منچوري و بخشــهايي از كره را دربرمي گرفته اســت.
اين كشــور چندين ريگزار بياباني  ،رودهاي خروشــان،
كوههاي بلند و كشتزارهاي حاصلخيز دارد .چين شمالي
عمدت ُا در اطراف شــهر پكن متمركز شــده است و آب و
هوايي خشك و معتدل متمايل به ســرد دار د ولي چين
جنوبي مرطوب و گرمسيري است3.
توســعه چين در روزگار كهن از هر ســو باب بازرگاني و
دا د و ست با هند و نواحي جنوب شرقي آسيا و خاورميانه
را گشــو د و راههاي دريايي و كاروان رو احداث گرديد و
هيئتهاي مذهبي هندي  ،آئين بودا را براي هند به ارمغان
بردند .بسط و توســعه فرهنگي تا زمان فروپاشي خاندان
سلطنتي هان همچنان ادامه داشت4 .
جالب اســت كه در زمان حكومت مغولها در چين  ،زبان
فارسي همراه با زبانهاي مغولي و چيني زبان رسمي چين
شد .در دوره ساســاني گروهي از تاجيكان ايراني از سغد
به صورت دســته جمعي به چين مهاجــرت كردند  ،اين
جمعيت ايراني -چيني در جمهــوري خلق چين به طور
عمده با مليتهاي پاميري معرفي مي شــوند كه در حال
حاضر در جنوب غربي منطقه خودمختار ســين -كيانگ
(اويغور) و در جوار كوههاي پامير و تين شان زندگي مي
 .1تاريخ ده هزار ساله ايران – رضايي  ،عبدالعظيم – ص 15
 .2شاهنامه فردوسي – ( از چاپ مسكو ) – ص 444
 .3هنر در گذر زمان – گاردنر  ،هلن – ص 704
 .4گيتاشناسي نوين كشورها – جعفري  ،عباس – ص 12

كنند.در ايالت سين كيانگ كه تحت نفوذ اسالم و منطقه
اي مسلمان نشين بود  ،زبان فارسي نه تنها زبان رسمي
كه زبان ديني آنها نيز محســوب مي شد و بر زبان عربي
برتري داشــت  5 .اكرم خطيبي در كتــاب خو د مينياتور
ايراني را نتيجه ت ٌاثير از هنر چين مــي داند  :چون تجار و
هنرمندان چين به ايران ســفر كردن د  ،چيني ها مينياتور
را به ايران آوردن د و هنر نقاشــي مينياتور با هنر نقاشــي
ايراني تلفيق شــد و ناگهان چهره هاي نقاشــي ظريف
ايراني بــه قيافه هاي چيني تبديل شــ د  6.با آنكه دامنه
تفاوتهاي زبانشناسي مردم چين بســيار زيا د است و در
بسياري از نقاط زبان مردم نقاط ديگر براي كسي مفهوم
نيست  ،زبان مكتوب اين ملت در سراسر چين يك شكل
داشته و براي همگان قابل فهم بوده است  ،اين عامل به
انسانهايي كه هزاران كيلومتر از هم دور بودند اين امكان
را مي دا د كه ســنتهاي ادبي  ،فلسفي و مذهبي مشترك
خود را زنده نكه دارن د و تقويت كنند7.
در لغــت نامه دهخدا آورده شــده كه ماچين نام شــهر
و سرزميني اســت در جنوب چين و شــرق هندوستان
وبه معناي بزرگ و عظيم كه در سنســكريت به مفهوم
مملكت چين است و در ادبيات فارسي نيز اغلب منظور از
ماچين ســرزمين اصلي چين و منظور از چين  ،تركستان
شرقي است.
نام ماچين بارها در شاهنامه در كنارديده مي شود:
سـپاه آيد اورا ز ماچين و چين
بمـا بر شــو د تنگ روي زمـين8
در شاهنامه اغلب از چين به شكوه و عظمت ياد مي شود
:
نخستين سپهـدار خاقان چـين
كه تختش همي بر نتابد بر زمين
تنش زور دارد چو صد نره شير
ســر ژنده پيل آر د انـدر به زيـر9
البته گاه ديده مي شود كه چين و توران با هم متحد شده
و به ايران مي تازند:
دگــر پنجـه از نامـداران چين
 .5مقاالت ايراني زبانان سين كيانگ – اينترنت
www.TOPiranian.com
 .6نقش و رنگ ده هزار ســاله تمــدن  ،فرهنگ و هنر ايراني قبل از اســام –
خطيبي  ،اكرم – نشر پرديس –  1381ص 181
 .7هنر در گذر زمان – گاردنر  ،هلن – ص 704
 .8شاهنامه فردوسي – ( از چاپ مسكو ) – ص 552
 .9همان منبع – ص 161

ملل شرق در دیدگاه فردوسی و شاهنامه

بفرمود تا پيران 1كــرد گـــزين2
و گاه نيز روابط بسيار نيكو اســت تا جايي كه خسرو شاه
ايران ســه ماه در چيــن اقامت ميكنــد و از خاقان چين
هداياي بسيار مي گيرد.
به چين اندرون بو د خسرو سه ماه
ابا نامـــداران ايــران ســـپاه3
ز دينـــار چيني ز بهـــر نثـــار
بياور د فغـفو4ر چــين صدهـزار5
رابطه مهم ميان انزواي نســبي سرزمين چين و نزديكي
آن با اقوام همسايه پرســش مربوط به منشاء مردم چين
را مطرح مي كنــد .با در نظر گرفتن پهنــاوري و اهميت
اين منطقه  ،در م ٌورد منشاء فيزيكي و نژادي آنها شواهد
قانع كننده اي در دست نيست .كشف مهم استخوانهاي
باقيمانده در غاري واقع در ژوكوتيان در نزديك پكن كه
بر اساس آزمايش راديوكربن مربوط به  16923سال ق
 .م است در آغاز تحت عنوان انســان پكني طبقه بندي
شــ د اما اكنون عقيده بر اين اســت كه بقاياي مزبور به
سرخپوستان دشتهاي آمريكا تعلق دارد و نه اقوام مغول
يا آسيايي .نخستين استخوانهاي مغولي در جنوب چين،
در استان گوانگ شي كشف شــد كه هويت و تاريخ آن
روشــن نيســت .هويت جمجمه ناقصي كه از سيچوان
بدســت آمده و مربوط به  5535ســال ق .م اســت نيز
مشخص نيســت .از جمله ديدگاههاي موثق اين است
كه منشاء چيني ها مغوالني هســتند كه تركيبي از اقوام
دوران باستان را تشــكيل مي دهند وبه اندازه پولينزي
ها و سرخ پوستان آمريكا متنوع اند .اما شواهد مربوط به
اجدا د مردمان ســاكن در قلمرو چين در فاصله سالهاي
 10000تا  5000ق  .م هنوز به پژوهشــهاي باســتان
شناختي بيشتري نياز دارد .به دوره نوسنگي كه مي رسيم
 ،استخوانهاي
باقيمانده از گورســتانهاي روســتايي در شمال چين كه
مربوط به حدود  5000سال ق  .م است نشانگر ويژگيهاي
مغولي و بدون هرگونه تنوع درخور توجه است6 .
در ونديداد اوستا از ســرزمين گرداگرد سرچشمه رود
رنگها و شانزدهمين سرزمين و كشــوري كه اهورامزدا
 .1پيران نام يكي از پهلوانان مشهور توراني است.
 .2همان منبع – ص 202
 .3همان منبع – ص 247
 .4فغفور به معني خاقان است .
 .5همان منبع – ص 247
 .6اسطوره هاي چيني – بيرل  ،آن – ترجمه عباس مخبر – نشر مركز – 1384
ص 5و6و 7به اختصار
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آفريده يا د مي شود :شانزدهمين سرزمين و كشور نيكي
كه من ـاهورامزداـ آفريدم ،سرزمين گرداگرد سرچشمه
رود رنگها بود  ،جايي كه مردمان بي ســر زندگي كنند.
و جليل دوســتخواه در توصيف مردمان بي ســر آورده؛
مردمي كه هيچ فرمانروايي را به ســاالري خويش نمي
پذيرنــ د و در منابع كهن جغرافيايي ايــران جاي آنان در
جزيره هاي خاوري نزديك چـين ذكر مي شود7 .
در اســطوره هاي چين بر خالف اســاطير هند و ايران
باستان هيچ مجمع خدايان تثبيت شــده اي وجو د ندارد
 .گروه متون رســمي كه بر چهره هاي مذكر ت ٌاكي د دارند
عموم ُا مجموعه محدودي متشكل از ده خدا و شخصيت
اسطوره اي را مطرح مي كنن د مانند خداي آتش يا خداي
كشاورز كه مجمعي سست پيوند را تشكيل مي دهند8.
ديگر اينكه خدايان در چين بر خالف خدايان آئين هندو
يا مهري با هم در حال كشــمكش نيستند چرا كه ديديم
براي مثال در آئين هندو با انتقال قدرت به تثليث برهما،
ويشنو و شيوا ساير خدايان همچون وارونا  ،آگني  ،سوريا
و ...به رقابت با خدايان جدي د مي پردازند9.
در ادامه به ســرزمينهايي اشــاره مي كنيــم كه اگرچه
تقســيمات جغرافيايي آنها را در محدوده ســرزمينهاي
شــرقي قرار مي دهد  ،اما از ديدگاه شاهنامه در اين گروه
جاي نمي گيرند چرا كه اغلب در غرب ايراني هستند كه
از ديدگاه فردوسي مركز هستي است و واسط ميان شرق
و غرب .از اين جمله اند :
بربرستان و هاماوران ؛ نشاني محل بربرستان بنابر اشعار
شــاهنامه چنان اســت كه دريا در ميان و مصر در دست
چپ و بربر در دست راست و شــهر هاماوران در پيش رو
قرار دارد  ،در اين باره و در رفتن كاووس از زابلســتان به
بربرســتان و مصر و شام جهت ســدكوبي ياغيان چنين
آمده است:
همي راند تا در ميان ســـه شهــــر
زگيتــي بر اين گــونه جوينده بهر
به دست چپش مصر و بربر به راست
ز ره بر ميانه بر آنســو كه خواست
به پيـش انـدرون شهــــر هاماوران
به هر كشــوري در سپاهي گــران10
در اينجا بر طبق تصور فردوســي و يا قول منابع وي ،
 .7اوستا كهن ترين سرودهاي ايرانيان – دوســتخواه  ،جليل – جل د دوم – ص
 663و  664به اختصار
 .8اسطوره هاي چيني – بيرل  ،آن – ص 30
 .9اساطير هند – ايونس  ،ورونيكا – ص 127
 .10پژوهشي در شاهنامه – كريمان  ،حسين – ص 130
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بربر همان صحراي نفوذ ،و شمر در جنوب عراق و شمال
عربستان است1.
جالب اســت كه بدانيم ســرزمين مصر اگرچه به لحاظ
تقســيمات جغرافيايي در افريقا قرار مي گيــرد  ،اما در
شــاهنامه اغلب در كنار يمن  ،هاماوران و بربرستان و در
يك حوزه مشترك ديده مي شود.
از اعراب نيز به تدريج در اواخر شاهنامه ياد شده است :
بدو گفت مـن قــيس ابن حارثـم
ز آزادگـــــان عـــرب وارثـــم2
ســوريه  ،بغداد  ،حجاز  ،شــام و  ...اســامي جغرافيايي
ديگري هستند در حوزه كشورهاي عرب امروزي كه در
شاهنامه ديده مي شوند.
آسياي صغير نيز اگرچه امروزه در محدوده آسيا است اما
در شــاهنامه همواره در تصرف روم  ،همان سنبل غرب
است .
ارمنستان يا ارميان هم در شاهنامه به نظر جايي در مرز
شرق و غرب تصور شده اســت كه خود آن در غرب قرار
مي گيرد:
ز تازي و هـندي و ايـرانيـــان
ببســـتند پيـشش كمــر بر ميان
روارو چـــنين تا بمــرز خــزر
ز ارمـــــينيه تـا در باخـــــــتر 3
و باي د دانست كه باختر در شــاهنامه به معناي شرق آمده
است .
روســــيه نيز كه در شــمال غربي آسيا و شــرقي اروپا
قرار دارد و بخشي از خاك آن در آســيا و بخش ديگر در
اروپاست در شاهنامه فردوسي با غرب نزديكي بيشتري
دارد :
به روم اندرون شاه ب د فيلقـوس
يكـي بود با راي او شــــاه روس
و يا :
نخستين كه بنها د گنج عـروس
ز چين و ز برطاس و زروم و روس4
اسامي بسياري از شهرها و ســرزمينهاي ديگر نيز در
شاهنامه ديده مي شــوند كه هر يك براي خو د فرصتي
جهت بررسي مي طلبند كه مت ٌاسفانه در اين مقاله مجالي
براي طرح همه آنها نبود .از تمام آنچه تا حال گفته شد

چنين حاصل مي شود كه ملل شــرق از ديدگاه شاهنامه
با آنچه كه امروزه به عنوان ســرزمينهاي شرقي پذيرفته
شده متفاوت اســت و در حالي كه دانش جغرافيا عموم ُا
شرق را تمام سرزمينهاي آسيايي مي داند اما در شاهنامه
اي كه ايران مركز عالم شــناخته مي شود هر سرزميني
كه در شرق ايران زمين باشــد ،شرقي و هر سرزميني كه
در سوي غرب آن باشد  ،غربي خوانده مي شود.
ملل شرق از تاريخ و پيشينه اي غني برخوردارند و آنچه
تا كنون باستان شناسان در مطالعات خود بدست آوردند
حاكي از آن است كه نخســتين نشانه هاي تمدن در اين
سرزمينها شكل گرفته است.
از مجموع روايــات شــاهنامه درباره هر يــك از اين
ســرزمينها مي توان ويژگي خاصي را به روشني دريافت
؛ براي مثال تورانيان همواره دشــمن ايرانيان هســتند
و حتي صلح آنها چندان به رضايت نيســت  ،ســرزمين
هندوســتان به زيبايي و خرمــي و چيــن و ماچين را با
شكوه و عظمت آن در شــاهنامه در مي يابيم .اين ملل
همچون همســايگان جهان امروزي  ،گاه در صلح و گاه
در اختالف بودند اما هرگز ايــن اختالفات مانع ارتباط و
آشنايي آنها نبود  .پس از ســاليان درازي كه از آشنايي و
ارتباط اين ملل با هم مي گذشت اختالط و آميزش ميان
آنها كام ُ
ال بديهي به نظر مي رســد كه گاه در پي رفت و
آمدهاي تجاري و گاه در پي جنگي صورت گرفته باشد.
در شاهنامه نيز مي خوانيم:
از ايــران و زتــرك و ز تـازيــان
نژادي پديـــ د آيد اندر ميــان
نه دهقان و نه ترك و نه تازي بود
ســــخنها به كردار بازي بود5
در اين ميان برخي از ملل كه ذكر آنها پيش از اين آمد از
شهرت بيشتري در جهان باستان و تاريخ كهن برخوردار
بودند و اغلب در شاهنامه نيز نامشان به دفعات ديده مي
شود كه خود نشان آشــنايي و رابطه ميان اين سرزمينها
و ايران است .اين ارتباط را از شــباهتهاي موجود ميان
اســاطير و ســنبلهاي اين ملل نيز مي تــوان دريافت ،
حتي اســاطير چين باســتان هم كه تفاوت بيشتري با
اســاطير هندو ايراني دار د از اعتقا د چن د خدايي حاكم در
سرزمينهاي شرق باستان پيروي مي كند.

 .1همان منبع – ص  130به اختصار
 .2شاهنامه فردوسي – ( از چاپ مسكو ) – ص 503
 .3همان منبع – ص 528
 .4همان منبع – ص 534

 .5همان منبع – ص 546

ملل شرق در دیدگاه فردوسی و شاهنامه
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فهرست منابع
 .1آ  .بلنيتسكي  -خراسان و ماوراءالنهر ( آسياي ميانه)  -ترجمه پرويز ورجاوند  -نشر آسيا  -چاپ دوم )1371(-
 .2ايونس  ،ورونيكا  -اساطير هند  -ترجمه باجالن فروغي  -نشر اساطير )1381( -
 .3بيرل  ،آن  -اسطوره هاي چيني  -ترجمه عباس مخبر  -نشر مركز ) 1384 (-
 .4جنيدي  ،فريدون  -زندگي و مهاجرت آرياييان برپايه گفتارهاي ايراني  -نشر بلخ ) 1386( -
 .5جي  .آدلر  ،فيليپ  -تمدنهاي عالم  -ترجمه محمد حسين آريا  -نشر اميركبير ) 1384 (-
 .6جعفري  ،عباس  -گيتا شناسي نوين كشورها  -م ٌوسسه جغرافيايي كارتوگرافي گيتا شناسي )1384( -
.7چايل د ع ويرگوردون  -آرياييان  -ترجمه محمد تقي فرامرزي  -نشر نگاه )1386( -
 .8خطيبي  ،اكرم  -نقش و رنگ ده هزار ساله تمدن  ،فرهنگ و هنر ايراني پيش از اسالم  -نشر پرديس  .98 )1381 (-دوستخواه  ،جليل -
اوستا كهن ترين سرودهاي ايرانيان  -نشر مرواريد  .9 .09)1371( -دادور  ،ابوالقاسم و منصوري  ،الهام  -درآمدي بر نمادها و اسطوره هاي
ايران و هند در عهد باستان  -نشر كلهر .10)1385-
www. Wikipedia.or . 10دانشنامه ويكي پديا  -اينترنت
 .11رضايي  ،عبدالعظيم  -تاريخ ده هزار ساله ايران  -نشر اقبال ) 1378( -
 .12شكورزاده  ،ميرزا  -تاجيكان  ،آرياييان و فالت ايران  -نشر سروش  -چاپ دوم ) 1383( -
 .13طاليي  ،حسن  -باستان شناسي و هنر ايران در هزاره اول قبل از ميالد  -انتشارات سمت ) 1374 (-
 .14فردوسي ع حكيم ابوالقاسم  -شاهنامه فردوسي  -تحت نظر  :ي  .ا  .برتلس ( از چاپ مسكو )  -نشر انديشه علم ) 1381 (-
. 15كريمان ،حسين  -پژوهشي در شاهنامه  -سازمان اسناد ملي ايران ) 1375 (-
 .16گاردنر  ،هلن  -هنر در گذر زمان  -تجدي د نظر از  :دالكروا ع هروست و ج  .تنســي  -ترجمه محم د تقي فرامرزي  -نشر آگاه و نگاه (-
)1386
 .17لوكاس  ،هنري  -تاريخ تمدن  -ترجمه دكتر عبدالحسين آذرنگ  -كتابخانه ملي ايران ) 1382 (-
 .18م  .لوفر  ،دالشو  -زبان رمزي افسانه ها  -ترجمه جالل ستاري  -نشر توس ) 1386 (-
 .19موريس رابرتس  ،جان  -تاريخ جهان ( تاريخ تحليلي جهان از آغاز تا پايان قرن بيســتم )  -ترجمه منوچهر شــادان  -نشر بهجت (-
) 1386
 .20مقاالت ايراني زبانان سين كيانگ  -اينترنت .21 www.TOPirainiنولدكه  ،تئودور  -حماسه ملي ايرانيان  -ترجمه بزرگ
علوي  -نشر سپهر  -چاپ سوم ) 1328 (-
 .22ورمارزن  ،مارتن  -آئين ميترا  -ترجمه بزرگ نادرزاد  -نشر چشمه ) 1372 (-
 .23ويسهوفر  ،يوزف  -ايران باستان از  550ق .م تا  650پ  .م  -ترجمه مرتضي ثاقب فر  -نشر ققنوس ) 1378(-
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تحلیل ژئو پلتیک برای خروج از بحران های نواحی شرق کشور
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چکیده:
به جرأت می توان قرن بیســت و یک را قرن تحوالت غیر قا بل پیش بینی نامید ،تحوالتی که
باعث بحرانهای زیادی در جهان شده اســت  .در این بین  ،قرار گرفتن ايران در مرکزيت و محوريت
حوزههاي ژئوپوليتيک خليج فارس و درياي عمان ،اقيانوس هند ،آســيايمرکزي ،قفقاز و تســلط
بر کانونهاي استراتژيک انرژي خاورميانه ،نقش بنيادي و اساســي دراستراتژيهاي ژئوپوليتيکي
و امنيت ملي جمهوري اســامي ايران ايفا ميکند .فضاهاي ژئوپوليتيک شــمال ،جنوب و شــرق
ت جمهورياســامي ايران بر همگان
همچنين غرب کشــور و اهميت آن در برقراري و حفظ امني 
آشکار اســت .ضرورت شــناخت اين نواحي و کارکردهاي آن ميتواند نقش مهمي در ايجاد امنيت
ملي و بين المللي داشــت ه باشد.در اين مقاله سعي شــده اســت با بهره گيري از روش کتابخانه اي،
با اشــاره به نقاط ژئوپوليتيک جمهورياســامي ايران و کارکردها و اهميت ملي و بينالمللي آن،
ضرورت شناخت صحيح و دقيق یکی از این نواحی بحران زا (نواحی شرقی ایران ) را يادآورشده ،و به
راهکارهایی در خصوص مدیریت این بحرانها پرداخته شده است.
واژگان کليدي:
ژئوپوليتيک ،امنيت ملي ،جمهوري اسالمي ايران ،بحران،نواحی شرقی کشور

 .1دانشیار گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد واح د علوم تحقیقات تهران
 .2رئیس سازمان جغرافیای پشتیبانی نیروهای مسلح وزارت دفاع
.3نویسنده مسئول :دانشجوی دوره دکترای دانشگاه آزاد واح د علوم تحقیقات تهران  ،ایمیلVahid_barani@gmail.com :
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مقدمه:
شــاید به جرأت بتــوان قرن بیســت ویــک را قرن
تحوالت غیــر قا بــل پیش بینــی نامیــد ،تحوالتی
که باعــث بحرانهای زیادی در جهان شــده اســت.
ریشــه بحران را می توان از زمان ظهور انســان متفکر
دانست(رضایی،۱۳۷۵،مقدمه) زیرا قلمروهایی را برای
حفظ منافع خود ایجا د نموده است و گاهی برای بدست
آوردن منافع بیشتر ،بر قلمرو خود افزوده اند که این امر
باعث تنشهای زیادی شده اســت ،اکثر مناطق جهان
دستخوش بحران شــده اند و تقریب ْا اکثر جنگ های به
وقوع پیوسته در جهان از یک حالت برزخ بحرانی گذشته
اند.دولتهــا در رویارویی با چالشــهای داخلی و خارجی
درگیر تالش مداوم برای ســیطره خو د بر قلمروی ملی
هستند(.مویر،۱۳۷۹،ص. )۱۹۹نیاز کشورهای صنعتی
به منافع انرژی و مواد خام صنعتی از یک ســو و نیاز به
داشتن بازار فروش از سوی دیگر برخی مناطق از جهان
را دچار بحران می ســازد ،منطقه اســتراتژیک نواحی
شرقی ایران هر دو ویژگی فوق را داراست بنابراین این
منطقه دارای اهمیت بسیار زیادی می باشد و هر تحولی
در این منطقه ایران را دچار تنش و بحران می ســازد.
کشور ايران در جنوب غربي قاره آســيا بين  25الي 40
درجه عرض شــمالي و  45الي  63درجهطول شرقي از
نصف النهار گرينويچ قرار دارد.
اين کشــور از لحاظ موقعيت عمومي ،مانند پلي سهقاره
آســيا ،اروپا و آفريقا را به هم مرتبط ميسازد و به علت
همين شــرايط خاص طبيعي نقشبسيار حساسي را در
سياست منطقه جنوب غربي آسيا بازي ميکند .آگاهي
از چنين شــرايط طبيعيميتواند در سرنوشت سياسي،
اقتصادي و اجتماعي کشور بســيار اهميت داشته باشد.
(عزتــي ،1368،ص  .)25ايران پــس از جنگ جهاني
دوم در چارچوب منافع آمريکا و غــرب و با هدف مهار
شوروي،اهميتي ژئواستراتژيک يافت.
ايران در درجه اول ،خــط حائل در برابر توســعه رو به
جنوب روسیه ميباشد ،لذا تمام روابط آمريکا با ايران از
آغاز تا انجام بر محور ممانعت از فزون طلبي شوروي در
خليج فارس استوار بود.
حتي بســياري از سياســتهاي آمريکا با تاکي د بر لزوم
اجراي اصالحات اجتماعي و اقتصاديبه منزله بهترين
و موثرتريــن راه تامين ثبــات و امنيت ايــران ،انجام
ميشــد( .دروديان ،1382 ،ص .)151اما اکنون تبديل

ايران از يک کشور حائل به يک کشور واسطه ،موضوع
مهمي در تغييرات ژئوپليتيکي ايران محسوب ميشود.
دو کشور افغانستان و پاکســتان که در همسایگی ایران
قرار دارند ،از حیــث تامین منافع ناشــی از ثبات ،برای
جمهوری اســامی ایران اهمیت فراوانی دارند،باتوجه
به شرایط موجود و نیز گســتردگی مرزها به طول حدود
 2000کیلومتر بین این ایران و این دو کشور ،به نظر می
رس د تهدیدات امنیتی از ناحیه آنها برای منافع ملی ایران
گسترش بیشتری یافته و در نتیجه هزینه های و بحران
های جمهوری اســامی در خصوص کنتــرل مرزها
افزایش یافته اســت .بحران افغانستان را می توان پس
از بحران فلسطین قدیمی ترین بحران و چالش موجود
در سطح بین الملل تلقی نمود .پس از تجاوز شوروی به
افغانستان و فروپاشی نها د دولت در این کشور ،نزدیک
به سه دهه است که افغانســتان به یکی از کانون های
اصلی بحران در سیاست بین الملل تبدیل شده است.
پس از حمله امریکا به افغانستان و شروع دورانی جدید
در این کشــور،امید های بســیاری برای شکل گیری
دولتی با ثبات در افغانســتان و باز گشــت این به جامعه
بین المللی به عنوان کشــوری عادی شکل گرفت،اما
این امید ها بــه تدریج رنگ باخت .از ســوی دیگر ،در
ســال های نا امنی و بی ثباتی های پاکســتان ،شرایط
بغرنجی را برای همســایگان آن کشــور فراهم آورده
اســت .به دنبال افزایش اختالفات داخلــی و ناآرامی
های سیاسی در پاکستان،به ویزه افزایش فعالیت های
داخلی و ناآرامی های سیاســی در پاکســتان  ،به ویژه
افزایش فعالیت های طالبان و تقابل ارتش این کشور با
آنان،معضل همجواری با کشورهای بی ثبات به سراسر
مرزهای شرقی ایران گسترش پیدا کرده است .با عنایت
به مجموعه مولفه هایی که موجب نا امنی در افغانستان
و پاکستان شده اند ،در این مقاله این پرسش مطرح می
شود :رهیافت ژئوپولتیکی برای خروج از این بحران در
مرزهای نواحی شرقی چیست؟
روش تحقیق :
این مقاله با رهیافت واقع گرایی،روشی توصیفی داشته و
مبتنی بر تحلیل واستدالل است .روش جمع آوری داده
و اطالعات نیز مبتنی بر روش کتابخانهای است و پس
از طبقه بندی اطالعات ،تحلیل و تجزیــه آنها به طور
عمده از طریق توصیف انجام شده است.

تحلیل ژئو پلتیک برای خروج از بحران های...

مبانی نظری ارزیابی بحرانهای نواحی شــرقی کشور
ایران
بررســی بحران ها بدون شــناخت کانونهــای بحران
زا امکان پذیر نمی باشــد و هر بحرانی دارای منشــاء و
کانونی هست که برای حل بحران باید به صورت ریشه
ای عمل نمود .الزم به توضیح است که سئو االتی برای
پژوهشگر مطرح است که برای نفســیر موضوع مورد
بحث پاسخ به آنها اجتناب نا پذیر است که این سئواالت
عبارتن د از:
الف  :بحران چیست؟
ریشــه بحران از واژه  Crisisدر معنای جور کردن،
قضاوت ،لحظه حســاس مشــاجره گرفته شده است.
بحران به معنای تغییر ناگهانی است که در جریان یک
بیماری پدید مــی آی د و صفت ویــژه آن حالت وخامت
است.
(بیــرو -۱۳۷۰ -ص .)۷۳از نظر برداشــت عمومی ،
بحران عبارتســت از بوجود آمدن شرایط غیر معمول یا
غیر متعارف در روند حرکت یک سیســتم ،به بیان دیگر
بحران وضعیتی اســت نا پایدار که در آن تغییر ناگهانی
در یک یا چن د قســمت از عناصر متغییــر نظم موجود
ایجا د می گــردد .معمو ْ
ال بحران را متــرادف درگیری
نیز بکار می برنــد ،پدیده درگیری عبــارت از کنش و
واکنشهای آشــکار و قهری گروههای رقیب می باشد.
این تعریف هرگونه آشوب سیاســی ،شورش وجنگ را
در بر می گیرد ولــی مفهوم بحران بیــن المللی در آن
کمتر به چشــم می خورد اما به هر حال یک بحران بین
المللی را می توان به عنــوان تغییر وضعیتی تعریف کرد
که با دو شرط اساسی همراه اســت :دگرگونی در نوع و
شدت کنشها و واکنشها میان دو یا چند رقیب ،همراه با
احتمال درگیری نظامی(.حیدری -۱۳۷۲ -ص)۴۲
ب :بحرانهای موجود در نواحی شــرقی کشــور ایران
چیست؟
افغانستان
جمعیت افغانستان در ســال  2010در حدود  29میلیون
نفر برآورده شده اســت که  20درصد آنها در مکان های
شــهری و  80درصد در مناطق روســتایی و عشایری
ســکونت دارند .مردم افغانســتان در زمــره فقیرترین
مردم جهان محسوب گردیده و شاخص های جمعیتی
و رفاه اجتماعــی در وضعیت نامطلوبی قــرار دارند .به
عنوان مثال میزان مرگ و میر جمعیــت  22در هزار ،و
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میزان دسترسی به آب آشــامیدنی بهداشتی  21درص د
می باشــد .میزان مرگ و میر کــودکان  154در هزار
و امید زندگی بــرای مردان 45 ،ســال و برای زنان 46
ســال برآورد شده اســت (UNFPA،The،2009
 ) State of World Populationدرآمد سرانه
مردم افغانســتان در حدود  200دالر و میزان باسوادی
در کشــور  29درصد بــوده و یک تخت بیمارســتانی
برای  2054نفر قابل تامین اســت( 737.P 1996 ) .
. ,canamlA dlrow ehTNewjerseyایــن
شــاخص ها مؤی د وجو د فقر و مصیبــت در بین مردم
افغانستان اســت.و امر باعث مهاجرت های زیادی به
کشور ایران میشود ،ايران و افغانستان  945کيلومتر مرز
مشترک دارند.
استانهاي مجاور مرزهاي شــرقي جمهوري اسالمي
ايران امروزه شاهد تهديداتي چونجرايم سازمان يافته
مانن د قاچاق مــواد مخدر و تســليحات ،مهاجرتهاي
غير قانونــي ،ورودکاالهاي ممنوعه ،نــا امني نواحي
مرزي و حمله به پاســگاههاي مرزباني و نيز تهديدات
نرمافزاري،قومــي ،نــژادي ،مذهبي و ...هســتند که
ميتوان د امنيت ملي کشــورها را به مخاطره اندازد(دره
عسگري و سهراب ميرحيدر،1383،ص.)23
تاکنون اختالفي بر سر خط مرز دو کشــور بروز نکرده
است ،ولي اختالفات بر سر تقسيم آبهيرمند همچنان
باقي اســت .گاهي اوقات براي دسترسي به آب هيرمند
اختالفاتي بروز ميکند کهمنجــر به مذاکرات دو جانبه
ميشود ،به طوري که  12مورد بحران ديپلماتيک و 27
مورد مذاکرهدو جانبه براي حل و فصل آن ســبب شده
است.
بين ايران و افغانســتان ،اختالف ارضــي کوچکي در
منطقه اســام قلعه وجو د دارد که هنوز بدونحل باقي
مانده اســت .عوامل مؤثر در کارکر د مــرز و روابط دو
دولت ايران و افغانســتان کارکرد مــرز و روابط ايران و
افغانستان تحت تأثير عوامل زير قرار دارد:
نظامهــاي سياســي حاکــم بــر دو کشــور و الگوي
رابطه بيــن آنها الگــوي روابط دولتهاي دو کشــور با
دولتهاي ديگــر در مقياس منطقــهاي و جهانيوجود
يا عدم وجو د دولت فراگير و پاســخگو در افغانســتان
محصــور بــودن افغانســتان در خشــکي و نيــاز به
ن موقعيــت گذرگاهي ايران
موقعيت گذرگاهي ايــرا 
در مســير عبور مواد مخــدر از افغانســتان بــه اروپا
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ساختار جغرافيايي و طبيعي مرز ،بويژه توسعه نيافتگي
و فقر عمومي مناطق مرزي در دوکشورساختار انساني
و پيوندهاي فرهنگــي ،ديني ،اجتماعــي ،اقتصادي و
عاطفي ســاکنان دو طرفمرز نياز ايران به آب هيرمند
اهل سنت در ايران و شيعيان و تاجيکيها در افغانستان
ايران بــه دليل موقعيــت جغرافيايي در مســير مبدأ و
مقصد موا د مخدر (افغانســتان و اروپا)قرار گرفته است.
افغانســتان به عنوان کانون فشار ،آوارگان ،مواد مخدر،
نا امني و غيره آن را از طريــق مرز بهداخل ايران تزريق
کرده است.
مرز ايران و افغانســتان بحرانيترين مرز کشور بوده و
هزينهها و آســيبهاي فراواني به ايرانوارد کرده است
که  5/2ميليون آواره و  5/2ميليــون معتا د يکي از ابعاد
هزينههاي آن است .درادامه به بررسی موجز هریک از
این بحران و تهدید ها می پرداریم:

نقشه شماره  )1نقشه مرزهای سیاسی ایران با
پاکستان وافغانستان ماخذ :سازمان جغرافیای
نیروهای مسلح

کوچک محلــی از جمله آنها هســتند .در این میان این
گروه ها طالبان نقش اساسی دارد.
طالبان در چارچوب گروه های مقاومت در دهه ،1980
با حمایت امریکا و در راستای مقابله با حضور نیروهای
شوروی در افغانستان و سپس در مرحله بعدی به منظور
مقابله با نفوذ ایران در افغانســتان  ،بر اساس یک تفکر
متحجرانه و تحت تاثیر شــدید وهابیت بــه وجود آمد.
حمایت های مالی عربســتان ،امارات و برخی دیگر از
کشورها از طالبان ،به اشــکال مختلف موجب به قدرت
رسیدن این گروه در افغانســتان گردید.پس از به قدرت
رسیدن طالبان در افغانســتان،دولت جدی د تنها توسط
سه کشور عربســتان ســعودی،امارات و پاکستان به
رسمیت شناخته شد .طالبان از حمایت ضمنی آمریکا نیز
برخوردار بود و در دور دوم ریاســت جمهوری کلینتون
،ارتباطات غیر رسمی با طالبان بر قرار گردید.
طالبان که توسط سازمان اطالعات ارتش پاکستان به
وجود آمدف تا  11ســپتامبر  ،2001کماکان از حمایت
های علنی پاکستان برخور دار بود.
لیکن پس ار حوادث مزبور و اعالم جنگ علیه تروریسم
بین المللــی و برکنــاری طالبان از قــدرت ،نیروهای
طالبان به آن ســوی مرزهای افغانستان فرار نموده و در
مناطق مرزی میان افغانستان و پاکستان مستقر شدند.
آنها ضمن انجام عملیات ایذایی ،بــه تدریج مناطقی را
در نواحی مرزی پاکســتان و جنوب افغانستان در اختیار
گرفتند .دولت افغانستان از مدت ها قبل آمادگی خود را
برای مصالحه با طالبان اعالم کرده بود و حتی مذاکرات
مستقیم با رهبر طالبان،مال محم د عمر ،نیز استقبال به
عمل آورده بــود عالوه بر این،برخی تالش ها توســط
جناح هایی از حاکمیت افغانســتان در راستای دستیابی
به توافق با طالبان صورت پذیرفــت .انگلیس و آمریکا
نیز از این گفتگو ها حمایت کردند .حاصل این تالش ها
را میتوان به برگزاری نشست زانویه  2009در عربستان
سعودی دانست.

افراطی گرایی در پاکستان
پاکستان کشوری مســلمان و با جمعیتی بیش از 170
تهدیدات امنیتی ایران در نواحی شرقی:
میلیون نفر است که گرایش به اسالم و جریان اسالمی
افراطی گری در افغانستان
در آن بســیار زیا د اســت و به عبارتی دیگر ،اسالم جزء
گروه های متعددی بــا دولت افغانســتان و نیرو های
فرهنگ این کشور به شــمار می آید .مدارس دینی در
خارجی مستقر در این کشــور در حال مبارزه می باشند
پاکســتان ،مرکز تولید انــرژی برای جریانــات تندرو
که القاعده ،طالبان،حزب اسالمی و برخی تشکل های

تحلیل ژئو پلتیک برای خروج از بحران های...

هستند.
تعدا د قابل توجهی مدرسه دینی در پاکستان وجود دارد
که رقم آنها از  18هزار تا  30هزار تخمین زده می شود.
با نگاهی تاریخی به جریان افراط گرایی در پاکســتان،
میتوان ســه جریان متفاوت را مورد توجه قرار داد .البته
این ســه جریان با یکدیگر تعامل و همکاری دارند ،یک
جریان افراط گرا در دهه  60شمسی به نام سپاه صحاب
پایگذاری شــد که محور فعالیت ها و اقدامات ان ،علیه
جمهوری اسالمی ایران و شــیعیان بود .جریان دوم ،در
تقابل با کمونیسم و شوروی بنا نهاده شد.
البته این گروه بعد ها تغییر شــکا و ساختار داد و طالبان
را شکل داد .جریان سوم ،انتفاظه کشــمیر است که از
سال  ،1988شــروع به فعالیت کرد .این جریان با الهام
از جریان ســپاه صحابه و همکاری با دستگاه اطالعاتی
عربستان ،با هدف آزادســازی کشمیر تشکیل شد.طی
سال های اخیر ،طالبان آشــکارا تالش خود را در جهت
تقابل با دولت پاکستان به کار گرفته است تا بتوان د دولت
پاکســتان را با نا امنی و بی ثباتی مواجه ســازد(.مرکز
تحقیقات استراتژیک،1388،ص)3
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ترانزیت به کشــورهای اروپایی،به ســوی ایران است.
تریاك در افغانستان پس از ســال  ، 2000براساس آمار
منتشره توسط آژانس هاي مربوطه سازمان ملل متحد،
سیر صعودي داشته اســت .براساس گزارش INCB
(کمیته بین المللی مواد مخــدر) 93 ،درص د مواد مخدر
موجو د در بازارهاي جهان در افغانســتان کشت و تولید
می شــود .به لحاظ اجتماعی ،با توجه به اینکه براساس
آمارهــا حداقــل  2میلیــون و  500هزار نفــر از مردم
افغانستان دست اندرکار کشت خشخاش می باشند ،می
توان به عمق تأثیر تریاك بر اقتصاد این کشــور وقوف
پیدا کرد  .به عبــارت دیگر ،حــدود 10درص د جمعیت
افغانســتان در این زمینه فعال اند .بر این اساس ،مبارزه
با تولید مواد مخدر ظاهرا ً نمی تواند سریع و کوتاه مدت
باشــ د ؛ یعنی غفلتی که در طول سالیان گذشته صورت
گرفته شرایط را روز به روز بر اي کشورهاي مسئول در
این زمینه ســخت تر می کند .حجم تجارت مواد مخدر
در جهان ساالنه به بیش از پانص د میلیارد دالر می رسد
که برابر با حجم تجارت نفت در چند سال اخیر و پس از
حمله آمریکا  ،تولید مواد مخدر در افغانستان به صورت
قابل توجهی افزایش یافته است ( www.unodc.
 .)orgکشــورهاي مختلــف و به ویژه همســایگان
افغانســتان ،عالوه بر مبالغ هنگفتی که صرف مبارزه با
مواد مخدر می کنند ،بخش قابــل توجهی از توان ملی
خود را به دلیل گرفتار شدن اقشاري از جمعیت شان در
دام این مواد از دست می دهند و به لحاظ امنیتی همواره
در معرض آسیب قرار دارند.

تقابل منافع اقتصادی با رقبا
ایران و افغانستان در حال حاضر سه گمرک فعال دارند
و کاالهای ایرانی در بازار افغانستان از محبوبیت بسیار
خوبی برخوردارند .اما در بحث اقتصادی ،ایران با رقابت
بازیگران دیگر روبروســت .یکی از رقبــای منطقهای
نقشه شماره  )2مرز پاکستان و افغانستان
ایران در افغانستان ،روسیه اســت .سیاست روسها از
ماخذ:سازمان جغرافیای نیروهای مسلح
گذشته این بوده است که خطوط ریلی و آسفالت ،یعنی
خطوط تجاری آســیای مرکزی را به پاکســتان و بعد
ترانزیت موا د مخدر
با وجود تمام سیاســتهایی که برای کنترل کشــت و آبهای آزا د متصل کنند .در واقع اینک شــریانهای
تولید موا د مخدر در افغانستان صورت گرفته است ،نرخ اقتصادی افغانستان در اختیار روسیه است.
تولید موا د مخدر در افغانستان از زمان حضور نیروهای
خارجی دراین کشــور ،روز به روز در حال افزایش بوده تقابل منافع سیاسی با رقبا
است و بیشترین سر ریز آن به سبب هم جواری و مسیر یکی از موانع ثبات و امنیت در افغانســتان ،تقابل منافع
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سیاسی بازیگران خارجی میباشد که شامل همسایگان
افعانســتان و آمریکا و اعضای موثــر ناتو و قدرتهای
منطقهای چون روســیه میشود .افغانســتان با توجه
به شــرایط داخلی و ضعفی که از درون داشته ،با سقوط
طالبان در مسیر دولت ســازی قرار گرفته است و پس
از اجالس بن ،نظام بینالملل بــر آن بوده که حاکمیتی
مردمي را در افغانســتان ایجا د کند .اما نکته اینجاست
که هــر بازیگــری از نظام بیــن الملل که در مســئله
افغانســتان ایفای نقش میکند ،دیدگاه خاص خود را از
ثبات در افغانســتان پیگیری میکند و حتی گروههای
داخلی افغانســتان نیز تعریف خاصی از قدرت و ثبات در
افغانســتان دارند .در کل ،محیط بینالملل نتوانسته در
اين مورد بــه اجماع كامل برســد و در نتيجه تناقضاتی
پنهان را در اين رابطه و در نگاه جامعه بينالملل نسبت
به افغانستان ميتوان مشاهده نمود.
پایگاههــای آمریــکا در منطقــه و حضور
نیروهای خارجی در منطقه
آمریکاییهــا در افغانســتان به دنبال پایــگاه دائمی
هســتند .عالوه بر این ،آمریکا تالش دار د در حاشــیه
مرزهای افغانستان و جمهوری اســامی ایران ،پایگاه
موقتی و محدودی احداث کند .به این منابع تهدید باید
حمایتهای آمریکا از معاندین نظام جمهوری اسالمی
ایران را هم افزود .احداث پایگاه هاي متعدد از ســوي
آمریکا و ناتو فی نفســه تهدیدي براي ایران محسوب
می شود .البته آنچه که بیشتر موجب نگرانی جمهوري
اســامی ایران می باشــد ،تثبیت جایــگاه نیروهاي
بیگانه در افغانســتان اســت .معضلی که ایران از ناحیه
منافــع حیاتی خود در افغانســتان با آن مواجه اســت،
حضورگســترده نیروهاي آمریکایی و ناتو در این کشور
می باشــد  .ایران از دو منظر نگران حضــور این نیروها
ســت  :اول اینکه نفس حضور این نیروها در همسایگی
ایران ،با توجه به نوع روابط ایران با آمریکا ،نوعی تهدید
بالقــوه علیه ایران محســوب می شــود و نگرانی دوم
نیز بر این مبنا اســتوار اســت که ادامه حضور نیروهاي
نظامی خارجی ،ســبب تشویق توســعۀ افراط گرایی و
گسترش تحرکات تروریســتی در منطقه گردیده است
؛ در نتیجه  ،مانع از استقرار ثبات دائمی می شود .برخی
عملکردهاي نیروهاي ناتو در افغانســتان نیز منجر به
ایجا د بدبینی نســبت به این نیروها در داخل این کشور

گردیده اســت .نیروهاي ناتو در مواجهــه با مردم این
کشــور توجهی به ســنت ها و فرهنگ آنها ندارند ،به
توصیه دولت افغانســتان در روند مبــارزه توجهی نمی
کنند ،به موضوع کشــتار غیرنظامیــان اهمیت الزم را
نمی دهند و مهمتر از همه پدیده بومی ســازي امنیت،
بســیار دیر مورد توجه قرار گرفته اســت  .مردم مناطق
مختلــف و خصوصــ ًا بخش هــاي جنوبی و شــرقی
افغانستان انتظار داشــتن د بعد از سقوط طالبان و با توجه
به کمک هاي جامعه بین المللی ،شاهد اثرات این کمک
ها در ارتقاي وضعیت زندگی شان باشند .
تجزیه افغانستان
افغانستان در تاریخ خود سه بار با موضوع تجزیه روبرو
شده است .یکبار در سال ١٨٧٨میالدی  ،بحث تجزیه
از سوی نخســت وزیر انگلیس مطرح شد .طرح این بود
که هرات را بــه ایران بدهند ،کابل و قندهار هم ســهم
حکومت انگلیسی هند باشــد که ایران نپذیرفت .طرح
دیگر از طرف روسها در زمان خروجشان از افغانستان
مطرح شد که مبتنی بر اســتقالل شمال این کشور بود.
طرح سوم ،طرحی اســت که بلک ويل ،ســفیر سابق
آمریــکا در هند ،مطرح کرده اســت که براســاس آن
افغانستان به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم میشود.
قسمت جنوبی با مرکزیت قندهار در اختیار پشتونها و
قسمت شــمالی در اختیار اقوام غیر پشتون افغانی قرار
میگیرد .اما در مجمــوع رهبران سیاســی ،مذهبی و
گروههای مختلف در افغانستان ،به هیچ عنوان با طرح
تجزیه افغانســتان موافق نیســتن د و در عین حال ،این
موضوع یکی از اسباب نگرانیها میباشد.
ایرانستیزی
تهدید دیگر ،پروژه ایرانستیزی است که آمریکاییها با
توجه به رسانههایی که در اختیار دارند ،علیه ایران به راه
انداختهاند .آمریکا به دنبال این سیاست تالش میکند
تا افکار عمومی همســایگان ایران را تحریک کند و از
فضای ایجا د شــده برای ایجاد پایگاههای نظامی خود
استفاده کند.
آوارگان و مهاجران افغان
ســیل مهاجران افغانی به ایران ،از زمان حمله شوروي
به این کشــور در ســال  1979میالدي و پس از آن در
پی جنگ  2001افغانســتان ،پیوســته رو بــه افزایش
بوده اســت .طبق آمار ،حدود  9تا  11درص د از جمعیت
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افغانســتان در ایران به ســر مــی برنــ د (توحیدی ام
البنین،ص .)12-13هم اکنون حدود ســه دهه اســت
که ایران در باالتریــن رده کشــورهاي پناهنده پذیر
قرار گرفته اســت .این آمار باال مشــکالت بسیاري در
عرصه امنیت اجتماعی و اقتصادي ایجاد می کند .پیش
بینی می شــو د با عدم کنترل رون د فقر و ثبات سازي در
افغانستان ،تعداد آوارگان افغانی و مهاجرت آنها به ایران
افزایش بیشتري نیز داشته باشــ د  .پیروزي مجاهدین
افغانی و تشــکیل دولت اسالمی در سال 1371شمسی
و همچنین سقوط طالبان و تشــکیل دولت انتقالی در
ســال 1380شمســی  ،دو پدیده اي بود که در مقطع
زمانی وقــوع ،تأثیر مثبت و کوتاهی بر روند بازگشــت
آوارگان افغانی به کشورشــان داشــته (UNHCR
 1)Websiteولــی پایدار نماند .در ایــن زمینه آنچه
مشهو د می باشــد ،عدم وجود یک استراتژي هماهنگ
و مورد توافق جامعه کمک کننده در افغانســتان است.
کشورهاي کمک کننده اولویت هاي بازسازي از محل
کمک هاي خو د را بر مبناي دیدگاه هــاي خود و غالب ًا
بدون توجه به نظر دســتگاه هاي مسئول افغانی تعیین
می کنند .در همین راســتا ،مقامات رسمی افغانستان و
از جمله وزیر امور خارجه ســابق این کشور ،صراحت ًا بر
این نکته تأکی د نموده ان د که تنهــا  20درصد از مجموع
کمک هاي تخصیص یافته به افغانســتان که در اختیار
این دولت بوده در چارچوب اولویت هاي تعیین شــده
هزینه گردیده است و طبیعت ًا باید در مقابل آن پاسخگو
باشــد ،اما  80درصــد باقیمانده کمک ها را کشــورها
براساس تعاریف و نظرات خودشــان هزینه نموده اند.
این عدم تــوازن و انتقادات فزاینده دولت افغانســتان
موجب گردید تا جامعه بیــن المللی در جریان کنفرانس
بازسازي در لندن بپذیرد که تا سقف  50درصد از کمک
هاي خود جهت بازسازي افغانستان را در چارچوب طرح
هاي این دولت هزینه نماید(مک فارار نیل  .)2010،به
همین جهت کمک هاي خارجی نیز با تبلیغات گسترده
نتوانسته است بر فقر و بیکاري تأثیر مثبت بگذار د و مانع
از عزیمت اتباع افغانی به کشورهاي دیگر شود.
متأسفانه در هر دو مقطع عدم پایداري شرایط و سرعت
برگشــت تحوالت به عقــب منجر به رونــد معکوس
بازگشت مهاجرین افغانی به کشورشــان گردید .علی
رغم اینکه ایران در سه دهه گذشته تالش نموده است
میزبان مناســبی براي آوارگان و مهاجران افغانی باشد،
 .1وب سایت کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد
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اما همواره با مشکالت متعدد امنیتی و اجتماعی از جمله
اقدامات بزهکارانه ،انتقال بیماري هاي مسري ،قانون
شــکنی ،شــرارت و فعالیت در زمینه موا د مخدر مواجه
بوده است.
مدیریت بحران در نواحی شرقی کشور
یکــی از مهمترین عواملــی که می توانــد باعث مهار
طالبان و جلوگیــري از نفوذ آن به ویژه در افغانســتان
شود ،قطع منابع مالی این گروه است  .منابع مالی طالبان
که صرف جذب نیروهاي بیشتر و احیان ًا ادامۀ کمک به
مناطق محروم تحت ســلطۀ آن می شود ،به طور عمده
از دو منبع اصلی تغذیه می شــود .منبع نخست ،کشت
و تجارت تریاك و مواد مخدر اســت .بنابر گزارش ها،
این تجارت در دوران اشــغال افغانستان توسط آمریکا و
ناتو تا چهار برابر افزایش یافته است .منبع اصلی دیگر،
کمک ها ي مالی است که از ســوي برخی کشورهاي
عربی خلیج فــارس و از طریق شــبکه هــاي بانکی
پاکســتان به طور مخفیانه صورت می گیرد .قطع منابع
مالی مذکور نیاز به همکاري بین المللی به ویژه از سوي
قدرت هاي بزرگ و آمریکا دارد.
دغدغه دیگر در ارتباط با طالبان این است که پا کستان
در موقعیــت متناقضی در ارتباط با طالبــان قرار گرفته
است .از یک سو ،خطر تسلط طالبان را بر کشور احساس
می کند و از ســوي دیگر ،طالبان را به شــکل فرصتی
براي حفظ موجودیت کشور و به عنوان تنها کارت برنده
در قبال همسا یۀ خود افغانســتان و مهمتر از آن رقیب و
دشمن دیرینۀ خویش یعنی هندوســتان ،در افغانستان
تلقی می کند .نامشــخص بودن خط مرزي پاکستان و
افغانستان و حضور قوم پشتون در دو سوي مرز و گرایش
هاي مذهبی طالبان که عمدت ًا از قوم پشتون می باشد،
مانع احساســات ملی گرایانه آنان و بسیج اقوام پشتون
براي ایجاد پشتونستان می شود.
البته این سخن به این معنا نیســت که همه پشتون ها
طرفدار طالبان می باشند .از سوي دیگر ،حضور طالبان
که گرایش هاي مذهبی دارند ،مانع نفوذ هندوستان در
افغانستان و محاصره پاکســتان توسط هندوستان می
شود .بدین ترتیب ،حل معضل طالبان به نحوي مرتبط
با حل مشــکالت وحدت سرزمینی پاکســتان و سایر
سیاست هاي منطقه اي می باشــ د (ام البنین توحیدی
 ،مســئله افغانســتان :آمریکا و همســایگان ،معاونت
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فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشنامه خراسان بزرگ

پزوهشی سیاست خارجی،1388،ص.)6
در ارتباط با طالبان نمی توان نقــش و نفوذ آمریکا را در
صحنۀ افغانستان و پاکســتان نادیده گرفت .در گذشته،
آمریکا در راستاي تقابل با ایران ،به افزایش نفوذ طالبان
و در مرحلۀ بعد از وقایع یازده ســپتامبر ،به طور کلی در
مواردي به چشم پوشی از اقدامات طالبان علیه جمهور
ي اسالمی ایران مبادرت نموده اســت .از سوي دیگر،
همســویی سیاســت هاي آمریکا و عربستان سعودي
در مقابله با جمهوري اســامی ایران از طریق طالبان،
موجب شده است که عربســتان و برخی دیگر از کشور
هاي خلیج فــارس بتوانند به ادامــۀ حمایت هاي مالی
خویش از طالبان ادامه دهند (همــان) تا زمانی که این
معادله تغییر نکند و کشــورهاي مؤثر در افغانســتان در
این زمینه تعامل نداشته باشند  ،نمی توان در جهت مهار
طالبان گام اساســی برداشــت کارهاي متفاوتی را می
طلبد.
یکی دیگر از علل گســترش فعالیت هاي طالبان و به
طور کلی گر ایش وهابیت ،عدم فعالیت گروه هاي سنی
معتدل می باشــد .اگر گروه هاي معتدل در محیطی به
دور از تنش میان شیعیان و اهل ســنت فعالیت نمایند
و به گسترش مدارس دینی اهل ســنت با هدف ترویج
تســاهل مذهبی و هم زیستی با ســایر ادیان بپردازند،
از راهکارها ي مناســب در برخــورد ای ایدئولوژیک با
طالبان به شمار آید.
لذا به منظور ارتقاي امنیت و ثبات و کاهش گســترش
تهدیدات به مناطق شرق ایران ،پیشنهادهاي زیر را می
توان مطرح نمود:
امنیت کلیــدي ترین عامل و مؤلفه برقــراري ثبات در
کشورهاي حوزه شرقی ایران می باشــد .ایجاد امنیت
پایدار در گرو بومی نمــودن آن و طبیعت ًا ارتقاي ظرفیت
هاي ارتش و نیروي انتظامی و ســایر نیروهاي امنیتی
خصوص ًا در افغانســتان و خارج نمودن عامل خارجی از
این معادله می باشد.
دو پدیده افراط گرایی و تروریســم را نمــی توان لزوم ًا

یکسان تلقی کرد و با شــیوه مشــابه با هر دو برخور د
نمود .افراط گرایی می توان د مقدمه اي براي رسیدن به
تروریسم باشد ،اما لزوم ًا و در همه موارد به آن ختم نمی
شود  .ازسوي دیگر ،ممکن اســت بتوان با افراط گرایی
زندگی نمود ،اما با تروریسم این امر میسر نمی باشد .لذا
مناسب اســت در اولین گام از پیوند میان این دو پدیده
در افغانستان و پاکســتان جلوگیري کر د و مانع تسري
این پدیده به مناطق شــرقی ایران شد .همچنین الزم
است تالش کرد جریان افراط گرا در ساختارهاي موجود
این کشــورها جذب گردد ،مقابله با قاچاق مواد مخدر و
مبارزه با تروریسم دو موضوع کلیدي می باشند که می
توانند فصل مشترك همکاري هاي جمهوري اسالمی
ایران با سایر کشــورها قرار گیرند .به نظر می رسد این
فرصتی اســت که از مدت ها قبل مغفول مانده اســت.
تولید و ترانزیت مستلزم تدبیرهاي خاص و انجام طرح
هاي اقتصادي می باشــد و تالش گســترده تري را در
سطح بین المللی براي جلب کمک ها ي اقتصادي فنی
و نیز نظامی می طلبید.
شــناخت عمیق و همه جانبه کشــورهای همســایه
(افغانســتان و پاکســتان) و تحوالت آنها و چگونگی
ارتباط و همــکاری و در صورت لزوم برخــورد با آنها از
مسئولیت های سنگین دولت می باشــد  .زیرا امنیت و
منافع ملــی در گرو اوضــاع و احوال داخلی و شــرایط
پیرامونی و حاشــیه ای مرزی و تحت تاثیر منافع متعدد
با کشورهای همجوار اســت .باتوجه به اینکه بین ایران
و پاکستان مرزی نســبتا طوالنی وجود دارد و از آنجایی
که دو کشــور هند و افغانســتان در مرزهای خود با نیز
درگیر می باشند،لذا پیشــنها د می شود که تا حد زیادی
دســت ایران در تامین امنیت مرزی دو کشور باز باشد
و از آنجایی که سه کشور عالوه بر همسایگی و داشتن
مرزهای طوالنی دارای اشتراکات مشترک فرهنگی و
مذهبی نیز می باشــند لذا می طلبد که نسبت به امنیت
یکدیگر بیشــترین تالش را کرده و به یک دیگر اعتماد
داشته باشند.
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باغهای تاریخی بیرجن د دردوران قاجاروپهلوی
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تاریخ دریافت92/10/7 :
تاریخ پذیرش92/11/20 :
چکیده
باغهای ایرانــی بهعنوان یکی از مصادیق بارز هنــر ،علم و ذوق ایرانی ،همواره مــور د توجه مردم نیز
بودهاند .در ســرزمین پهناور ایران ،باغهایی وجو د دارند که از نقطه نظر هنر و معماری ،نمونههای با ارزشــی
تلقی شده و باعث ترویج هنر باغسازی ایرانی در دیگر ســرزمینهای اسالمی بهویژه سرزمین گوکانیان هند
شــدهاند .گونهای از هنر باغســازی و باغهای ایرانی را در شهر بیرجن د میتوان مشــاهده کرد .آغاز توسعه و
شکوفایی شهر به دوره صفویه برمیگر د د و با آغاز حکمرانی خاندان َعلَم به تدریج مرکزیت قهستان از قاینات
به بیرجن د منتقل و از آن زمان بهتدریج بر توسعه شــهر بیرجند افزوده شد .با بررسی و مطالعه در تاریخ سیاسی
دوره قاجار و حکام محلی این منطقه ،نتیجه میگیریم که اوج ســاخت و ســازهای معماری منطقه در دوران
شوکتالملک دوم که همزمان با اواخر دوره مظفرالدین شاه و عصر مشروطیت بوده ،رخ داده است .از جمله این
ساخت و ســازها ،باغهای تاریخی شهر بیرجند است .در این پژوهش ســعی بر آن است تا ضمن بررسی علل
و عوامل مؤثر در شــکلگیری باغهای بیرجند ،اجزای معماری و تزئینات وابسته به آنها نیز مور د تحلیل قرار
گیرند .بررسی ویژگیها و شاخصههای باغهای بیرجن د نشان میدهد که در این نقطه از ایران ،شکلی دیگر از
باغ ایرانی با شیوهای متفاوت ظهور پیدا میکند .عدم حضور آب در محور اصلی باغ و وجو د درختان کاج و سرو
در دو طرف محور عملکردی و اصلی باغ ،شکلگیری عمارت و کوشک اصلی در جهت شرقی -غربی بصورت
کشیده در لبهی شــمالی (مانند باغ رحیمآباد) یا جنوبی (مانن د باغ اکبریه و شــوکتآباد و بهلگرد) ،استفاده از
درختان کاج ،اتصال باغ به بافت روستایی،بهرهمندی از تزئینات آجرکاری و گچبری در بناهای موجود در باغ
از جمله شاخصهها و ویژگیهایی هستند کهمهندســان ،هنرمندان و طراحان با اعمال آنها در باغهای بیرجند،
آنها را به شکلی دیگر و شیوهای متفاوت از سایر باغهای ایرانی خلق کردهاند.
واژگان کلیدی:
باغ ایرانی ،معماری باغ های تاریخی ،بیرجند ،قاجار ،پهلوی

.1دانشیار گروه باستان شناسی دانشگاه مازندران
 .2استادیارگروه باستان شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
 .3نویسنده مسئول:کارشناس ارش د گروه باستان شناسی دانشگاه بیرجند  ،ایمیلZ_masoudi@yahoo.com :
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مقدمه
باغسازی ایرانی یک پدیده شاخص و منحصر بفرد است
که از زمانهای پیــش از تاریخ همواره جزء جدا نشــدنی
زندگی بشر محســوب میشده اســت.هنر باغسازی نیز
مانند معمــاری ،تابع عوامل وشــرایط طبیعی هر محیط
بوده که وجودآب مورد نیاز و زمین مناســب وخاک بارور
از جمله آنهاســت .تنوع اقلیمی و جغرافیایی ســرزمین
پهناور ایران موجب شکلگیری انواع گوناگون از باغها در
طول تاریخ شده است .بررسی تاریخی باغهای ایرانی در
نقاط مختلف این ســرزمین حکایت از آن دارد که با وجود
مفاهیم مشترک در طراحی باغها ،شــکلگیری کالبدی
این مفاهیم با توجه به شــرایط خاص هــر دوره تاریخی
وهمچنین بستر طراحی باغ ،دارای شاخصههای متفاوتی
از یکدیگر بوده اســت .بیرجند از جمله مناطق کویری با
اقلیم گرم وخشــک اســت که در عصر قاجار و پهلوی به
عنوان منطقهای مهم از نظر جغرافیای سیاسی وتاریخی
در مرزهای شــرقی ایران شاهد شــکلگیری گونههای
شــاخصی از مفاهیم باغهــای ایرانی تحــت حکمرانی
خاندان خزیمه بوده اســت .معماران توانمن د با شــناخت
کامل محیط و بهرهمندی از نظام دقیق باغسازی ایرانی
در این منطقه موفــق به ایجاد باغهایــی گردیدند که با
بررســی و مقایســه تطبیقی آنها با دیگر باغهای ایرانی،
ضمن شاخصههای مشــترکی که در طراحی داشتهاند،
دارای ویژگیها و شــاخصههای منحصــر بفردی هم
هســتند که متمایز از ســایر باغهای ایرانی میباشــند.
متاســفانه باغهای بیرجند امروزه با توجه به گســترش
فضاهای شــهری و تغییر الگوی شهرنشینی به شدت در
معرض تخریب و نابودی قرار دارند.
روش تحقیق
تحقیق حاضر بر اســاس هدف از نوع تحقیقات بنیادی و
بر اســاس ماهیت و روش از نوع تحقیقات تاریخی است
و جمعآوری اطالعات مــورد نیاز آن نیز به شــیوههای
میدانی (بصورت بازدی د از باغهای موجو د در شهر بیرجند)
و اسنادی (بصورت فیشــبرداری از تمامی منابع و مآخذ
مربوط به موضوع مورد بحث) انجام گرفته است.
واژهشناسی و تعریف باغ
باغ در نواحی گرم و خشــک ســرزمین ایران به عنوان
عالیترین ،بهترین و آرمانیتریــن فضای معماری همواره
مورد توجه مردم بوده است .به همین سبب نسبت به سایر
فضاهای معماری و شهری بیشترین واژهها و نامها به آن
اختصاص یافته اســت که از آن میان میتوان به واژههای

باغ ،بوستان ،گلستان ،سروســتان ،تاکستان ،چنارستان،
گلزار ،اللهزار ،چمنــزار ،پالیز و ...و نیــز واژه های عربی
روضه ،حدیقه ،جنت و فردوس اشــاره کرد .در بعضی از
واژهها به چگونگی بعضی ازجنبههای کالبدی باغ اشاره
شده اســت ،چنانکه گفته شده در فارســی دری و میانه
واژه باغ به معنی پاره یا بخشی از زمین بوده و از ریشه واژه
باســتانی بگ ( )Bagبه معنی بخش کردن گرفته شده
است (پروشانی.)573:1373 ،
درایــران باســتان از واژه پایریــدازا()pairidaeza
برای نامیدن باغ اســتفاده میشــده اســت که از دو جزء
پایری ( )pairiبه معنی پیرامــون و دیز( )dizبه معنی
محدود کردن تشکیل میشود .این واژه سپس به صورت
پارادیزوس( )paradisesبه زبــان یونانی و بعد از آن
به بعضی از زبانهای اروپایی مثل فرانســه و انگلیسی راه
یافت .همیــن واژه در حال حاضر به صــورت پردیس در
زبان فارســی به کار میرو د و گفتهاند که فردوس ،معرب
آن است (ورجاوند.)585:1373 ،
عالمه علــی اکبر دهخــدا درباره معنــی واژه پردیس
مینویســد :پردیس لغتی اســت مأخوذ از زبــان مادی
(پارادیــزا) به معنی باغ و بســتان و از همین لغت اســت
پالیزفارســی وفردوس(معرب)این واژه که دراوستا دوبار
به کاربرده شــده ازدوجزء ترکیب یافتــه ،یکی pairi
به معنی پیرامــون ،دیگری Daezaبه معنی انباشــتن
و دیوارکشــیدن بوده اســت که بر روی هــم به معنی
درختکاری وگلکاری پیرامون ســاختمان میباشد .این
واژه در پهلوی پالیز شده و در فارسی دری هم به کار رفته
است .هرچند که امروزه پالیز سبزیکاری وکشتزارخیار و
هندوانه و خربزه را گویند.
امروزه این واژه درزبان یونانی به صورتparadeisos
به معنی باغ ،درزبان فرانســه به صورت paradiseبه
معنی بهشت به کاربرده میشود(نعیما.)4:1385،
شــاهچراغی در رابطه با واژه باغ چنین مینویســد :که
باغ درحقیقت نامیدن مکانی اســت مقدس ،مکانی است
که بخشــایش ایزدی در آن به باشــندگان عطا میشود
(شاهچراغی.)94:1388 ،
نام دیگرایــن فضای سرســبزودلانگیز باغ اســت.باغ
واژهای است فارســی که درپهلوی وسغدی نیزبه همین
شــکل بهکاربرده میشــده اســت.برخی باغ رامشترک
درفارســی وتازی میدانند وبعضی نیز برآنند که این واژه
دراصل تازی بــوده وجمــع آن رابیغــان میآورند(مانند
نارونیران)وحــال آن کــه ایــن واژه قطعــ ًا فارســی
استوازفارسی به دیگرزبانها رفته است(همان.)4:1385،
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در فرهنگ ناظم االطباء ،باغ چنین تعریف شــده است:
باغ ،محو طهــای که نوعــ ًا محصور اســت ودر آن گل
و ریاحین و اشجار مثمر و ســبزیآالت و جز آنها غرس و
زراعت میکنن د (نصر.)14:1389،
واژهــی پردیس هم در غــرب به صــورت پارادیس ،
نام بهشــت شــناخته شــده اســت وهم در قرآن کریم
و زبــان عربی به واژهی فردوس تبدیل گشــته اســت.
این نه بدان معنی بود که بهشــت چیــزی جز خاطرهی
باغهای زیبای ایــن جهانی در اذهان و خیــال مردمان
قدیم نیســت ،چنانچــه مادیگرایــان معتقدنــد ،بلکه
بر عکس به این معناســت کــه پردیس ایــن جهان در
ایران همواره مظهر ســایه وظل فردوس برین شــناخته
میشد(نصر.)203:1383،
باغ در بستر تاریخی
ساخت باغ در کشور ما ســابقه طوالنی داشته و از پیش
از اسالم ،بخصوص دوره اسالمی مورد توجه بوده است.
شــکل باغ در ایران از دیرباز تاکنون با چگونگی طبیعت،
هوا و میزان آب تناسب تام داشته است .پدیده باغسازی از
زمانهای دور در کشور ما وجو د داشته است و نقوش برکه،
آب و درختزار بر روی سفال پیدا شده در شوش و نیز سایز
نقشهای بدست آمده نمایانگر اهمیت باغ در زندگی مردم
خوگرفته باخشکی کویر و سوزندگی خورشی د در سرزمین
کهنسال ما میباشد(نعیما.)3:1385 ،
ابن بلخی درکتاب فارســنامه ،منوچهر پسر میشخوریا را
نخستین کسی میداند که در جهان به احداث باغ و بوستان
پرداخته است و مینویسد :آثار او آن است که اول کسی که
باغ ساخت او بود و ریاحین گوناگون بر کوهسارها و دشتها
رسته بو د جمع کرد و بکشــت و فرمود تا چهار دیوار گرد
آن درکشیدند و آن را بوســتان نام کرد ،یعنی معدن بوها
(همان .)4،
آیین و کیش قدیم ایرانیان به کشــاورزی و باغســازی
اهمیت خاصی داده ،آن را ســتایش نموده است .چنانکه
در وندیداد (فرگر د سوم فقره )33-میخوانیم که زرتشت
به اهورامزدا میگویــد :ای آفریننده جهــان مادی ،ای
یگانه پاک ،چهارمین کســی که زمینه را به منتهی درجه
وجد آورد کیست؟ اهورامزدا پاســخ میدهد ،آن کس که
بیشترین مقدار گندم کشت کند و بیشترین سبزیها بکارد
و بیشترن درختها بنشاند؛ کســی که زمین خشک را آب
ده د و زمین خیس(باتالق) را بخشکاند و زیر کشت ببرد
(آریان پور.)43:1365 ،
کشاورزی و باغسازی درکیش و آئین ایران قدیم با قرب
و منزلتی روشن و موکد توصیه شده است .نقش درختان
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بر دیوارههای پلکانهای تخت جمشــید حاکی از اهمیت
باغ در چشم و دل ایرانی اســت .باغهای خشایارشا شهره
شــهر بودند .او معمار ،شــهرپرداز و باغ ساز چیرهدستی
بود .هم او در کتیبهــاش خبر میدهدکه :ســازندگیها و
آبادانیهای زمــان پدرم را هم من کردهــام و این فرنرها
را هم من کردهــام فرنرها تا هجوم اســکندر باقی بودند
(عمرانی پور.)197:1384 ،
بر اساس برخی از اسناد ،پیشینه طراحی باغهای ایرانی
به دوره ایالمیها می رسد(هینتس .)124:1371 ،در دوران
اسالمی نیز ایجاد باغها و درختزارها همچنان مورد توجه
ایرانیان بوده است.
طراحی باغها وکاخها به صورتی بارز مورد توجه غزنویان
بوده که برخی ویژگیهای آنهــا را از متون تاریخی میتوان
مورد بررسی قرار داد .در دوره تیموریان نیز بر اساس متون
تاریخی شــمار زیادی باغ طراحی و ساخته شده است .به
گونهای که تیمور دستور میدهد شــمار زیادی باغ با نام
باغهای ایرانی در سمرقند و بخارا طراحی و ساخته شود.
در دوره قاجار طراحــی باغهای ایرانــی همانند طراحی
برخی دیگــر از فضاهای معماری به تدریــج از معماری
اروپایی تاثیر پذیرفت و فضاهایی ســاخته شــدند که به
پیروی از چگونگی خصوصیات طراحی آنها پارک نامیده
شدند(سلطان زاده.)1382 ،
از آغاز دوره پهلوی و همزمان با دگرگونیهای اساســی و
ساختاری در بافت و کاربریهای شهری موجب گردی د نوع
جدیدی از فضاهای سبز شــهری که بر خالف پارکهای
نخســتین که مالکیت شخصی داشــتند ،برای استفاده
مردم شهر و به صورت عمومی ساخته شوند که به لحاظ
کالبدی نیز فاقد فضاهای ساخته شده مانن د باغها بودند.
ویژگیهای باغ های ایرانــی در عصر قاجار و
پهلوی
باغ ســازی ایران در اواخر دوره قاجار تحــت تأثیر باغ
سازی عه د رنســانس فرانسه قرار داشــته است(نعیما،
.)252:1385در این دوره تقلید و اقتباس از معماری غرب
در چند ســطح صورت گرفتکه از جملهی آنها میتوان به
کاربر د برخی عناصر در نمای بنا مانن د کاربر د ســنتوری
مثلثی شــکل یا انواع ســنتوری گرد و هاللی به صورت
منفر د یا ترکیبی؛ اســتفاده از انواع سرســتونهای غربی
مانن د سرستونهای دوریک ،ایونیک ،کورنتی و توسکان،
کاربرد قوســهای نیم دایره در برخــی از انواع ترکیبهای
غربی در درگاهها و پنجرهها اســتفاده از برخی از ترکیب
بندیها در طراحی نما مانن د اســتفاده از آجرهای سنگنما و
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مانند آناشاره کرد(سلطانزاده.)91:1382 ،
در دوره قاجــار در طراحــی داخلی ســاختمانها نیز از
طرحهــا ،الگوها و عناصر غربی اســتفاده میشــد .برای
نمونــه از کاغذ دیــواری ،طرحها و نقاشــیهایی از افراد،
برای تزئین سطوح و فضاهای داخلی بهره بردن د (همان:
.)91درختکاری وگلکاری باغهــا در اوایل دوره قاجار
هنوز غالب ًا به شیوه قدیم بوده اســت ولی به تدریج شیوه
گلکاری فرنگی به ویژه در دوران پادشــاهی ناصرالدین
شاه رایج گردیده اســت وگلکاران و باغبانان فرنگی هم
به ایران آمده و شــیوه گلکاری غربی را با خود آوردهاند.
حاکمان این سلســله تعداد زیــادی از باغهای موجو د در
ایران را مورد مرمت وبازسازی قرار دادند.
در این دوره برای اولین بار ســبک اروپایی در باغسازی
ایران نفوذ کــرد .از ویژگیهای باغســازی دوران قاجار
میتوان به نفوذ اروپا و فرهنگ غرب اشاره کرد .بطور کلی
اساســ ًا از این دوره به بعد ،به تدریج باغها مفهوم گذشته
خود را از دســت دادن د و در عوض پارکها مورد توجه قرار
گرفتند ،این پارکها هم به شــدت از غرب متاثر بودهاند.
تا اینکه در دوران پهلوی احداث باغها وپارکها به شــیوه
اروپایی متداول شد(نصر.)37:1389 ،
دریک قرن اخیــر ،فرهنگ و معماری و باغســازی ما به
راه انحطاط افتــاد و باغهای معاصر ایرانی ،دســتخوش
بیهویتــی و اغتشــاش گردیــد .از دوره پهلــوی به بعد
(باالخص در دهــه  )1350پارکهای متعددی ســاخته
شــد که این پارکها هریک برای منظور خاصی ســاخته
میشدند .پارک کودکان ،پارک عمومی و ...با اضافه شدن
وســایل و تجهیزات جدید به این پارکهــا ،آنها تبدیل به
محل تفریح ،بــازی ،ورزش ،کتابخانــه عمومی ،اجرای
نمایش و موسیقی شدند(همان.)38،
در دوره رضا شاه شــماری فضای سبز عمومی با عنوان
باغ ملی در بعضــی از شــهرهای بزرگ مثــل تهران،
اصفهان و مشــه د طراحی و ساخته شــد .طرح آنها غالب ًا
ســاده مانند پارکها بودند و در بســیاری از آنها یک یا دو
محور اصلی یک مرکــز و قطعهها و فضاهایی ســبز که
بین راهها قرارداشــتند ،از اجزای اصلی به شــمار میآمد
(سلطانزاده.)92:1382 ،
بنابراین میتــوان گفت در ایــن دوره نیز در شــهرهای
مختلف باغها و پارکهای زیادی ســاخته شد که اکثر آنها
از شیوههای باغســازی ژاپنی اروپایی تأثیر پذیرفتهاند
باغ های بیرجنــد واژه باغ در بیرجند بــه معنی عام خود
به هر زمین محصوری که در آن درخت کاشــته باشــند
یا زراعت کنن د اطالق می شــود .از ایــن لحاظ باغهای

بیرجند دوگونه بودند ،یک نوع باغ های مشجر و پردرخت
و نوعی دیگر باغ هــای بی درخت یا بســیار کم درخت.
عالوه براین باغ ها تعدادی باغ (بزرگ و کوچک) در خارج
شــهر نیز بود (رضایی )271:1381،و همه این باغ ها به
دو خانواده حکومتی ((علم)) و ((خزیمه)) تعلق داشــت.
بیرجن د به عنوان شــهری که رونق و شکوفایی خود را در
دوره صفویه به دست آورده اســت ،در دوره قاجار به اوج
شــکوفایی خود می رســد .و از مهمترین وقایع این دوره
(قاجار) که آینده شــهری بیرجن د و شــکلگیری بناها و
باغ های تاریخی آن را رقم مــی زند قدرت یافتن خاندان
خزیمه است .به دنبال حکومت خاندان خزیمه در بیرجند
ســبب ایجاد بناهای تاریخی مذهبی و باغ ها و عماراتی
شــده که در حقیقت شــاخصه های معماری بیرجند را
تشکیل می دهد.
با بررسی و مطالعه در تاریخ سیاســی دوره قاجار و حکام
محلی ایــن منطقه ،متوجه میشــویم که اوج ســاخت
و ســازهای معماری منطقــه در دوران شــوکت الملک
دوم که همزمان بــا اواخر دوره مظفرالدین شــاه و عصر
مشــروطیت بوده ،رخ داده اســت .از جمله این ساخت و
سازها ،باغهای تاریخی بیرجند اســت .بررسی و مطالعه
ویژگی ها و شــاخصهای باغهای بیرجند در مقایسه با
دیگر باغهای ایران ،نشان از شــیوه متفاوتی در طراحی
دارد؛ ویژگیهایی مانند اتصال به بافت روســتایی ،محور
اصلی درخت کاج  ،گسترش و ایجاد عمارت اصلی چهار
باغ از پنج باغ مورد مطالعه در جهت شرقی-غربی از شیوه
باغ ســازی بیرجند را از دیگر نقاط ایران متمایز می کند.
عمده باغ های بیرجنــد و بهویژه باغ های مورد مطالعه در
دوره قاجاریه و در زمان امیرعلم خان سوم حشمت الملک
و فرندان وی از حاکمان آن زمان بیرجند شــکل گرفته
اســت.که تمامی باغ های مورد مطالعــه در حال حاضر
در محدوده شهر بیرجند واقع شــده و تنها باغ بهلگرد به
فاصله 20کیل.متری از شهر بیرجن د واقع شده است
 .1 .6باغ اکبریه
باغ و عمــارت اکبریه که در حال حاضــر بهعنوان اداره
کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری خراسان
جنوبی مور د اســتفاده است؛ در روســتای اکبریه در سه
کیلومتری جنوب شــرقی بیرجند قدیم قرار داشته است
(رضایی. )282:1381،وباتوجه به پیوســتن روســتای
اکبریه به شــهر بیرجند در حال حاضر به لحاظ اســتقرار
مکانی درانتهــای خیابان معلم ،میدان موزه واقع شــده
است (تصویر .)1

باغهای تاریخی بیرجند دردوران قاجاروپهلوی
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انتظامی بوده اســت و بعد از آن در اختیار سازمان میراث
فرهنگی قرار گرفت.

تصویر  -1عکس هوایی باغ اکبریه(برگرفته از
 .1 .1 .6 )Google Earthتاریخچه باغ اکبریه

شــکلگیری اولیه باغ را به اواخر دوره زندیه و اوایل دوره
قاجار در زمان حشــمت الملک نسبت میدهند.باغ اكبريه
مشــتمل بر دو بنا ميباشــد كه قديميترين آن ساختماني
متعلق به حشــمت الدولهپــدر محم د ابراهيم شــوكت
الملك اســت كه تاريخ احداث آن به اواخر دوره زنديه و
اوائل دوره قاجاريهبرميگردد.
بنــاي ديگــري كــه در ايــن مجموعه واقع اســت
ساختمان تشــريفات ميباش د كه بوســيله شوكت الملك
(1364ـ 1300هجری قمری)بنيان شــده اســت .باغ
اكبريهبهعنــوان منزل پدري شـــوكت الملــك بع د از
الحاقاتي به آن ،به عنـــوان محل عمارتو حكمـــراني
مـــور د اســتفاده قرارگرفت؛ بطوريكه در لهجه محلي
به (كالته ســركار امير)شــهرت يافت.بعد از درگذشت
ابراهيمخان شوكت الملك پســر وي اسداهلل علم ،وزير
دربار شاه مخلـوع ازاين محلبهعنوان سكونت در برخي از
ايام سال استفاده مينمود.
بناي مزبور بوســيله اسداهلل عــــلم وقف آستان قدس
رضوی شد و بعد از انقالب تا سال  1379در دست نیروی

.2 .1 .6شناخت فضایی -کالبدی
اين مجموعه كه در گذشــته هســته مركزي روستاي
اكبريه بود ،اكنون به شهر پيوسته است .مجموعه اكبريه
با كاربرد مســكوني و حكومتي ســاخته شده كه قسمتي
از ســاختمانها و اندرونــي آن به اعضاء خانــواده علم
اختصاص داشته و قســمت مركزي آن ويژه امور ديواني
و حكومتي بوده است.
اين مجموعه که در جهت شــرقي -غربي ســاخته شده
اســت ،داراي بخشهاي مختلفی چون :سردر ورودي،
باغ ،عمــارت ،اصطبــل ،حمــام ،بخــش اداري ،تاالر
تشريفات و استخر میباشد.
ســردر اصلی و اولیه باغ اکبریه بر اســاس اسنادی که
از گذشته بدست آمده است در ضلع شــمالی و در امتداد
محور اصلی شمالی-جنوبی باغ قرار داشته است (تصویر
 .)2سردر جبهه غربی مجموعه نسبت به دیگر فضاها در
دوران متاخر توسعه باغ شکل گرفته است.
این ســردر با اینکه نســبت به عمارت اصلی در موقعیت
فرعیتری قرار داشته و در راســتای محور اصلی باغ قرار
ندارد ،اما به دلیل نزدیکی مســافت آن با عمارت و دیگر
فضاهای خدماتی اهمیت بیشتری یافته است (تصویر.)3
باغ اکبریه با توجه به نظام هندسی موجو د در کرتبندیها،
انطباق آکس ورودی بر محور تقارن کوشک و بنای سردر
ورودی دارای هندســهای خاص و نظاممند و نشــانگر
یک نمونهی بارز باغ ایرانی اســت ،اما بنا به مقتضیات و
نیازهای عملکردی که در دورههای مختلف توســعه بر
باغ گذشــته ،بناهای متعددی به عمارت مرکزی افزوده
میگردد که به صورتی اورگانیــک و بین دو باغ جنوبی و
باغ اصلی شکل گرفته اســت .در توسعههای بعدی اصل
کارایی ،رعایت سلسله مراتب ،کیفیت دید و منظر و ایجاد
مســیرهای حرکتی که دارای دیدهای پرسپکتیو بسیار
زیبایی از منظره باغ و بناها میباش د و نیز توجه به هندسه
فضاهای باز رعایت گردیده است.
همچنیــن وجــود ایوانهــا و تراسهای وســیع در بنا
که امکان گردش ناظر را با دیدی مســلط بر باغ بدســت
میدهد ،بر غنای کیفی و خط بصــری مجموعه افزوده
است.
صحن باغ مســتطیلی به ابعاد  94×217متر میباشد که
امتداد شمالی  -جنوبی دار د و عمده ساختمانهای آن در
سمت جنوب قرار دارد.
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تصویر  -2نمای ورودی شمالی باغ اکبریه
(عکس از نگارندگان)

تصویر  -3نمای ورودی غربی باغ اکبریه(عکس از
نگارندگان)

همانن د اکثر باغهای ایرانی ،محــور اصلی باغ در محور
تقارن طولی قــرار دارد که دو ردیف درخت کاج ســر به
فلک کشــیده قدیمی به همراه درخچههای شمشــادبه
آ زیبایی خاصی بخشــیدهاند .در میانــه محور اصلی باغ
و در انتهای این مســیر و در مقابــل عمارت ،حوضهای
آب قرار دارند که عالوه بر انعــکاس تصویر باغ ،بر وجود
عنصر اصلی آب در شــکلگیری باغ تأکیــ د مینمایند
(تصویر  .)4فرم فرو رفته در نمــای عمارت اصلی دعوت
کنندگی خاصی را همراه با شکوه ساختمان در هماهنگی
با خط آســمان و ایوان اصلی در ذهن القــا مینماید .باغ
با دیوارههای گلین از ســه طرف محصور شــده است.
فضاهای اصلــی معماری را میتوان بــه عمارت اصلی،
فضاهای خدماتی و اصطبل تقســیمبندی نمود .پس از
عبور از ورودی اصلی بنا ،عمارت اصلــی باغ با فضاهای
باشکوه و متنوع مشخص میشود .در پشت این ساختمان
بخش دیگر باغ که از نظر مســاحت کوچکتر از باغ اصلی
است قرار دارد که دسترســی به آن از طریق راهروهای
ارتباطی امکان پذیر اســت .در این بخش نیــز در ادامه

محور اصلی باغ و با عناصری مانن د درختان رفیع و آبنما،
باغ آرایی ادامه یافته است .اســتخر نعلی شکل همراه با
درختان کاج و توت کــه در اطراف آن جــای گرفتهاند،
در میانســرای این بخش قــرار دارد .طاقهــای جناقی
در دیوارههای اضالع که به یک شــکل تکرار شدهاند،
فضای ویژهــای را به لحــاظ منظری و کارکــرد ایجاد
نمودهاند .عمارت منســوب به عمــارت دیوانی ،فضایی
اســت فاق د تزئینات که در ضلع غربی و متصل به عمارت
مرکزی قرار گرفته است .در بخش مرکزی این فضا که در
وســط راهرو قرار میگیرد ،گنبد کاله فرنگی وجود دارد
که با شش بازشوی نورگیر و رســمیبندی مختصر جلب
توجه میکنند .بناهایی که در طبقــه اول و در منتهی الیه
شــرق احداث شــدهاند ،قدیمیترین بخــش مجموعه
حساب شــده و شــامل دو بخش اصلی میباشند .بخش
اول که متصل به عمارت مرکزی اســت دارای  17اتاق
اســت .با توجه به قدمت این بخش میتوان گفت که این
قسمت در گذشته به عنوان محل زندگی ساکنین استفاده
میشده اســت .بخش دوم که بوســیله یک پیش صحن
از بخش قبلی منفک شــده ،شــامل راهروی مرکزی با
محور شرقی-غربی است که در دو ســوی آن تاالرها و
اتاقها به صورت قرینه قرار گرفتهاند .در دوره آبادی این
بخش محل ســکونت امیر بوده اســت که پس از توسعه
و گســترش مجموعه به سمت غرب و ســاخت عمارت
مرکزی ،با از دســت دادن کاربری اولیه بــه صورت انبار
درآمده بود .اصطبل همزمان با عمارت اصلی و در جنوب
شرقی آن و به مســاحت تقریبی  2500متر مربع احداث
گردیده اســت .این بخش دارای دو ورودی مجزاست که
یکی از آنها در داخل مجموعــه اصلی و دیگری در جهت
شمال غربی و در داخل بافت مســکونی مجاور عمارات
واقع شــده اســت (منصــوری .)59 :1384 ،بطور کلی
گسترش ســاختمانهای اکبریه از جبهه شرقی به غربی
بوده اســت؛ بطوری که اولین بنای آن در شرق محوطه
و خیابان اصلی باغ احداث و بقیه ســاختمانها به فراخور
تقریبا -بــا هماهنگی خاصی در کنــار بنای قبلی
نیاز و
ً
به وجود آمده اســت .اگرچه باغ اکبریه و بناهای وابسته
به آن در شــرایط زمانی خاصی و در یک دوره مشخص
به وجو د نیامده اســت ولی به لحاظ مشــابهت در ساخت
و معماری میتوان آن را یک مجموعه کامل بهحســاب
آورد .بنایی که به عنوان ســاختمان تشــریفاتی نامیده
میشود ،در میان ساختمانهای دیگر از نمای جالب توجه
و ویژهای برخوردار است .ســاختمان مزبور که دو طبقه
است ،دارای فضایی ورودی است که از دو رشته پلکان به
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صورت قرینه در ســمت غربی و شرقی بوجود آمده است.
این مسیر دسترســی به صورت سرپوشیده طراحی شده
اســت .پلکانهای مذبور در انتهای مسیر خود به دو درب
منتهی میگردد که ورودی به بخش داخلی بنا را تشکیل
میدهند.

تصویر  -4درختان کاج در دو طرف ورودی اصلی باغ
اکبریه(عکس از نگارنده)

در بــدو ورود به فضای داخلی ،یک هشــتی با ســقف
گنبــدی وجــو د دارد کهبــرای تزئین زیر ســقف آن از
رسمیبندی استفاده شده است .از هشتی مذبور راهرویی
منشــعب میگردد که از طریق آن ارتباط و دسترسی به
اتاقهایمجاورفراهــم میآید .ایــن راهروها از یک طرف
در انتها بهم متصل و تشــکیل داالنی با ســقف کوتاه را
میدهند.
از قســمتهای مهمی که ورودی آن در راهرو شــرقی
است ،اتاق شاهنشــین یا اتاق آینه میباشد .عناصری که
از آن در تزئین اتاق آینه استفاده شــده است ،نوعی آینه
کاری مخصوص در قالبهای مقرنس گچی و همچنین
استفاده از نقاشیهای اروپایی بوده که به تعداد محدودی
در بدنه دیوار و زیر شیشــه جاسازی شده است .سقف این
اتاق نیز با آینه هایی به شکل مربع پوشش داده شده است
که فــرم تزئیناتی آن را کامل میکنــد .در مجاورت اتاق
آینه ،اتاقی اســت که با گنبد کاله فرنگی زیبایی مسقف
شــده و در اطراف آن نورگیرهایی قرار گرفته اســت .در
چهار کنج اتاق نیز از چهار طاقنمای مقرنســکاری شده
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استفاده گردید (منصوری.)59 :1384 ،
شاهنشین از مهمترین قســمتهای این طبقه است که
دارای گچبریهای متعدد به صــورت موتیفهای گل و
گیاه پیچ درپیچ اســت و مهمترین عنصر بکار رفته در آن
دو ســتون گچی است که در ســقف طاقنمای موجو د در
دل دیوار ساخته شده اســت و به کف شاهنشین متصل
میگردد.
نمای خارجی این بنا شــامل یک ایوان سرتاســری و دو
ستون در روی آن است .ســتونهای بکار رفته در پیش
ایوان بهصورت مدور با استفاده از آجرهای پیشبر ساخته
شده است .قوســهای دسته ســبدی و نیم دایره به ایوان
زیبایی خاصی بخشیدهاند.
در مقابل عمارت اصلی ،محوطهای وســیع به وســعت
حدود  3300متر مربع به اســتخر و برخی فضاهای دیگر
اختصاص داشته اســت .در ضلع جنوبی این محوطه یک
ورودی به داخل روستای اکبریه ،مطبخ ،حمام خصوصی
و حمامی با ویژگیهای حمامهای زینتــی قرار دارد .در
ضلع شــرقی این محوطه چند حجره و سه اتاق به عنوان
محل آموزش کودکان قرار دارند .در ضلع غربی محوطه
نیز طاقنماهای متعدد و یکنواختی که تکرار شــدهاند .در
وسط این محوطه ،استخر بزرگ و باغچههایی در اطراف
آن (تصاویر  5و  )6قرار گرفته است (حالج مقدم:1389 ،
.)6-2

تصویر  -5پالن باغ و عمارت اکبریه(آرشیو سازمان
میراث فرهنگی خراسان جنوبی)1389 ،
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و النه زنبوری زیر ســقفها که در نهایت به پنجره منتهی
میگردد بسیار دیدنی اســت(تصاویر7و .)8این تاالر به
اتاق آینه متصل و عالوه بر آینهکاری مزین به نقاشیهای
چاپی میباشد (کوهستانی.)148-146 :1387 :

تصویر  -6عمارت اصلی باغ اکبریه(عکس از
نگارندگان)

 .3 .1 .6نما و تزئینات بنا
ســاختمان اکبریه دارای تزئینات منحصربه فردی است
که مهمترین آنها را میتوان به شرح زیر بیان داشت::
وجود گچبریهــای همراه با مقرنسکاریهــا و تزئینات
النه زنبوری زیبا.
اتاق آینه در هر دو عمارت با سقفهای ساده و مقرنس شده
نقاشیها و مینیاتور بسیار زیبا و هنرمندانه در دیوارههای
تاالر آینه علم.
ستونهای آجری در داخل و بیرون بنا مزین به تزئینات و
برجستگیهای شبیه به گل روی ستونهای آجری.
تزئینات گچبری در طاقنماها ،اطراف ســقفها و هشت
تصویر -7تزئینات آینهکاری(عکس از نگارندگان)
ضلعیهای باالی تاالرها.
تصویر -8تزئینات گچبری باغ اکبریه(عکس از
نگارندگان)
پردههای موجود که از پارچههای مخمل و اطلس بوده و
از زمان سکونت اسداهلل علم به جا مانده است.
 .2 .6باغ شوکت آباد
بخاریهای دیواری بــا تزئینات گچی و ســنگبری با
مجموعه باغ و عمارت تاريخي شوكتآباد در فاصله پنج
نقوش گیاهی -حیوانی و نوشتار.
كیلومتری جنوب شرق بیرجند در جاده منتهي به زاهدان
آجرچینــی روی دیوارهها کــه با طرحهــای زیگزاگ،
و در روستای شوکت آبا د واقع شده است (تصویر .)9
برجســته ،لوزی ،مثلثی با کنگرههــای مثلثی دور تا دور
ساختمان.
 گچبریهای بســیار زیبا در طبقه همکف ساختمانعلم با درب منبت کاری شده.
 تزئینات زیر عرقچینها که تشــکیل یک ستاره چندضلعی میدهند.
الزم به ذکر است که ســاختمان شوکت الملک و اسداهلل
علم با کاهگل و بعدا ً خاکگچ روپوش داده شــده و بعد از
مرمت ســاختمان علم با گچ اندو د و سفی د گردیده است.
همچنین در دیوارههای ســاختمان شوکت الملک کاغذ
دیواری به چشم میخورد .این قســمت از اتاق که تاالر
بوده اســت دارای گچبری و آینهکاری بوده که متاسفانه
تصویر-9عکسهواییباغشوکتآباد(برگرفتهازGoogle
ریخته است .وجو د هشتی و طاقنماها با تزئینات مقرنس
)Earth
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 .1 .2 .6تاریخچه باغ
عمارت و باغ شــوكتآبا د در ميان آثار تاريخــي بيرجن د داراي
ويژگيهاي معماري فراواني اســت .اين بنا در دوره قاجاريه در
زمان حكمراني اســماعيل خان احداث گرديد كه پس از مرگش
به ابراهيم خان شوكتالملك رسيده اســت و بعدها توسط اسد
اهلل علم وزير دربار شاه مخلوع وقف گرديد.
 .2 .2 .6شناخت فضایی -کالبدی
مجموعه باغ و عمارت تاريخي شوكتآباد از نقطه نظر معماري
داراي ويژگيهاي خاصي هستند كه در ديگر نمونهها ،مشابه آن
را كمتر ميتوان يافت .باغ شــوكتآباد شــامل حصار ،برجهای
دیدهبانی ،ســردر ورودی ،عمارت اصلــی ،حوضخانه ،عمارت
نارنجســتان ،باغ ،اصطبل و فضاهای خدماتی میباشد .بناهاي
احداث شــده در باغ بصورت متراكم بــوده و در جبهه جنوبي و
شــرقي باغ وجو د دارند .عمارت اصلي جبهه جنوبي مخصوص
حاكم و خانواده او بوده اســت كه بعضــي از فضاهاي داخلي آن
جهت تشــريفات و پذيرايــي از ميهمانان مور د اســتفاده قرار

ميگرفته است .اين بخش كه داراي گســتردگي زيا د و درختان
مختلف ميوه و تزئيني بوده ،بخش بيروني باغ محسوب ميشده
اســت .احتما ًال بعضي از فضاهاي ايجاد شــده در گوشــههاي
عمارت اصلي الحاقي بوده و بعداها به فراخــور نياز به آن اضافه
شــده اســت .همچنين روش معماري بكار رفته در احداث اين
عمارت تمام ًا بصورت طاق و تويزه بوده و گهواره اي بودن سقف
بعضي از اتاقها حاكي از اســتفاده از روش معمــاري ناحيه گرم
وخشك اســت .بطور كلي عمارت احداث شده در جبهه جنوبي
باغ شــوكتآبا د بصورت طولي و در جهت شرقي  -غربي است
كه به لحاظ فرم نيز يكنواخت ميباشــد عالوه بر آن ،فرم بخشي
در اين عمارت نيز رعايت گرديده است بطوريكه ميانه عمارت
در نماي بيروني از قســمت اصلي بيرون آمده و هشــت ضلعي
زيبایی را جهت نما بوجود آورده است و اين شكل هندسي نيز در
گوشههاي اصلي اين هشــت ضلعي دوباره بوجو د آمده است .از
ديگر ويژگيهاي جالب توجه اين بنــا ارتباط يافتن تمامي فضاي
داخلي با همديگر است كه اين ارتباط بوسيله داالنها ،راهروها و
اتاقها ميسر ميگردد (تصاویر .)13-12-11-10

تصویر  -10ورودی مجموعه باغ و عمارت شوكتآباد (عکس از نگارندگان)

تصویر  -11محور اصلی و عملکردی
باغ شوكتآباد (عکس از نگارندگان)
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تصویر  -12کوشک اصلی باغ شوكتآباد
(عکس از نگارندگان)
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تصویر-14فضاي اتاقهای عمارت شوكتآباد
(عکس از نگارندگان)

تصویر -13پالن باغ شوكتآباد(آرشیو سازمان
میراث فرهنگی خراسان جنوبی)1389 ،

 .3 .2 .6وضعيت فضاي اتاقها
اتاقهــاي بنا بــا توجه به گســتردگي خــاص داراي
معماري يكنواختي بوده اســت و برای تسهیل در اقامت
زمســتاني بخاري ديواري نيز در فضاي داخلي آنها تعبيه
شده اســت .همچنين فضاي داخلي هر اتاق عالوه بر دو
پنجره يا نورگير ،داراي در مشبكیاســت که برای پوشش
شبکههای آن از شيشههاي رنگي اســتفاده شده است.
فرم اســتفاده شــده جهت قوس تزئينــي در بخاريهاي
ديواري بصــورت خنچهپوش تخت اســت و اين فرم در
اكثر بخاريهاي ديواري بنا تكرار شــده اســت .همچنين
سقف اتاقها بصورت گهوارهاي و با فرم كليل يك گلويي
مسقف شده اســت .الزم بذكر اســت كه سقف بعضي از
اتاقها با توجه به مرمتهايي كه بع د از احداث اوليه روي
بنا صورت گرفته اســت ،از حالت گهوارهاي به مســطح
تبديل شده است.
تنها اتاقي كه در آن تزئينات آینهكاري بكار رفته اســت،
اتاقي اســت كه در ورودي پيش آمده بنــا در بخشهاي
هشت ضلعي با ســه درگاه ورودي احداث شده و تزئينات
آن شــامل آینههاي متصــل به ديوار رفهــاي گلداني
همراه با آینه كاري و اســتفاده از قطعــات كوچك آینه
در نقاط مختلف اين اتاق ميباشــد .احتمــا ً
ال اين اتاق به
دليل ديد مســتقيم در امتداد باغ جهت پذيرائي مالقات
كنندگان بــا حاكم مور د اســتفاده قرار ميگرفته اســت
(تصویر .)14

 .4 .2 .6فضاي حوضخانه
اصليتريــن بخش عمــارت ،حوضخانه اســت كه به
لحاظ فضاســازي ،مركزيت بنا را به خود اختصاص داده
و پوشش ســقف آن بصورت كليل آذري دوگلوئي است.
حوضخانه پالنی هشــت ضلعي داشته و آب نماي زيبائي
در ميان آن قرار گرفته اســت كه آب نمــاي آن هم فرم
هشت ضلعي را دارا است .طاقهايي كه در اين قسمت از
بنا استفاده شدند ،اكثرا ً قوس تيز داشته و به مقرنسكاري
سقف ختم ميشوند .گنبدحوضخانه بصورت كاله فرنگي
اســت كه عالوه بر تهويه فضــاي حوضخانه به جهت
فرم خاص خود ،نورگير مناســبي نيز براي اين فضا بوده
اســت .فضاي حوضخانه بدليل جایگاه مناســب خود
در مجموعهی بنا به قســمتهاي ديگر از طريق داالن
و اتاقهاي مجاور ارتبــاط مييابد .همچنيــن از فضاي
حوضخانه ،داالن سرپوشــيده و مسقفي جدا ميگردد كه
به عمارت نارنجستان منتهي میشود .عمارت نارنجستان
اندروني و جهت ســكونت خانواده حاكم و بصورت كام ً
ال
خصوصي بوده است( .تصویر )15

تصویر  -15فضاي حوضخانه عمارت شوكتآباد
(عکس از نگارندگان)
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 انــواع قوسهــاي بكار رفتــه در بخــش نارنج خانه .5 .2 .6حصار و برجهاي ديده باني
حصار باغ با استفاده از خشــت خام و كاهگل بنيان شده و (نارنجستان)
از نظر فرم داراي ضخامت و اســتحكام بسياري است و
حتي امكان راه رفتن روي حصار بــراي نگهبانان فراهم  .3 .6باغ رحیم آباد
ميشــده اســت .در بخش زيرين حصار در بعضي نقاط بــاغ تاریخی رحیــم آبــاد در فاصله پنــج کیلومتری
اتاقكهايي احداث شده كه احتما ً
ال محل نگهداري اسب جنوب شــهر بیرجند و در  1/5کیلومتــری باغ و عمارت
بوده اســت .اين حصار با توجه به گســتردگي و طوالني اکبریه،در روستایی به همین نام واقع شده است .مالکیت
بودن براي استحكام بخشي داراي پشتيبان ميباشد كه در اولیه باغ منســوب به امیر معصوم خان خزیمه بوده و در
فواصل معين ایجا د شدهاند .چهار برج مدور واقع در چهار دوران حکومت اســماعیل خان شــوکت الملک (1315
گوشهی حصار از خشت خام و كاهگل ساخته شده و ارتفاع هجری قمری) به عنوان دارالحکومه اســتفاده میشــده
است(تصویر )17
هر یک از آنها به بیش از پنج متر میرسد (تصویر .)16

تصویر  -16حصار و برجهاي ديدهباني باغ شوکتآباد
(عکس از نگارندگان)

 .6 .2 .6اصطبل مركزي
اين باغ و واحدهاي معماري احداث شــده در آن داراي
اصطبلي مركزي است كه به دليل وسعت ،جايگاه خاصي
را در كنار ديگر قسمتهاي باغ داراست .اصطبل مرکزی
در جبهه شــمالي باغ و خارج از حصار ايجاد شــده است.
تصویر -17عکس هوایی باغ رحیمآباد(برگرفته از
فضــاي داخلي اصطبــل داراي حياط مركزي وســيعي
)Google Earth
است كه نشــان دهنده نگهداري حيوانات به تعداد بسيار
در اين مكان اســت.در اطراف حياط مركــزي نيز داراي  .1 .3 .6شناخت فضایی -کالبدی
اتاقهايمتعددی جهت تيمار اســبان و نگهداري علوفه عمارت رحيمآباد شــامل مجموعهاي از بناها و فضاهايي
كاربر د داشته است.
اســت كه هر كــدام داراي كاربريهاي خاصــي بودهاند.
ورودبه داخل مجموعه از ضلع شــرقي و از طريق دو درگاه
 .7 .2 .6نما وتزئینات بنا
امكانپذير است .يك درگاه مســتقيم ًا به محوطهاي وارد
مجموعــه باغ و عمــارت تاريخي شــوكتآبا د دارای ميشــود كه در ح د فاصــل اتاقهاي نگهباني و قســمت
تزئینات شــاخصی است که شــرح مهمترین آنها چنین حوضخانه واقع شــده اســت.درگاه دوم در فاصله كمي از
است:
درگاه اول قرار گرفته و به داالني منتهي ميشود كه از شرق
 فرم كلي پيش آمده بصورت زواياي شكسته.به غرب كشيده شــده و در دو طرف آن اتاقهاي نگهباني
 تزئينات بــكار رفته در بخــش حوضخانه بصورت قرار دارند .پس از داالن ،محوطــه اصلي باغ قرار گرفته كهرسمي بندي قوسهاي كليل آذري.
فضاي خرم و دلگشــایی دار د (تصاویر 19و .)20حوضخانه
 تزئينات آینه كاري در يكي از اتاقها.شامل فضايي هشت ضلعي است كه در اطراف آن واحدهاي
 تزئينــات مقرنــس در نماي خارجــي طاقنماهاي معمــاري مختلفي قرار دارد .پوشــش حوضخانه بصورتتزئيني.
گنبــدي بــوده و داراي گاله فرنگي در مركز ميباشــد .در
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چهار ضلع حوضخانه چهار حجره قرار گرفته كه به منظور
استراحت و گذران اوقات فراغت ساكنان و مهمانان استفاده
ميشده اســت .در چهار ضلع ديگر راهروهاي ارتباطي به
ساير فضاهاي اين بخش تعبيه شده اســت .يك راهرو در
ضلع شمالي ،ورود به داخل حوضخانه از محوطه بيروني را
ممكن ميسازد .راهروي شــرقي به اتاق كوچك و ساده كه
داراي پوشش چهار ترك است منتهي ميشود( .تصویر )18

تصویر  -20عمارت باغ رحیمآباد (عکس از
نگارندگان)

تصویر  :18نمایی از سردر ورودی عمارت رحيمآباد
(عکس از نگارندگان)

اين اتاق فاقد تزئينات است و تنها چند طاقچه در ديوارهاي
آن تعبيه شده است .در كنار اين اتاق در ضلع جنوبي ،سرويس
بهداشــتي قرار دارد .راهروي ضلع جنوبي به تاالر وســيع با
محور شرقي – غربي ختم ميشــود .اين تاالر داراي ده پنجره
اســت كه رو به باغ باز ميشــوند .طاقهاي بــكار رفته در اين
پنجرهها از نوع جناغي است .پوشــش اين تاالر نيز بصورت
طاق و تويزه اســت .اين تويزه ها عالوه بر جنبه كاربردي ،به
فضاي تاالر حالت زيبايي نيز ميدهند .راهروهاي ضلع غربي
به اتاق ديگري منتهي مي شــود كه داراي محور شــمالي –
جنوبي بوده و بصورت طاق و تويزه پوشيده شده است.

تصویر -19محور اصلی باغ رحیمآباد (عکس از
نگارندگان)

اين باغ به سبك ساير باغهاي ايراني شامل يك خيابان
اصلي و چند خيابان فرعي ميباشد در طول خيابان اصلي
سه حوض تعبيه شده است.
محوطه باغ داراي ســه خيابان طولي با محور شــمالي
جنوبي و سه خيابان فرعي با محور شــرقي غربي است.
حدفاصل اين خيابانها كرتهايي قرار گرفته كه در آنها
انواع درختان ميوه کاشــته شده اســت .دو طرف خيابان
اصلي كه از شــمال به جنوب امتدا د دارد ،درختان سرو قد
برافراشتاند.
بخش اصلي مجموعه ،عمارت آن اســت كه در دو طبقه
و در ضلع شــمال باغ قرار گرفته اســت .ایــن بخش از
مجموعه ،عليرغم اينكه از نظــر توپوگرافي در موقعيت
پستتري قرار دار د به عمارت اصلي اختصاص يافته و ساير
فضاها به خدماتدهي به اين بخش اختصاص داشته است
و همين ويژگي سبب منحصر به فر د بودن اين مجموعه
در ميان باغهاي ايراني است.
طبقه همكف عمارت شامل فضاهاي متعددي از اتاقها و
راهروهاي ارتباطي است كه عموم ًا بهعنوان انبار كاربرد
داشــتاند .ورود به اين طبقه از طريــق جلوخان ورودي
امكانپذير است.
طبقه اول عمارت كه محل ســكونت خانواده امير بوده،
داراي بخشهاي متنوع و متعددي است .ورود به طبقه اول
از طريق جلوخان و درب واقع در ضلع شمال آن امكانپذير
است.
پس از باال رفتن از چهــار پله ،پاگردي قــرار دارد كه از
طريق آن دو رشــته پلكان ديگر به دو طرف شرق و غرب
ادامه مييابد.
اين فضاي جالــب توجه به عنــوان ورودي طبقه اول به
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گونهاي طراحي شده كه به بخشهاي مختلف اين طبقه
ارتباط دارد .از طريق دربهاي تعبيه شده در اضالع شمال،
جنوب ،غرب و شرق ارتباط از فضاي بيرون به واحدهاي
طبقه اول از كوتاهترين مسير ممكن است.
اين بخش كه به نوعي عملكــرد ميانخانه را دارد؛ داراي
گنبدي رفيع است كه بر فراز آن گنبدي گاله فرنگي قرار
گرفته است .در ساقه كاله فرنگي پنجرههايي تعبيه شده
كه هم نور فضــا را تامين مي کردن د و هــم جهت تهويه
هواي اين محل از آنها استفاده ميشده است.
در سقف اين گنبد كاله فرنگي و باالي پنجرهها تزئينات
رســميبندي ظريف و يك شمســه گچبري شــده ديده
ميشود.
در دو طرف گنبد دو داالن قرار دارد كــه به فضاهاي دو
جبهه غربي و شــرقي منتهي ميشــود ،ايــن داالنها
داراي پوشش كليل ميباشــن د ( زعفرانلو)138 ،1382 ،
(21و.)22
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تصویر  -21پالن باغ رحیمآباد (آرشیو سازمان میراث
فرهنگی خراسان جنوبی)1389 ،

تصویر -22برش طولی باغ رحیمآبا د (آرشیو سازمان میراث فرهنگی خراسان جنوبی)1389 ،

بطور كلي طبقه اول را ميتوان به دو بخش عمده تقسيم
كرد .بخش غربي كه از مســاحت كمتــري نيز برخوردار
اســت ،محل زندگي خصوصي خانواده امير اســت و به
تنهايي داراي مسير ورودي از داخل باغ است.
بخش دوم كه وســيعتر بوده و اجــزا و عناصر معماري
مفصلتري نیز دارد در جبههی شــرقي قرار گرفته است.
بخش شــرقي شــامل فضاي ورودي ميانخانه  ،ســه
تاالر بزرگ در شــمال ،جنوب و غرب ميانخانه ،طارمي
ضلع شــمال ،راهروهــاي ارتباطي ،اتاقهــاي خواب،
سرويسهاي بهداشتي و انبار ميشــوند .در شمال عمارت
اصلي ،مجموعه فضايي قرار دارد كه شــامل محوطهاي
وســيع و حجرهها و اتاقهايي در اطراف اســت که اين
قسمت بهعنوان اصطبل استفاده ميشده است .دور تا دور

باغ را حصاري در برگرفته كه در گوشــه هاي جنوبشرق،
جنوبغرب و شــمالغرب داراي برجهاي مــدور به منظور
نگهباني ميباشــد .در ضلع جنوبي باغ ،فضاهاي خدماتي
از جمله مطبخ ،حمام و خمخانه قرار گرفته است (رضایی،
.)72 :1381
 .2 .3 .6نما و تزئینات بنا
باغ و عمارت رحيمآباد به عنوان محلي مســكوني كه به
طبقه حاكمان اختصاص داشته اســت ،داراي ويژگيهاي
معماري و هنــري متعددي اســت .يكــي از مهمترين
ويژگيها و مشخصههاي اين بنا،استفاده از انواع تزیینات
و آرایههای وابسته به معماری اســت .تزئينات بكار رفته
در اين بنا بيشــتر از نوع آينهكاري ،گچبــري ،مقرنس،
رســمي بندي و تزئينات مربوط بــه درب و پنجرههاي
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چوبي ميشــود .ميزان و نــوع تزئينــات در بخشهاي
مختلف بنا با توجــه به نوع كاربري فضاها متغير اســت.
بخشهاي خدماتي بنا از قبيل آشپزخانه ،حصار خارجي،
برجها و فضاهاي طبقه همكف كه بيشــتر به عنوان انبار
اســتفاده ميشــدهاند ،داراي كمترين تزئينات هستند.
اما بخشهاي مســكوني ،پذيرايي و حوضخانه با توجه به
نوع كاركردشان دارای نفیســترین نوع تزئينات هستند.
ورودي اصلي عمارت كه در شمال ورودي دوم قرار دارد،
از لحاظ تزئينــات ،داراي طرح هاي آجــركاري در نماي
خارجي ميباشــد .طرحهاي تزئيني اين بخش شــامل دو
ســتون در دو طرف ورودي با مقطع مربع با نماي آجري
و آجركاريهايي در قســمت بــاالي ورودي با طرحهاي
هندسي ميباشــد .ورودي دوم از لحاظ تزئينات سادهتر
بوده و فقط در بــاالي درب و زير طــاق دارای يك طرح
شمسه با استفاده از زهوارهاي چوبي میباشد.
 .4 .6باغ بهلگرد
باغ بهلگرد در فاصله ســی کیلومتری شــمال شــرقی
بیرجند ،در امتــدا د جاده بیرجند -زاهدان و در روســتای
بهلگر د واقع شده است (تصویر )23

آنها محســوب ميشده اســت .نظير اين باغ و عمارت در
شهرستان بيرجن د نمونههاي ديگري نيز به چشم ميخورد
كه هر يك هــم اكنون مورد اســتفاده ارگاني خاص قرار
گرفتهاند .با آنکه ساخت و ســازهای متاخر در این باغ به
چشم میخورد لیکن مجموعه فضاهای اصیل آن به خوبی
قابل تشخیص میباشند و همچون دیگر باغهای تاریخی
ایران سلســله مراتب و جایگیری مناسب فضاها در آن
رعایت گشته است(تصویر .)24

تصویر  -24عمارت اصلي باغ بهلگرد
(عکس از نگارندگان)

 .2 .4 .6شناخت فضایی -کالبدی
باغ بهگلرد که بر اســاس اصول باغ ایرانی شکل گرفته
است ،دارای ورودی سادهای است که در ضلع شمالیواقع
شده اســت.ورودی مذکور هم اکنون دارای درب فلزی
بزرگی است اما ظاهرا ً در گذشــته ورودی زیبایی داشته
است که از دو طرف ،اتاقکهایی آن را احاطه میکردهاند.
حصار سرتاسری باغ بر اساس شواهد و عکسهای هوایی
دارای برجهایی نگهدارنده بوده است که اینک اثری از آنها
برجای نمانده است (تصویر .)25

تصویر -23عکس هوایی باغ بهلگرد
(برگرفته از )Google Earth

 .1 .4 .6تاریخچه باغ
بهلگرد يكي از روســتاهاي تاريخي شهرستان بيرجند
ميباشــد و اين بدليل قــرار گرفتن عمارتــي تاريخي در
هسته اوليه روستا اســت كه هم اكنون بخش اعظمي از
آن تخريب و بدست فراموشي ســپرده شده است .اين باغ
كه از ديرباز محل آمد و ش د خاندان علم بوده ،تفرجگاهي
مناســب و مكاني بــراي پرداختــن به امــور حكمراني

تصویر -25ورودي اصلي باغ (عکس از نگارندگان)
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با عبور از دروازه ورودی ،آســهی اصلی باغ با درختان بلن د
کاج که ســایه اندازی مناســب در اوقات آفتابی بودهاند،
مسیر دسترسی به کوشک را نشــان میدهند .در دو طرف
این آســه ،کرتبندیهای تقریبــ ًا اصیل باغ بــا بوتههای
زرشک ،درختان زردآلو ،شاه توت ،پسته و سیب قرار دارند
که مورد استفاده ساکنین باغ میباشند .شکلگیری درختان
میوه وتزئینی همانن د تمــام باغهایاصیل ایرانی بصورتی
بوده که در وســط کرتهــا درختان میــوه ودر اطراف آن
درختان تزئینی قرار گرفته است.
عمارت اصلی و اولیه باغ ،کوشــک ســادهای است که
دارای سه اتاق خاننشــین در وســط و دو اتاق ابتدایی-
یک اتاق با پوشــش طاق و تویــزه و اتــاق دیگر دارای
سقف مســطح چوبی -میباشــد .مقابل این اتاقها ایوان
سرتاسری قرار گرفته که دید بسیار مناسبی نسبت به باغ
و استخر مقابل خو د دارد .در مجاورت سه اتاق خاننشین،
راهروهایی با پوشش گهواره ای وجو د دارن د که عالوه بر
راه داشــتن به فضای اندرونی و بیرونی باغ ،به فضاهای
کناری خو د نیز راه دارند که اتاقهایی هســتند با پوشــش
چهار بخشــی با دربها و پنجرههای چوبی کــه به باغ راه
دارند و طاقچه هایی گرداگرد آنها را فرا گرفتهاند .در ضلع
شــرقی این عمارت ،حمام قدیمی و در ضلــع غربی آن
فضاهایی همچون مطبخ ،انباری و اتاقهایی میباشــن د که
بعدها به آن افزوده شده است .در ضلع جنوبی ،باغ اندرونی
قرار گرفته است که حدود یک متر باالتر از باغ بیرونی قرار
دار د و عمارتی دو اشکوب با ستونهای مدور سقف و ایوان
آن را نگه داشته است.
طبقهی زیرین دارای اتاقهای متعدد با پوششهای گهواره
ای ،تیرپوش ،چهار گردهپوش میباشــد که توســط یک
داالن به فضای پشــتی مرتبط بــوده و در ضلع قرینهی
آن راه پلهای بــه طبقه فوقانی تعبیه شــده اســت .این
طبقه نیز دارای سه اتاق با ســقف تیرپوش مسطحاست
که ایوانی زیبا مقابل آن قرار گرفته اســت .در ضلع شرقی
این عمارت ،بقایای حمامی قدیمــی ،حوضخانه خدام،
انباری و نجاری وجود دارد .در میان باغ اندرونی ،اســتخر
دیگری وجو د دار د با جزيرهای هشت ضلعی در وسط آن
که مقابل کوشــک اندرونی وقع گردیده اســت و گراگرد
آن با درختان سرو آذین شده اســت .آب قنات از قسمت
حوضخانه وارد باغ میشــده و پس از گذر از اســتخر باغ
اندرونی و جویهایی میان درختــان ،وار د عمارت بیرونی،
اســتخر باغ بیرونی و کرت بندهای باغ میشــده تا همه
گیاهان را از باال تا پایین باغ ســیراب کنــ د (تصاویر -26
27و.)28
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تصویر  -26پالن باغ بهلگرد(آرشیو سازمان میراث
فرهنگی خراسان جنوبی)1389 ،

تصویر  -27نمای عمارت اندرونی باغ بهلگرد (عکس
از نگارندگان)تصویر  -28شاه نشین باغ بهلگرد
(عکس از نگارندگان)
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 .3 .4 .6نما و تزئینات بنا
باغ و عمارت بهلگر د دارای تزئینات منحصربه فردی است
که مهمترین آنها را میتوان به شرح ذیل بیان کرد:
تزئینات گچبری همراه با مقرنسکاریها
ســتونهای آجری در داخل و بیرون بنا مزین به تزئینات
آجری و برجســتگیهای شــبیه به گل روی ستونهای
آجری.
تزئینات گچبری در طاقنماها ،اطراف ســقفها و هشــت
ضلعیهای باالی تاالرها.
بخاریهای طبیعی با تزئینات گچی
آجرچینی روی دیوارهها با طرحهای زیگزاگ ،برجســته،
لوزی و مثلثی.
وجو د تزئینات رخبام دورتادور بام عمارت وکوشک اصلی
باغ.
نتیجه گیری:
شــهر بیرجن د در عصر قاجار و پهلوی از دارالحکومه های
مهم خاندان علم محســوب می گردید .به دنبال حکومت
خاندان علم در بیرجند سبب ایجاد بناهای تاریخی مذهبی
و باغ ها و عمارت هایی شده که در حقیقت شاخصه های
معماری بیرجند را تشــکیل می دهد از جمله این بناها باغ
های تاریخی است که با بررسی ها و مطالعات انجام گرفته
بخش اعظم باغ های موجود ایــن دوره به خاندان مذکور
تعلق داشته و در زمان امیر علم خان سوم حشمت الملک
و فرزنــدان وی از حاکمان دوره قاجاریه بیرجن د شــکل
گرفته است .باغهای مذکور به لحاظ تقدم و تآخر تاریخی،
باغ اکبریه قدیمی ترین که متعلق به اواخر زندیه و قاجاریه
و باغهای شوکتآباد ،رحیمآبادو بهلگرد به ترتیب درطول
دوره قاجاریه و پهلوی شکل گرفته اند.
از مهمترین علل و عوامل شــکل گیری باغهای بیرجند
می توان دالیلی چند را برشمرد :به دنبال نفوذ زیا د خاندان
علم در دربار حاکمــه و انتخاب بیرجند بــه عنوان مرکز
فرماروایی خود نیازمن د احداث مکانهایی جهت ســلطه
بر منطقه بودن د لذا مهمترین علت شــکل گیری باغهای
مذکور به ویــژه باغهای اکبریه ،شــوکتآبا د و رحیمآباد
تابع جریانهای سیاســتی و حکومتــی روز بودن د عامل
مهم دیگر تابع عوامل و شــرایط اقلیمی و محیطی بود.و
آب وهوای گرم کویری و خشــک منطقه زمینهی ایجاد

مکانهای ســکونتی و تفرجگاهی بصورت باغ را فراهم
می نمود .از عوامــل دیگر تولید و فــراوری محصوالت
کشاورزی به ویژه انواع میوه بود.
مطالعه و بررســی مکانیابی باغهــای تاریخی بیرجند
عامل مهم دیگری اســت کــه نیازمن د توجــه مضاعف
می باشــد هر چند غالب باغهای مور د بحــث در پیوند با
روســتاهای مجاور خود قراردارن د ولــی ارتباط عمده این
مکانها بیشــتر در ارتباط با فضاهای شــهری و نواحی
پیرامون آن می باشــد و حاکمان خاندان علم دور بودن از
محیط شهری را علیرغم انجام وظایف خود در نظر داشته
و نســبت به آن اقدام نموده اند .دسترسی به منابع آبی که
نحوه تآمین آن از طریق قنات صــورت می گرفت عامل
عمده دیگر در مکان یابی فضاهای باغها محســوب می
گردد.
بررسی ویژگیها و شــاخصه های باغ های بیرجند نشان
می ده د که در این نقطه از ایران شکلی دیگر از باغ ایرانی
با شیوه های متفاوت ظهور پیدا می کند  .ویژگیهایی مانند
عدم حضور آب در محور اصلی باغ و وجود درختان کاج و
ســرو در دوطرف محور عملکردی و اصلی ،شکل گیری
عمارت و کوشک اصلی در جهت شرقی -غربی بصورت
کشیده در لبه شمالی(مانند باغ رحیم آباد) یا جنوبی(مانند
باغ اکبریه و شوکت آبا د و بهلگرد) ،استفاده از درختان کاج
 ،اتصال به بافت روستایی و تزئینات آجرکاری و گچبری از
شاخصه ها و ویژگیهایی است که شیوه خاص این نقطه از
ایران در باغ سازی را نشان می دهد .
در یــک نتیجه گیــری کلی می توان گفــت باغهای
بیرجند بــه لحاظ اهمیــت تاریخی و انطباق با شــرایط
اقلیمی و محیطی  ،ســاختار فضایی وکالبــدی ،عناصر
معماری،بخشبندی توسط معابر ،بهرهگیری از گونه های
متنوع تزئینی اعم از آجرکاری ،گچبری ،آینهکاری،منبت،
تزئینات نقاشــی ومینیاتور ،تزئینات شیشــه و اســتفاده
گونه های متعدد گیاهی از اهمیت واالیــی برخوردارند.
علیرغم اینکه فضای کالبدی باغهــای بیرجن د الگوهای
بســیاری را از ِویژگیهای باغســازی ایرانی وام گرفته اند
ولی در زمان خود به گونه ای بسیار نامحسوس با معماری
بیگانه(اروپایی) درآمیخته و ســبک نوینــی را به نمایش
گذاشته است وباعث انتقال آن عناصر ومفاهیم به دوران
بعد از خو د نیز یعنی دوران پهلوی گردیده است

باغهای تاریخی بیرجند دردوران قاجاروپهلوی
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اسارت زوار ایرانی توسط ترکمانان و واکنش حکومت قاجار (سده  19م)
دکتر مسعود مرادی ، 1زهرا شبانی ثانی

2

تاریخ دریافت92/10/6:
تاریخ پذیرش92/12/6:
چکیده
در دوره قاجار بر اثر تهاجماتی که توســط اقــوام ترکمن به ایران و به ویژه خراســان صورت میگرفت،
بسیاری از شــهرها و آبادیهای این منطقه تا جنوب شرق دریای خزر در ناامنی به ســر میبردند .این اقوام
به غارت اموال و اسارت افرا د میپرداختند .در این میان اشــخاصی که در حال رفتن یا بازگشتن از سفرهای
زیارتی بودن د مور د حمله ترکمانان واقع شده و پس از غارت اموالشان ،به اسارت گرفته میشدند و در صورتی
که پیرو ناتوان بودن د همان جا به قتل میرســیدند در غیر این صورت به بازارهای برده فروشی در بخارا ،خیوه
و مرو برده شده و در آن جا به فروش میرســیدند .آنها اگر توانایی مالی داشــتن د میتوانستند آزادی خود را
بازیابند .حکومت قاجار پس از آگاهی از این خبرها به ویژه اگر فرد مهمی درشــمار اســرا بود به حکام محلی
فرمانهای اکید برای آزادســازی آنها صادر و در بعضی موار د به اعزام سفیر بســنده میکرد .با وجود تمام
تالشهایی که از ســوی حکومت برای مقابله با تهاجمات تراکمه صورت میگرفت تا اواخر دوره قاجار این
رون د وجو د داشت .زیرا به جای این که تالشها پیشگیرانه باشد،بیشتر تدافعی بود.
واژگان کلیدی
ترکمانان،خراسان،زوار ،اسارت

 .1عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
 .2نویسنده مسئول :دانشجوی کارشناسی ارش د دانشگاه سیستان و بلوچستان .ایمیلZahra_sanishabani@gmail.com :
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مقدمه
ترکمنها از آغاز ورود به ایران همواره مزاحمتهایی را
برای حکومتهای وقت ایجاد میکردند .آن ها به نواحی
مجاور خو د حمله کرده و مال و اموال آنها را با غارت می
بردند.
در دوره صفویه و افشــاریه اقداماتی بــرای جلوگیری از
تهاجمات این طوایف صورت گرفت هــر چند اقدامات
آنها به طور موقت از شــدت تهاجمات کاست اما وقتی
حکومت ها ضعیف میشــدند به خصوص در دوره قاجار
این حمالت با شــدت بیشــتری ادامه مییافت .در این
دوره ترکمن ها عالوه بــر غارت امــوال ایرانیان را نیز
اســیر میکردند و آنها را به صورت بــرده در بازارهای
بردهفروشــی خیوه و بخــارا به فروش میرســاندند .از
مهمترین گروههایی که به اســارت گرفته میشــدند
زائرانی بودند که در مســیر مشهد مســافرت میکردند.
اصلیترین علت این امر،مسئله مذهب بود.
ترکمانــان که ســنی مذهــب بودند،شــیعیان را کافر
میدانســتند و خری د و فروش آنها را نه تنها مجاز بلکه
مباح میشــمردند .در بین منابع تاریخی این دوره بیشتر
مواردی از اســارت زوار به ثبت رســیده که اشــخاص
سرشناسی در بین اسرا بو دهاند.
با توجه به اظهارات ســیاحان این دوره که مسیر مشهد
را از خطرناکترین مســیرها میدانســتند و از آن جا که
همه ساله عده زیادی علیرغم خطرات آن به این سفرها
مبادرت میکردندبه نظر میرسد شمار زیادی از اسرای
ایرانی که در بند تراکمه بودند جــزء زائران بودند .در این
گونه موارد پادشاهان به آزاد کردن اسرا فرمان داده و در
مواردی نیز اقدام به اعزام ســفیر به بخارا و خیوه کرده و
تقاضای آزادی اسرا را داشتند.
مهمتریــن اقداماتی که در دوره قاجــار علیه ترکمن ها
صورت گرفت حمله عباس میرزا به ســرخس قلع و قمع
ترکمانان،فرســتادن محمدعلی خان غفــور و رضا قلی
خان هدایت به ســفارت برای آزادی اســرا بود .هر چند
با انعقاد عهدنامه اخال ناصرالدین شــاه از این که برای
همیشــه از خطر ترکمنها آســوده خواهد شــد اظهار
خوشــحالی کرد اما تا دوره رضاخان ایــن تهاجمات و
چپاولها هم چنان تداوم داشت.
آغاز ورود ترکمانان به ایران
ترکمانــان اقوامــی بیابانگر د بودند که بــا ویژگیهای
خاصی که داشــتند در ســده های  14و  15قمری این

قبیلهها با یکدیگر آمیخته و وابستگیهای خونی پیشین
جای خود ر ا به وابستگیهای فئودالی – ارضی داد که به
از میان رفتن تدریجی تفاوتها و ویژگیهای عشیرتی
پیشین کمک کرد .در ضمن ائتالفهای تازه ،مهاجران
بســیاری را نیز به ترکیب خودآوردند که با گذشت زمان
آنها نیز ترکمن شدند1.
اکثر مورخین و جغرافینویســان اوایل دوران اسالمی
ترکمنهــا را از اغوزها ذکر کردهانــد اغوزها به صورت
قبیلهای از نه قبیله در تاریخ پیدا شدند و بخش مهمی از
اتحادیه ترکان شرقی را تشکیل میدادند2 .
در ســده  4ق 10/م بود کــه اصطالح ترکمــن برای
نخستین بار در منابع اسالمی استفاده شد .معلوم نیست
که این اصطالح داللت سیاسی داشــت یا قومی اما در
سده 5ق 11/م و پس از آن بیگمان این اصطالح برای
ترکان جنوب غرب،اغوزها و قبچاقها به کار میرفت در
صورتی که اصطالح ترک در نامیدن ترکان گروه قرلق
که در مناطق شرقی تر ســکونت داشتند به کار میرفت.
3ترکمنهــا نژادهای مختلف خود را خلــق مینامیدند
و به این صــورت نامگذاری کــرده بودند :جــاودور،4
ارزاری ،5آلی علی،6قره 7،سالور،8ســاریق ،9تکه،10
گوکالن،11یموت .12که بیشتر تهاجمات و غارتهایی
که در ایران صورت میگرفت توســط این سه گروه آخر
بود13.
 .1بی بی رابعه لوگاشــوا ،ترکمن های ایران ،ترجمه ســیروس ایزدی و حسین
تحویلی(،تهران:شباهنگ ،)1359 ،ص .18
.2امین گلی،تاریخ سیاســی و اجتماعی ترکمنها(،تهران :نشر علم )1366 ،ص
30
.3کلیفورد ادمون باسورت و دیگران ،تاریخ ایران از آمدن سلجوقیان تا فروپاشی
دولت ایلخانان،ج ،5چ ،2گردآورنده جی آبویل ،ترجمه حســن انوشــه( ،تهران:
امیرکبیر .)1371 ،ص.24
4.Tchaudor
5. Erzari
6. Al’eli
7. Kara
8. salor
9. sarik
10. Tekke
11. GÖklen
12. Yomut
 .13آرمینیوس و امیری،سیاحت درویشی دروغین در خانات آسیای میانه ،ترجمع
فتحعلی خواجه نوریان،چ(،4تهران:شــرکت انتشارات علمی و فرهنگی)1365،
ص 384
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فروختــن آالت حرب به ترکمنها توســط اتبــاع (اداره
انتشار اسنا د دفتر مطالعات سیاســی و بینالمللی وزارت
امور خارجه .اســنادی از روابط ایران با مناطقی از آسیای
مرکزی ،تهــران :وزارت امــور خارجه مؤسســه چاپ و
انتشارات1372 ،ع ص )133
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فروختن آالت حرب ترکمنها توســط اتبــاع روس (اداره
انتشار اسناد دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور
خارجه .اسنادی از روابط ایران با مناطقی از آسیای مرکزی،
تهران:وزارت امور خارجه مؤسسه چاپ و انتشارات،1372 ،
ص )133
ترکمنهــا بــه تدریــج در قــرن  16م10/ق،در ایــران
پراکنده شــدند .در این زمان تکهها در شــمال خراســان
و ترکمن صحرا زندگی میکردنــد .در نتیجه افزایش آزار
خانهای خیــوه و فئودالهای قالمیق ،کــوچ ترکمنها
به شمال خراســان و دامنههای کپه داغ گسترش یافت و
به این ترتیب یموتهای منقشــاق به خوارزم و سواحل
بیابانی دریای خزر و ســواحل رود اترک و ایران مهاجرت
کردند .ســاورها نیز به جنوب مرو و بعضی از اقوام ترکمن
به افغانســتان رفتند .این مهاجرتها در قــرن  17و اوایل
قــرن 18م 11/و  12ق ،ادامه داشــت .نادرشــاه در قرن
18م؟ 12ق ،به خیوه حمله کرده و آنجا را متصرف شــد .او
ترکمنهای تکه و یموت را به خراســان تبعید کرد .بقیه در
شمال ماندن د و میان منقشالق و آمودریا پراکنده شدند .وی
همچنین ترکمنهای یموت را به کوچ به اســتراباد مجبور
1
کرد.
ســه تیره عمده ترکمان عبــارت بودند از تکــه ،یموت و
گوکالن که تکهها در حوالی ســرخس ،یموت در شــمال
اترک تا حدوده خیوه 2و ســرزمین واقع در بین مشــه د و
استراباد و از جمله شهرهای ایبورد ،نســا،دیراو و کالپوک
به طوایف گوکالن تعلق داشــت 3.طوایف سالور در زمان
حکومت بیرامعلی خان قاجار در مرو ،پس از کشــته شدن
عده زیــادی از آنها و تعییــن مالیات بــرای بازماندگان
ضمیمه رعایای مرو شدند و چون از پریشانی میان طوایف
ســاروق به جان آمده بودن د تقاضای یورتی را کردند که به
رعیتی ایران افتخار کنند .بر اســاس اجازه دولت جمعی که
4
تقریب ًا  5000خانوار میشدن د در سرخس مستقر شدند.
تهاجمات ترکمانان به ایران
اســتقرار طوایف ترکمــن در مکانهای مذکــور امکان
تهاجمات آنها را به ایــران فراهم میکرد که تا اواخر دوره
قاجار مزاحمتهایی را برای ســاکنان مناطق مجاورشان
.1همان،ص 48
.2فریدون آدمیت ،امیرکبیر و ایران،ج( ،7تهران:خوارزمی ،)1362،ص 600
.3غالمرضا،وراهرام،نظام سیاســی و ســازمانهای اجتماعی ایــران در عصر
قاجار(،تهران:معین  ،)1385ص .127
.4عبداهلل قره گوزلو همدانی،دیار ترکمن (ســفرنامه پســر اعتمادالسلطنه) ،به
کوشش حسین صمدی( ،قائمشهر :ینا ،)1371 ،ص 35
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ایجا د میکردند .این تهاجمان از مدتها قبل از عصر قاجار
وجو د داشت.
تراکمه در دوره صفویه جنبشهای بزرگی ترتیب دادند که
مهمترین آنها قیــام اباخان و قیام ولی خــان بود .از علل
این جنبشها میتوان به ظلم شــاهان صفوی در خراج از
آنها و گزارشات نادرست حکام محلی اشاره کرد .زیرا این
گونه گزارشات باعث لشکرشــیهایی علیه آنها از سوی
حکومت ایران شده و بنابراین ترکمنان برای جبران تلفات
مالی و جانی به روســتاهای اطراف حمله میکردند 1،شاه
عباس صفوی بــرای مقابله با تهاجمــات ترکمانان و غیر
آنها بســیاری از طوایف را به نقاط آســیب پذیر کوچ داد.
به طوری که جمعی را به مروشــاهیجان بــرای مقابله با
ازبکان،عدهای را در واالیت گنجه و ایروان در مقابل رومی
و ارامنه گذاشــت و گروهی دیگر را برای دفــع ترکمانان
در اســتر ابا د گذاشــت که ایل قاجار از آن جمله بود2.اما با
وجو د تد ابیری این چنین،مشکل تهاجمات ترکمانان حل
نشد و به دورانهای بعد هم کشیده شــد .در زمان نادر نیز
ترکمانان ناحیه اســتراباد ،چندین بار توسط وی سرکوب
شــدند و همچنین از جوانــان ترکمن گــوکالن و یموت
در ســپاه خو د اســتفاده میکرد .بعد از نــادر ترکمنهای
یموت،گوکالن و تکه به مرو،خراســان و مازندران حمله
کردند .علت این حمالت فشــار بیش از حــدی بود که از
3
سوی خانهای خیوه و فئودال قالمیق بر آنها وار د میشد.
با انقراض دولت نادری در خراســان،ملکوالطوایفی ایجاد
شد و خراســان تا زمان آقامحمدخان در دست شاهزادگان
افشار بود .در ســال  1210ق ،نادر میرزا نوه نادر در مشهد
اعالم اســتقالل و در ترکســتان ،بخارا ،خوارزم و فرغانه
4
ادعای سلطنت کرد.
در این سال کلیه مناطق کشور به جز خراسان به تصرف آقا
محمدخان درآمده بود .علت این هنوز خراســان به تصر ف
وی درنیامده بود عالوه بر نافرمانی حکام محلی که بعضی
از بازماندگان نادری بودند ،حمالت و شــورشهای مداوم
طوایف ترکمان بود .بنابراین به بهانه زیارت اما رضا (ع) به
تجهیز لشکر پرداخته و به سمت مشه د حرکت کرد .در بین
راه پس از ســرکوب ترکمانان و حکمرانان از راه جاجرم و
.1گلی ،ص 94
.2میرزا فضل اهلل شــیرازی ،تاریخ ذوالقرنین ،ج1و ،2تصحثح ناصر افشــارفر،
(تهران:وزارت فرهنگ و ارشا د اسالمی )1380،ص20
.3اسداله معطوفی ،اســترابادو گرگان در بســتر تاریخ ایران(،مشه د:درخشش،
 ،)1374ص383
.4رضاقلی خان هدایت ،تاریــخ روضه الصفای ناصری ،ج،9تصحیح جمشــید
کیانفر( ،تهران :اساطیر،)180 ،ص 7392

اسفراین وارد سبزوار و از آن جا عازم مشهد شد 5 .سرکوبی
ترکمانان توســط آقامحمدخان در حالی بــود که در اوایل
حکومت و حتی قبل از تاجگذاری از وی حمایت میکردند
و به همین دلیل در آغــاز از حکومت مســتمری دریافت
میکردند اما بعدها به دلیل شــورشهای مداوم که متأثر
از تحریکات رقیبان بود و به دلیل ناامنیهایی که در نواحی
خراســان و اســتراباد ایجاد کرده و از برادر شورشی شاه،
جعفرقلیخان حمایت میکردند ســرکوب شدند6.به این
ترتیب آقامحمدخان موفق ش د نظمی هر چن د ظاهری را در
قلمرو خود ایجاد کند .به طوری که گفته شده در اثر اقدامات
وی راهها ایمن شــد و شــیوه وصول مالیات منظم گردید.
مهمترین ضمانت وجود این نظــم و آرامش را حضور افراد
7
زیادی از قبایل به عنوان گروگان در دربار میدانستند.
پس از آقامحمدخان ،تهاجمــات و چپاولهای ترکمانان
هم چنان ادامه داشــت .آنها در این تهاجمات خراسان و
استراباد را عرصه غارت خود ساخته بودند .تعداد تهاجمات
و شورش های آن ها به طور دقیق مشــخص نیست اما از
البالی آن چــه در بین کتابهای مورخــان آن دوره و نیز
سیاحانی که از ایران آن زمان بازدید کردهاند ،آمده،میتوان
با تعداد زیادی از آنها آشنا شد .از جمله:
در ســال  1268ق ،بعد از ســفر ســام خــان ایلخانی به
تهران،گروهی از ترکمانات به عزم غارت خپوشــان به آن
ســمت رفتند .یزدان وردیخان برادر ســام خان و جمعی از
طایفه زعفرانلو برای دفاع بیرون آمدند و موفق به شکست
دادن آنها شدند .در همین ســال محم د رحیم خان،حاکم
بوزنجرد ،با ترکمانان تکه جنگید و عده زیادی ر ا کشــت و
اسیر کرد.
اسرا و سرها را به تهران فرستاد .بعد از آن  40سوار ترکمان
به اراضی بیارجمند آمده و  4تن اسیر گرفتن د و هنگام عبور
از بوزنجرد،محمد رحیم خان آگاه شــد ،با گروهی بر آنان
تاخت و  30تن از ترکمانان را اســیر کرده و اسرای شیعه را
آزاد کرد 8.هم چنین  1000ترکمان به قص د شاهرود رفتند
و افراســیاب خان نردینی به مقابله با آنان شــتافت .حاکم
استرابا د نیز عدهای ســوار به کمک وی فرستا د که پس از
9
جنگ در سرحد گرگان ،ترکمانان شکست خوردند.
.5ورهرام،ص53
 .6معطوفی ،استرابادو گرگان در بستر تاریخ ایران،ص250
.7اولیویه ،سفرنامه الیویه :تاریخ اجتماعی اقتصادی ایران در دوران آغازین عصر
قاجاریه ،ترجمه محم د طاهر میرزا ،تصیح غالمرضا ورهرام ( ،تهران :اطالعات،
،)1371ص 95
.8محمد تقی لســان الملک ســپهر ،ناســخالتواریخ ،ج ،3به کوشــش جمشید
کیانفر)(،تهران :اساطیر1193،)1377 ،
.9محم د جعفر خورموجی،حقایق االخبار ناصری ،ج،2به کوشــش سی د حسین
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ســال 1269ق ،تاخت و تاز جماعتی از ســواره ترکمان به
شاهرود و بسطام و تعاقب آنها از سوی محم د رحیم خان
1
شادلو و کشته و اسیر شدن جمعی از آنها و فرار بازماندگان
ســال  1273ق ،زمان پیشــکاری قوامالدوله در خراسان
محمد شیخ ترکمان با جماعتی ســرجام و پیوه ژن را تاخته
و قصد نیشــابور داشــت و قوامالدوله ابولفتح خان سرتیپ
را بــا جمعی روانه کــرد .ترکمانان پس از غارت نیشــابور
عازم میامی شــدند .ابوالفتخ خان با دو عراده توپ و لشکر
موفق به شکست دادن آنها شد .ترکمانان اسرا و غنایم را
گذاشته و فرار کردند .مبارزان آنها را تعقیب کرده و حدود
 300تن از آنها را مقتول و اسیر ساختند 2 .هم چنین در این
ســال آقامحمد ترکمان به قصد تاراج بوزنجرد ،تراکمه را
تحریک کرد.
سبحانعلی خان برادر جعفر قلیخان شــادلو مطلع گردید
و به مدافعه آنها تاخت .ترکمانــان مغلوب و نزدیک 250
نفر از آنان اسیر و کشته شــدند 3.نیز در این سال زمانی که
حسامالســلطنه در هرات بود ترکمانان از فرصت استفاده
کرده و به رهبری شــیخ محمد ترکمان بــه خواف و کاریز
و کاروانهای آن منطقه حمله برده و معادل  3000شــتر
و قاطر گرفتنــد و حاکمان منطقــه که بــه تعقیب آنها
رفته بودند به علت تمام شــدن فشنگهایشان مجبور به
4
بازگشت شدند.
هدف از ارائــه این سالشــمارها و تهاجمات کــر تاخت و
تازهای ترکمانان نیست – چرا که این ایلغارها و تهاجمات
هر ساله در مناطق مختلف خراســان و استراباد رخ میداد
و ذکر تمام آنها در ایــن مقال نمیگنجــد -بلکه هدف
نشان دادن گســتردگی محدوده تاخت و تاز میباشد که
تمام ایاالت خراســان آن زمان را در بر میگرفت .شهرها
و روســتاهایی چون ســرخس ،قوچان ،بجنــورد،دره گز،
سملقان،اســتر اباد ،دامغان،خواف،کاریز ،ترشیز ،نیشابور،
تربت جام و مناطق جنوبی تر خراسان چون قائن ،بیرجند،
نهبندان و  000حتی از وجود آنهــا در آذربایجان و فارس
5
هم گزارش شده است.

در این حمــات و تاختو تازها عوامل و شــرایطی دخیل
بودند که میتوان آنها را به چن د دسته تقسیم کرد:
عل درونی :الف -اشــتغال بــه عیش و تنبلــی بزرگان و
ســاطین ایران و در نتیجه عدم توجه به گردآوری قوای
6
دولتی که بتوانند ترکمنها را به طــور کامل مطیع کنند .
ب -اوضاع آشفته خراســان که در نتیجه نافرمانی خوانین
و حکام محلی و وجــود بازماندگان نادری بــود .تا قبل از
حکومت قاجار خراسان در دســت گروهی از امیران بود که
هر کــدام در منطقه ای که حکمرانــی میکردند ،خواهان
استقالل بودند 7.پس از مرگ آقا محمدخان این ایالت فقط
اسم ًا متعلق به ایران بود.
تنها شهر مشــهد و مضافات آن از شــاه اطاعت میکرد و
یکی از پســران شــاه که عنوان فرمانروای خراســان را
داشــت و ظاهراً بر رعایایی که آنها نیز در قلعههای خود
قادر مطلق بودن د و خود را مســتقل میپنداشتند حکومت
میکردند 8 .به طــوری که در دوران فتحعلی شــاه پس از
جنگهای ایران و روس مهمترین گرفتاری دولت ایران،
ناآرامی و اغتشاشات و نافرمانی خوانین ایالت خراسان بود.
از مدتها قبل ،احمدشــاه درانی از سرداران سابق نادرشاه،
وقتی دی د نمی تواند خراسان و دیگر ایاالت را به قلمرو خود
ملحق کند ،شاهرخ میرزای نابینا را که از فرزندزادگان نادر
بود به نام شاهرخ شاه،باقی گذاشــت و او را تحت حمایت
خود قــرار داد .قلمرو شــاهرخ اگر چه ظاهــراً تمام ایالت
خراســان بود اما اقتدار و حاکمیت او از مشهد و اطراف آن
تجاوز نمیکــرد .در نتیجه خانهای خراســان هر یک در
محل حکمرانی خود ،مســتقل بودند و بــا پرداخت مبلغی
خراج به احمدشــاه و بعد به جانشــینانش به حکومت خود
ادامه دادند.
این اوضــاع در دوران زندیه و تا زمان فتحعلی شــاه ادامه
داشت 9.ج -همکاری ،تحریکات و تبانی بعضی از خوانین
محلی بــا ترکمانــان در آشــوبها و تهاجمات،به دلیل
منافعی که نصیبشان میشــد .چون در اثر سرکوب آنها
پاداش میگرفتند و هم چنین برای این که والی خراســان

علل تهاجمات و به اسارت گرفتن ایرانیان

 .6محمدعلی ســیاح محالتیخاطرات حاج ســیاح یا ادوره خوف و وحشت ،به
کوشش حمی د ســیاح ،تصحیح ســیف اهلل گلکار( ،تهران:ابن سینا ،)1346 ،ص
.123
.7آرمینیس وامبری ،تاریخ بخارا از کهنتریــن روزگاران تاکنون ،ترجمه محمد
روحانی(،تهران :سروش ،)1380 ،ص 348

خدیورجم( ،تهرانکنشرنی،)1363 ،ص118
.1سپهر ،ج،3ص 1222
 .2خورموجی،ص 203
 .3همان،ص 231
 .4گلی .ص 152
.5پیرانده امیلین پروپ ژوبر ،مسافرت در ارمنستان و ایران،ترجمه علیقلی اعتماد
مقدم(،تهران :بنیاد فرهنگ ایران،)1347،ص 196

 .8ایوان اوسیویچ ســیمونیچ،خاطرات وزیر مختار از عهدنامه ترکمنچای ،جنگ
هرات ،ترمه یحیی آرین پور( ،تهران :پیام ،)1353 ،ص.36
.9جان نیکل رابرت ،دو ســال آخر :یا دداشــتهای روزانه سرجان کمل،ج  ،2به
کوشش ابراهیم تیموری( ،تهران:دانشگاه تهران،)1384 ،ص 717
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را به خود محتاج کنند نیا ز به آشــوب در خراسان داشتند.1
از جمله ســهام الدوله حاکم اســتراباد از سوی امیر حسین
خان شجاعالدوله ایلخانی،حاکم قوچان،متهم به تحریک
ترکمن های حوزه حکومتی خود برای غارت و کشتار طایفه
میالنلو بوده و بر این اســاس از حکومت عــزل و به تهران
احضار شده بود.
2د -نقض عهدهایی که با ترکمانان بســته میشد توسط
حاکمان محلی و به دنبال آن یــورش تراکمه جهت تنبیه
آنان 3ز -احجاف و اخاذیهای فزاینده از سوی حکمرانان
محلی  4ط -اخــذ مالیاتهــای مکــرر و گاه مضاعف از
ترکمانان از ســوی دولت ایران و حــکام محلی به ویژه در
سالهایی که کشــاورزی و دامداری مطلوبی نداشتند 5.ه-
عدم اعتما د دولت به ترکمانان و تبعیضاتی که نســبت به
آنها از سوی حکومت اعمال میشد 6.ی -عدم فرماندهی
صحیح و آرایش نظامی نامناســب نیروهای ســوار که بر
مقابله بــا ترکمانان در مســیرهای خطرنــاک نگهداری
میشدند و خودسرانه عمل کردن ســرداران و فرماندهان
به طوری که گاه ممکن بود بر اثر یک شــایعه بی اســاس
کیلومترها با اسب بتازند و یا آن گاه که الزم بود اقدام جدی
بکنن د در خانه بنشــینند .ن -از بین رفتــن حس اعتماد به
نفس ایرانیان در مقابل ترکمانان و باور این که آنها بسیار
7
شجاعن د و مقاومت در برابر آنها بیفایده است.
علل بیرونی :الــف – تحریکات والی خــوارزم .از جمله در
ســال  1235ق .ترکمانان بام و بورمه که متصل به دشت
خوارزم بود بــه اغوال محم د رحیم خــان ازبک ،به اطراف
سبزوار و جوین آزار بسیار رسانده بودند.
هر چند در همان اوقات حکام جویــن به دنبال آنها تاخته
و بسیاری از غنایم را استردا د نموده و تعدادی از زوار مشهد
 .1اسماعیل میرپنجه ،خاطرات اسارت :روزنامه ســفر خوارزم ،خیوه،به کوشش
صفاءالدین تبرائیان(،تهران :موسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی ،)1370 ،ص
101-102
 .2یارمحمدخان ســهامالدوله و خاور بی بی شادلو ،ســفرنامههای سهامالدوله
بجنوردی ،به کوشــش قدرت اهلل روشــنی زعفرانلو( ،تهران :شرکت انتشارات
علمی و فر هنگی ،)1374 ،ص6
 .3محمد تقی بن محمد مهدی ن وری ،اشــر ف التواریخ ،ج ،1تصحیح سوسن
اصیلی( ،تهران :مرکز پژوهشی میراث مکتوب،)1386 ،ص .157
.4هینریش بروگش ،ســفری به دربــار ســلطان صاحبقران،ج،2ترجمه محمد
حسین کردبچه( ،تهران :اطالعات ،)1367 ،ص .702
 .5اســداهلل معطوفی تاریخ ،فرهنگ و هنر ترکمــان،ج( ،2تهران:انجمن آثار و
مفاخر فرهنگی ، )1383 ،ص 1638
 .6آنه محمــد احمدی،تاریخچه خلق ترکمن( ،بی جا:قابوس نشــریانی ،بیتا)،
ص 55
 .7ســی .ام  .مک گرگر،شــرح ســفری به ایالت خراســان ،ج ،1ترجمه مجید
مهدیزاده(،مشهد :موسسه چاپ و انتشارات آســتان قدس رضوی ،)1366 ،ص
239-240

و تجار که در سالهای قبل به دست آنها اسیر شده بودند
8
آزاد کرد .هچنین تعدادی از ترکمانان را کشت و اسیر کرد.
ب -تحریکات دول استعماری روس و انگلیس که هر کدام
از این راه منافعــی میبردند .روسهــا در ناامنیهایی که
ترکمانان در جنوب شــرق دریای خزر ایجــاد کرده بودند،
دخیل بودند .در ســال 1242ق ،کــه ترکمنها در گمش
تپه به رهبری قیا بلوایی بــه راه انداخته بودند کاردار روس
بر آتش این معرکــه افزوده و  10فروند کشــتی جنگی به
ســواحل گمش تپه آورد و با تزریق پول به جریان شورش
به آن شدت بخشــید 9 .اتحاد با ترکمانان در جریان جنگ
با ایران و تصرف اســترابا د برای فتح ترکمنســتان که از
طرحهای این کشــور بــو د از علل عمده ایــن تحریکات
بود 10.در راســتای این اهداف خود و همکاری با تراکمه
آنها را با ســاحهای خود مجهز کــرده بودند 11 .از طرف
دیگر انگلیس هم که رقیب اســتعماری روســیه بو د برای
جلوگیری از پیشــرویهای این کشور معتقد بود که باید در
سرزمین ترکمن ها سنگری مســتحکم و سد کننده ایجاد
کند ،بنابراین میبایست ترکمنان مرو و سرخس و آخال را
12
تحت کنترل در بیاورند.

تلگراف کمیســیون نهضت ملی شــرق به شوکت الملک
و ابراز خوشحالی از ســرکوب ترکمنها در منطقه ترکمن
صحرا پس از مدت  250ســال به دســت رضاخان (مرکز
.8عبدالرزاق بن نجفقلی مفتون دنبلی ،مآثرالســلطانیه ،تصحیح غالمحســین
زرگرینژاد(،تهران :روزنامه ایران .)1383 ،ص257
.9معطوفی ،استراباد و گرگان در بستر تاریخ ایران ،ص .258
.10سیمونیچ ،ص .121
 .11دفتر مطالعات سیاســی و بینالمللی وزارت امور خارجه اداره انتشــار اسناد،
اســنادی از روابط ایران با مناطقی از آســیای مرکزی( ،تهران :مؤسسه چاپ و
انتشارات وزارت امور خارجه ،)1372،ص .132
 .12اراز محم د ســارلی ،تاریخ ترکمنســتان،ج( ،1تهــران:وزارت امور خارجه،
موسسه چاپ و انتشارات ،)1373 ،ص .105

اسارت زوار ایرانی توسط ترکمانان و واکنش...

اسناد آستان قدس رضوی .پرونده شماره  ،71716ص)1
علل طبیعی :الف -روحیه بیابانگردی قــوی در ترکمنان
ب -شرایط نامســاعد طبیعی محل اســتقرار آن ها برای
کشاورزی .منطقه بین رو د گرگان و اترک که محل اسکان
یکی از طوایــف ترکمان بود ،به دلیــل کیفیت نامطلوب و
شوره زار بودن مساعد کشاورزی نبود و مشکالتی را برای
آن ها ایجا د میکرد 1 .بنابراین غــارت و تجارت برده یکی
از راههای کســب درآمد آنها بو د  .ج -اســتفاده از موانع
طبیعی مسیر تهاجم چون کوهها و جنگلها و شکافهای
بین کوهها که زمینه را برای اختفــای آنها و غارت فراهم
میکرد2 .د -اســتفاده از اســبهای تنــدرو و چاالک که
میتوانستند به کمک آنها به قسمتهای دور ایران رفته
و به طور ناگهانی به قریهای وار د شــده ،اســیر بگیرند و به
3
سرعت فرار کنن د نیز عاملی دیگر در تاخت و تازها بود.
علل مذهبی :الــف -اختالف مذهبی میــان ترکمنان که
سنی مذهب بودند با ایرانیان شــیعه مذهب 4 .ب -شرایط
نامســاعد طبیعی محل اســتقرار آنها برای کشاورزی.
منطقه بیــن رود گرگان و اترک که محل اســکان یکی از
طوایف ترکمان بود ،به دلیل کیفیت نامطلوب و شــورهزار
بودن مساعد کشــاورزی نبو د و مشــکالتی را برای آنها
ایجا د میکــرد 5.بنابراین غــارت و تجارت بــرده یکی از
راههای کســب درآمد آنها بــود .ج -اســتفاده از موانع
طبیعی مسیر تهاجم چون کوهها و جنگلها و شکافهای
بین کوهها که زمینه را برای اختفــای آنها و غارت فراهم
میکرد 6 .د -اســتفاده از اســبهای تندرو و چاالک که
میتوانستند به کمک آنها به قسمتهای ادوار ایران رفته
و به طور ناگهانی به قریهای وار د شــده ،اســیر بگیرند و به
7
سرعت فرار کنن د نیز عاملی دیگر در تاخت و تازها بود.
علل مذهبی :الــف -اختالف مذهبی میــان ترکمانان که
ســنی مذهب بودند با ایرانیان شــعبه مذهب 8 .چنان که
 .1معطوفی ،استراباد و گرگان در بستر تاریخ ایران ،ص .257
 .2مک گرگر ،ص .209
 .3هنری موزر ،سفرنامه ترکستان و ایران (گذری در آسیای مرکزی) ،به کوشش
محمد گلبن( ،تهران:سحر ،)1356 ،ص .128
 .4سیاح محالتی،ص 123
 .5رضاقلی خان هدایت،سافرت نامه خوارزم ،به کوشش علی حصوری( ،تهران:
کتابخانه طهوری ،)1356 ،ص .66
.6الکسی بارنز ،سفرنامه بارنز :ســفر به ایران در عهد فتحعلی شاه قاجار ،ترجمه
حسن سلطانی فر( ،مشــهد :معاونت فر هنگی آستان قدس رضوی،)1366 ،ص
.80
.7همان ،ص.36
.8سارلی ،تاریخ ترکمنستان ،ص .123
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زمانی که رضــا قلی خان هدایت به ســفارت خوارزم رفته
بود در جواب سؤال او که چرا ایرانیان را اسیر کردهای د پاسخ
شنید که اهالی ایران سب و لعن اکابر صحابه نمایند و چون
سب شــیخین کفر است و ســزای کفار معلوم ،بنابراین به
فتوای مفتیان بخارا و خوارزم ایرانیان کافرند و اخذ اموال و
نهب و اسر کفار الزم.
در کنار عوامل نام برده مســائل دیگری نیز باعث حمالت
ترکمنان می شد .مسئله چون کثرت تعداد بعضی از قبایل
که باعــث ترغیب آنان به حمله میشــد .گرفتن اســیر از
ایرانیان برای معاوضه با اسرایی که ایرانیان از آنها گرفته
بودن د  ،کاستن از اعمال فشار بیشتر و یا درخواست امتیازات
بیشتر و ...
در میــان علل فــوق همان طــور که مالحظه میشــود
مؤثرترین و مهمترین آن ،علل داخلی بود که زمینه ســاز
سایر علل میشد.
اسارت زوار و واکنش حکومت
ترکمانان عالوه بر تاخت و تاز به شهرها و روستاها و تاراج
آنها و به اســارت گرفتن مردم ،در مســیر راهها به غارت
اســارت کاروانهای تجار و قافلههای زوار میپرداختند.
بســیاری از ســیاحانی که در این دوره به ایران سفر کرده
و از راههــای ایران عبــور کردهاند به حضــور ترکمانان و
حمالت غارتگرانه آن ها در مســیر راه ،به ویژه راه تهران
به مشهد از طریق دامغان و ســبزوار که شاهراه محسوب
میشد .اشــاره کردهاند9 .در این راه مهمترین قسمتی که
همیشــه در معرض حمالت ترکمنها بــود و باعث ایجاد
خوف و وحشت زیادی برای مسافران شــده بود از خیرآباد
شــاهرود تا صدرآباد مزینان بود 10.پوالک در سفرنامهاش
تعدادی از راههایی را که به ناامنی شــهرت داشته اند از این
قرار میدانست )1 :قسمتی از راه مشهد که در این جا اغلب
ترکمنان به قافلههای زوار حمله میکردند .به همین دلیل
زائران در توقف گاهها ی خطرناک ،درنگ کرده تا قافلهای
مرکب از  3تا  400نفر و حیوانات بارکش زیا د گرد آید و آن
گاه با همراهی نظامیان که مســلح به توپ باشند از آن جا
حرکت میکردند )2 .حول و حوش اســتراباد که ترکمانان
با کشــتیهای کوچک برای فروش نمک و نفت به آن جا
11
میرفتند.
 .9یاکوب ادوار د پوالک ،ســفر نامه پوالک :ایران و ایرانیــان ،ترجمه کیکاوس
جهانداری(،تهران:خوارزمی ،)1361 ،ص .39
.10ســلطان محم د سیف الدوله ،ســفر نامه ســیف الدوله معروف به سفر مکه،
تصحیح علی اکبر خداپرست( ،تهران:نشر نی ،)1364 ،ص .300
.11پوالک ،ص  313و 313
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ســفرهای زیارتی در این زمان شامل سفر حج ،زیارت حج،
زیارت عتبات و زیارت مشه د مقدس بود .کاروانهای حج
بیشتر از افرادی تشکیل میشــد که قصد زیادرت کعبه و
مدینه را داشــتند و عالوه بر ایرانیان ،همه ســاله  30تا 40
هزار نفر از مردم بخارا به این سفر زیارتی میرفتند تا آن چه
را که از دوران طفولیت شــنیده بودند به چشم ببندد و برای
1
این سفر باید از ایران میگذشتند.
پس از مکه زیارت کربــا نزد شــیعیان از منزلت خاصی
رخوردار بود .ایرانیان اکثراً به این ســفر میرفتند و به گفته
پوالک به زحمت میشــد یک ایرانی متعین را پیدا کرد که
یک یا چندین بار به زیارت کربال نرفته باشد .هر چن د علت
مسافرت میتوانست هم واقعی و هم ریاکارانه باشد .پس از
کربال مشــهد به عنوان زیارت گاه بیش از همه مور د توجه
بود .تمام این سفرها با مشکالت و خطراتی همراه بود .زیرا
بســیاری از زائران از طرف ترکمنها ربوده و در بازارهای
برده فروشی خیوه و بخارا فروخته میشدند که برای آزادی
میبایست مبالغ گزافی را بپردازند ،در غیر این صورت هرگز
2
به وطن بازخود باز نمیگشتند.
تعدا د زواری که هر ساله به مشه د میرفتند حدود 100000
نفر ذکر شــده 3 .که از این تعداد حدود  15تــا  20هزار نفر
از بخارا به این مکان میآمدند اما پــس از بروز قحطی در
ســال  1288ق در خراســان تعداد آنها کاهش یافت به
طوری که از سال  1289به تعداد زائران از  10تا  12هزار نفر
تجاوز نمی کرد4.هر چند ممکن است این ارقام تخمینی و
نادرست باشد اما حاکی از تعداد زیاد زائران و عالقه آنها به
زیارت با وجود خطرات فراوان بود .اعتــراف کند 5.در بین
سالهایی که زوار به اسارت گرفته شده و واکنشهایی که
حکومت در مقابل آن داشت و به ثبت رسی دهان د میتوان به
این سال ها اشاره کرد:
در ســال  1224ق،جمعــی از زوار ارض اقدس توســط
ترکمانان اسیر شــدند .والی خراسان با لشکری به قصد آن
طایفه شتافت و تا حوالی نســا ،ابیورد،رونه ،مهنه و درون و
اطراف تجن تاخت و هر که را یافت کشــت یا اســیر کرد و
غنایم زیادی از این سفر به دست آورد6.
 .1اراز محم د ســارلی ،ترکمنستان در تاریخ  ،نگرشــی بر ترکستان در نیمه دوم
قرن نوزدهم( ،تهران:امیرکبیر ،)1364 ،ص .77
 .2پوالک ،ص 230
 .3ابوالقاســم طاهری ،جغرافیای تاریخی خراســان از نظر جهانگردان(،تهران:
انتشارات شورای مرکزی جنش شاهنشاهی ایران ،)1348 ،ص 35
 .4همان ،ص 84-85
 .5شــیل ،خاطرات لیدی شــیل ،ترجمــه حســین ابوترابیان(،تهرانکنشــر
نو،)1362،ص 169
 .6شیرازی ،ص 307

در ســال  1245ق ،دو هزار نفر از ترکمانــان تکه به اقوای
اهلل قلی توره والی خوارزم به تاخت و تاز ارض اقدس آمدند
نواب احمد علی میرزا ،والی خراســان با شــنیدن این خبر
بیرون تاخته و برخی از آن طایفه را اســیر و دستگیر کردند.
آنها بر سر راه زوار کمین کرده و بین عباس آباد و میامی به
زواری که از مشــه د مراجعت میکردن د میتاختند .مردان
پیر را کشــته و زنان ،جوانان و کودکان را اسیر میکردند.
تعداد اسیران به  500نفر و کشته شــدگان به بیش از 200
نفر میرســید هم چنین اموال بســیاری را نیــز به غارت
میبردند.
یکی از اســرای این گروه مهدی علی خان ملقب به جالل
الدوله ،پســر ســعادت علی خان برادر آصــف الدوله وزیر
لکناهور بود .وی که در این ســال از دریا بــه عتبات رفته
بود در بازگشــت ،قصد زیارت امام رضا را کرد که توســط
ترکمانان اســیر شــد .به محض این که این خبر به تهران
رسید فوراً حاج اسماعیل خان شامبیاتی با جمعیتی منتخب
ســواره به تنبیه ترکمانان و استرداد اســرای مسلمانان به
خراسان فرستاده شــد .چون مهدی علیخان از معارف و
اعظام هندوستان بود ،اسیری او در دست ترکمانان موجب
بدنامی دولت و نیز رعایت دوســتی با انگلیس در میان بود
لذا به رضاقلی خــان زعفرانلو ،حاکم خبوشــان در نهایت
تأکید فرمانی صادر شد7.
در مراسله ای که توسط ســرجان مبل به قایم مقام نوشته
شده به این مطالب اشاره شده است .در این نامه آمده است:
در این اوقات از جانب مســتر بیکر بالیــوز بغداد آدمی وارد
گردیده معزی الیه شرحی نوشته که سال قبل نواب مهدی
علی خان ولد ســعادت علی خان نواب لکناهــور به عزم
طواف بیت اهلل روانه حجاز و بع د از طــواف بیت اهلل وارد و
از آن جا به عزم زیارت روانــه ارض اقدس ،بعد از معاونت از
مشه د مقدس در منزل میامی طایفه ] ای[ از ترکمان بر سر
زوار ریخته نواب معزی الیه را با کســان و همراهان او اسیر
نموده بردهاند و از قراری که مذکور میشود نواب در میان او
به تکه اسیر میباشد.
بر رای ممالک آرای نواب نایب الســلطنه مشخص است
که معزی الیه ولد نواب مرحوم سعادت علی خان صوبه دار
لکناهور و برادرزاده نواب مرحــوم آصف الدوله و من جمله
اعزه و اجله هندوستان و منســوب و متعلق به دولت علیه
انگلیس و این اتفاق هم در مماک محروســه ایران اتفاق
افتاده.
درین صورت بــر کارگزاران نواب نایــب الخالفه واجب و
 .7همان ،ص 764-765
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الزم است که به هر طریق و به هر وضع که مصلحت دانن د
نهایت جد و اهتمام را معمول داشــته ،نواب معزی الیه را از
میان ترکمانان مســتخلص که هر آینه موجب نیک نامی
ســرکار واال خشــنودی کارگزاران دولت علیه انگلیس و
اهالی ممکلت هندوســتان خواهد بود .آدم بالیوز را را روانه
حضور مرحمت دستور اشــرف واال نمود1 .در پاسخ ،قائم
مقام نامه ای به این مضمون برای کمبل نوشت:
عالیجاها ،رفیع جایگاها ،مجدت و نجدت همراها ،دوست
مهربانا ،مراسله مرسله در احسن اوقات رسید از مسطورات
آن کــه مبنی بر اســتقامت وجود آن دوســت مهربان بود
نهایت انبســاط و شــادمانی رخ نمود .در باب مقدمه نواب
مهدی علی خان و گرفتاری او در دست ترکمانان بدان نحو
نوشته بودند عریضه آن عالیجاه را به نظر نواب والی النعمی
نایب السلطنه روحی فداه رســاندم .از این رهگذر ایدالحد
متغیر شدند.
از اتفاقات نق د علی بیگ و محمد حســن بیگ فرستادگان
عابیجاهان رضاقلی خان ایلخانــی و نجفقلی خان حاکم
بجنور د در رکاب مســتطاب بودند آنها را احضار فرمودند
و بالمشــافهه العلیه فرمایــش فرمودند .بــه عالیجاهان
مشــارالیهما نیز احکام و ارقام مشــدده در این باب مرقوم
داشــتند .از این جا همین مطلب را جداگانه به دارالخالفه
نوشتن د و از هر جهت و هر طرف هر نوع فرمایش و تأکیدی
که الزم بود به عمل آورند.
جواب عریضــه آن دوســت در این بــاب و در باب بعضی
مهام دیگر علی التفصیل مرقوم و ارســال شــد ،مالحظه
خواهند نمود .دیگر حاجت نیســت دوستدار در صحن این
مراسله تحریر مجدد کند .همیشه اوقات الی زمان مالقات
سالمتی حاالت شــریف را با مهمات اتفاقیه قلمی دارند.
2
والسالم
رضاقلی خان در راســتای این فرمان چند نفر از معتبرین
خود را با دو تاجر خبوشــانی که با طوایــف تکه معامالت
داشتن د به سمت دشت فرســتاد .وقتی وارد او به ترکمانان
شدند آنان در حال بردن اســرا برای فروش به خیوه بودند.
مهدی علی خان را با زوجه شــیخ ابراهیــم عرب جزایری
به مبلغ  1000تومان خریده و بازگشــتن د و سپس آنها را
به تهران فرســتادند .بعد از آن لشــکری بر ضد ترکمانان
فرستاد 3.برخی و از جمله فریزر اســارت مهدی علی خان
 .1اسناد رســمی در روابط سیاســی ایران با انگلیس و روس و عثمانی ،ج ،2به
کوشش غالمحسین میرزا صالح( تهران :نشر تاریخ ایران،)1365،ص 28-29
 .2همان ،ص 29-30
 .3شیرازی،ص 765-766

77

به دســت تراکمه را نتیجه تحریکات خــود رضاقلی خان
میدانن د تا چنین وانمود کند که تمام قــدرت خو د ر ا برای
4
کمک به او به کار برده است.
در ســال  1257ق .نیز حادثهای مشــابه این افتاد .در این
سال  800سوار از ترکمانان بر سر قافله زوار مشه د تاخته و
به قتل و غارت و اســارت آنها پرداختند .در بین راه محمد
ولی خان برادرزاده آصف الدوله حاکم خراســان که در حال
بازگشت از شــکارگاه خو د بود نیز به همراه آنان اسیر شد.
چون این خبر به آصف الدوله رســید با لشــکری به سوی
اراضی ترکمانان حرکت کرد ولی در آن جا محمد ولی خان
را نیافت .بنابراین به مشهد بازگشــته و شاه را از ماجرا آگاه
کرد .شــاه نیز محمدعلی خان غفور را به نزد اهلل قلی توره
وای خوارزم فرستا د و به او پیغام داد که اگر ایلغار ترکمانان
به فرمان تو بوده آماده جنگ بــاش در غیر این صورت این
جماعت را مجازات کن و محمد ولی خان و دیگر اسرا را باز
5
گردان.
در ســال  1267ق ،نیز عــده ای از زائران مشــه د مقدس
بازگشت در بین راه مور د حمله  70سوار ترکمان قرار گرفته
6
اما نتوانستند کاری از پیش ببرند.
در ســال  1268ق ،ترکمانان در میامی به گروهی از زایران
که در حال بازگشــت بودن د تاختند اما با تفنگداران شاهی
7
مواجه شده و آنها توانســتند قافله به سالمت عبور دهند.
در ســال  1270ق ،که جمعی از تراکمــه در کمین زائران
مشهد بودند با لشکری که از ســوی مطلب خان تفنگ دار
شاهی که حراست از راهها را بر عهده داشت برخورد کردند
که  10تن از آنها کشــته و  4تن اســیر شــده روانه دربار
8
ساختند.
در ســال  1273ق ،ترکمانان ســرخس و قریابی با محمد
شیخ ســردار ترکمان به ســرجام و پیوه ژن و از آنجا عزم
نیشــابور کردند .میرزا محم د قوام الدولــه ،ابوالفتح خان
ســرتیپ را با جماعتی ســواره و پیاده مأمور کــرد و بعد از
پشت سر  1500تن ســوار چاردولی و خمسه و خراسانی و
هزاره فرستاد .ترکمانان که آن جاها را غارت کرده و احشام
غنیمت گرفته بودند و عــدهای از قبایل تیموری و جماعت
زوار امام رضا(ع) نزدیک  1000تن را اسیر کرده بودند و به
طرف میامی میرفتند.
 .4جیمز بیلی فریزر ،سفرنامه فریزر معروف به سفر زمستانی ،ترجمه منوچهری
امیری( ،تهران :توس ،)1364،ص 320
 .5سپهر ،ج ،2ص 763
 .6همان،ج ،3ص 1132
 .7همان ،ص 1192-1193
 .8همان ،ص .1243

78

فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشنامه خراسان بزرگ

ابوالفتحخان بــا آنها به جنگ پرداخــت .در اولین حمله،
ترکمانان شکست خوردند و اســرا و غنایم را گذاشته ،فرار
کردند .لشــکریان آن ها را تعقیب و توانســتند  300نفر از
از آنها ر ا کشته و یا اســیر کنند و به خاطر این کار از دولت
پاداش گرفتنــد 1.این تهاجمات و اســارتها تنها مواردی
بود که در تاریخ به ثبت رســیده و چه بسا موارد دیگری که
چون شخصیت مهمی در شمار اســرا نبوده به ثبت و ضبط
درنیامده است.
اسرایی که توسط ترکمانان گرفتار میشدند با دست و پای
بســته با زنجیر به ســمت بازارهای بردهفروشی تاشکند،
خیوه ،بخارا ،مرو و دیگر شهرهای آسیای میانه برده شده و
در آن جا به فروش میرسیدند .بازارهای برده فروشی بخارا
آن قدر از اسیران شیعه پر می شد که به قول وامبری کسی
پیدا نمیشد یک مرد شیعه تندرســت و توانا را کمتر از یک
2
فرانک بخرد.
اســرا اگــر وضعیت مالــی مســاعدی برخــوردار بودند
میتوانســتند با پرداخت فدیه آزادی خود را به دست آورند.
لیدی شیل کســانی را در کنار سفارتخانه دیده که زنجیری
بر گردن آویخته اند که نشان اسارت دختر یا پسر به دست
ترکمانان بو د و چون پولی نداشتند تا بتوانن د آنها را بخرند
3.
از رهگذران و اعضای ســفارت درخواست خیرات داشتند
اســرا اگر جوان بودند آنها را برای نگهد اری حیوانات به
داخل ایل میفرستادن د و اگر پیر بودند و یا کا ر و خدمتی از
آنها بر نمیآمد آنها را به قتل میرســاندند .پوستشان را
کنده و جلو مدخل چادرهایشان میانداختن د و معتقد بودند
هر چه چنین پوستی بیشتر ســوراخ شو د صاحب مقتولش
4
زودتر به بهشت خواه د رفت.
حکومت قاجار که از همان آغاز با ایــن تهاجمات و تاخت
و تازها و اســیر گرفتنها از ســوی ترکمن ها مواجه بو د با
روشهــای مختلف در پــی نابــودی آنها برآمــد .این
روشها از ســاختن کله منار از ترکمنها در استرابا د توسط
آقامحمدخان 5گرفته تا توســل به روســیه برای سرکوبی
آنها در دوره ناصرالدین شاه شامل میشد.
در زمــان فتحعلی شــاه مهمترین اقدام بــرای مواجهه با
 .1همان ،ص 1470
 .2وامبری ،تاریخ بخارا از کهن ترینروزگاران تاکنون،ص 349
 .3شیل ،ص 170
 .4ژوزف آرتور گوبینو ،جنگ ترکمن با آیینه تمام نمای اوضاع و احوال اجتماعی
و اداری و کشوری و لشکی ایران در گذشــته از زبان یک سرباز روستایی ،ترجمه
محمدعلی جمالزاده(،تهران:جاویدان،)1357،ص166
 .5محمدهاشــم آصــف ،رســتم التواریــخ ،ج ،2تصحیح محمد مشــیری،
(تهران:امیرکبیر ،)1352 ،ص 452-453

تراکمه فرســتادن عباس میرزا برای سرکوبی ترکمنهای
ســرخس بود .چرا که ترکمن های ســالور که در سرخس
بودند هر چناد خو د در داخــل ایران کمتر بــه تاخت و تاز
میپرداختند اما با دادن اســلحه اسیران شــیعه را به دستا
میآورند و به فروش میرســاندند .هنگام تصرف سرخس
توســط عباس میرزا حدود  3000نفر اســیر شــیعه که در
آن جا د راســارت بودند آزا د شــدند و پس از آن به قتل عام
6
ترکمنها پرداخت و حدود  5000نفر از آن ها اسیر گرفت
اهلل قلی توره به عباس میرزا عریضهای نگاشته و تقاضای
استرداد اســرار را کر د و در مقابل متعهد شــد که  )1قبایل
سلور هرگز در اراضی خراسان دست به اسر و نهب و غارت
نگشایند  )2در حدود شوارع دیده بان بگمارند تا اگر از قبایل
ساروق و دیگر طوایف برای غارت بیرون شوند آنها را دفع
کنند  )3اگر ترکمانان در خراسان اسیر بگیرند یا مالی ببرند
بر ذمه ایشان اســت که خود اســترداد کنند )4 .بازرگانان
ایرانی را از آق در بند تا کنار جیحــون محافظت کنن د و اگر
به ایشــان زیانی برس د خود جبران کننــد )5 .تجاری که
اسیران را خری د و فروش کنن د در اراضی خود نگذارن د و خود
نیز خری د و فروش نکنند  )6اگر فرمانروای خراســان نیاز به
تجهیز لشکر داشته باشــد .فرمان پذیر باشند و تا جایی که
بتوانند در لشکر حاضر شــوند .نایب السلطنه با این شرایط
7
حاضر به آزاد کردن اسرای ترکمن شد.
هر چن د در مورد این لشکرکشی گفته شــده که این کار به
درخواســت روسها بوده زیرا آنها میخواســتند حمله
دوجانبهای را علیه آنها ترتیب دهند تا ابتدا خیوه و خوارزم
را بگیرند و بعــد از آن به طرف آمودریا حرکــت کنند و در
ازای انجام این کار توســط عباس میرزا ایران را از پرداخت
8
عهدنامه ترکمانچای معاف خواهند کرد.
یکی دیگــر از اقداماتی کــه در این دوره بــرای مقابله با
هجومن ترکمنــان صورت گرفت بــه کار گرفتن 12000
تفنگچی و  4000ســوار به جای مالیات نقــدی مازندران
و اســتراباد بو د .این اقدام عالوه بر این که باعث میشــد
این منطقه به صــورت تیول بــرای شــاهزادگان قاجار
دارآید ،موجب می شــد منطقه استر ابا د در مقابل تهاجمات
ترکمنان به طور دائم مسلح باقی بماند 9.اما این واحدهای
نظامی از آن جا که حقوق و مواب خــود را به موقع دریافت
نمی کردند برای این که گرســنه نمانند به جای آن که به
 .6کمبل،ج،2ص 774
 .7سپهر ،ج ،1ص 495-496
 .8همانا ناطق ،از ماست که برماست ،ج( ،3تهران:آگاه ،)1357 ،ص55
 .9معطوفی ،استراباد و گرگان در بستر تاریخ ایران ،ص 256
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جنگ ترکمانان برونــد به عناوین مختلــف از مردم باج و
1
خراج گرفته و اخاذی میکردند.
در زمان محمدشــاه وضــع غیر عــادی زدو خوردهای
جزئی بین ایرانیان والیت اســتراباد وترکمنهای یموت
دشــت گرگان بر اثر اعز ام قوای کالنی که از طرف شاه
برای الزام طوایف به پرداخت باج و اســترداد اســیران
فرستاده شــده بودند به صورت تازه ای درآمد .نتیجه آن
لشکرکشی درست مانن د موار د قبلی بود .ترکمن ها عقب
نشــینی و ایرانیها آنها را تعقیــب میکردن د و ترکمن
ها وادار به پرداخت مالیات و تحویل اســیران شدند .ولی
وقتی که گروهان ایرانی مراجعــت کردن د ترکمنها باز
از دشتهای خو د حرکت نموده پیشــه راهزنی را از سر
گرفتند .شــاه به قدری در موضوع به اسارت گرفتن اتباع
خود حساسیت داشت که ســرانجام درص دد برآم د بر ضد
خان خیوه که پایتخــت او از مراکز عمده بــردگان بود
لشکرکشی کن د و برای جلوگیری از وقوع جنگ تازهای
در آسیا به کاردار سفارت انگلیس در تهران پیشنهاد کرد
که یکی از اعضای سفارت را به خیوه بفرستند.
شاه نیز سفیری فرســتاد .اما کار این هیأت موفق نبود و
خان خیوه فقط موافقت کر د عدهای از اسرای ایرانی را با
اسرای ترکمن که در دست ایرانیان بودند معاوضه کنند.
به همین منظور نمایندهای از خیوه به تهران آمد .پس از
مرگ خان خیوه جانشــین او اقدام به آزاد سازی 1500
2
اسیر ایرانی کرد.
عالوه بر این محمدشــاه فرســتادهای را نیز به نزد خان
بخارا گســیل داشــت و پیام داد که شــهر مرو را ویران
کردی و اسیران بردی و بیرامعلی خان که نسبت با قبیله
قاجار داشــت هالک کردی .اکنون اسیران را بازفرست
و هر چه کردی جبران کن و گرنــه آماده جنگ باش که
من به بخــارا خواهم آمد و همان رفتــاری را که با مرو و
بیرامعلی خان کــردی با تــو خواهم کرد .خــان بخارا
اســیرانی را که تا آن زمان نزد او بوده و شامل  8000تن
میشــد به عالوه مقداری هدایا برای فرســتاد ن به نزد
شاه آماده کرد اما با جنبش لشگر روس محمدشاه روی از
آن جا برگرداند 3 .د رسندی که مربوط به سال  1257ق،
است محمد شاه در فرمانی به سپاهیانش نحوه برخورد با
یدهد:
ترکمانان را این گونه شرح م 

جناب حاجی ،امیرتومان دســتورالعمل این سفر خیریت
اثر را از من میخواهد ،همین است که میگویم وقتی که
میروند به رعیت دم راه خــوش رفتاری کنند با گوکالن
و یموت خدمتکار بسیار مهربان باشن د صاحب منصبها
شب بیدار هوشیار قراولها باشــن د که نخوابند به اطراف
بیمعامله و شــکار پراکنده نشون د ســوار بیرونی محمد
حسن خان و استرابادی همیشــه در اردوی امیر تومان
باشــند که بلدند از کالپوش میروند به لب گرگان از آن
یدانند میروند به لب
جا که از مکانی که بلدها صــاح م 
اترک اول به ترکمانها اعالم بکنند که خدمت کنی د گرو
بدهید با مهربانــی رفتار نمایند .اگر قبــول کردن د و گرو
مرغوب دادند که بسیار خوب اگر نه به قدر مقدور از قتل
و غارت مضایقه نکنند حســینقلی و گامیش تپه و نوهای
ترکمان بای د به فضل خدا ویران بشود از اترک حاال چون
بارش اســت میتوان به یورت یموتها که بالخان است
رفت.
این حکم این اســت اگر صالحدید دانست که پیشرفت
دارد با قشون خراســانی یا بی آنها اگر توانست برو د اگر
نتوانســت نرود 22 .شوال ســنه  4 1257چون خسارات
و زیانهــای فراوانی از ســوی ترکمانان به ســکنه و
عابرین خراسان میرســید و هنگام قطع طرق و شوارع
هر چه از شیعیان و زائران به اســارت میگرفتن د خرید و
یدانســتند .لذا
فروش آنها را نه تنها جایز بلکه واجب م 
ناصرالدین شاه دفع آن ها را الزم دید و به حشمتالدوله
دستور داده شد تا ترکمانان را از سرخس اخراج و قلعه ای
5
مستحکم در آن جا بنا کند.
در این دوره ،سیاســت امیرکبیر در آغاز متوجه ترکمانان
شــد .زیرا بدون مطیع کردن ترکمنان ،ناحیه شــمالی
خراسان تا کرانه دریای خزر نمیتوانست امن گر دد .و نیز
دستبرد ترکمنها به ساحل استراباد و کشتیهای روسی
بهانهای برای دخالت روس هــا میگردید که نمونه آن
وقایع آشــوراده بود .در این دوره ترکمنان ســالور و مرو
فرمانبردار شدند و  11نفر از رؤســای آن ها از جمله شاه
مراد خان و جهان مــراد خان و حتی زن شــاه مرادخان
اوایل سال 1265به تهران آمدند .دولت آنان را نواخت و
مسئولیت آرامش و ایمنی مرو را به آنان سپرد.
طایفه یموت نیز به اطاعت گــردن نهادن د و خلعت برای
سرکردگان آن ها فرستاده شــد .اما طایفه گوکالن هم

 .2گرانــت و آتســن ،تاریــخ ایــران دوره قاجاریــه،ج ،2ترجمــه ع ،وحیــد
مازندرانی(،تهران:امیرکبیر ،)1348 ،ص .314-315
 .3سپهر ،ص81-82

 .4فرمانها و رقمهای دوره قاجار ،ج ،1چ ،2به کوشــش رضافراستی( ،تهران:
مؤسسه پژوهش و مطالعات فر هنگی ،)1372 ،ص 267
 .5خورموجی ،ص248

 .1بروگش ،ج ،2ص 703
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یدا د و اواخر سال  1265سپاهی
چنان به سرکشی ادامه م 
به سرکوبی آنان رفت و با شکســت آنها نظم و آرامش
در منطقه ترکمن نشین برقرار گردید 1.در سال  1267ق
 ،نیز با ســدی که امیرکبی ر در گرگان بنــا کرده بو د آب
رودخانه به بستر تازهای افتاده و به آبادانی گرگان افزود.
دولت در آن جا ترکمنان ر ا از پیشــه راهزنی منع و به کار
و زراعت واداشت2.هم مرادخان و جهان مرادخان وحتي
زن شــاه مرادخان اوايل ســال  1365به تهران آمدند.
دولت آنان سپرد.
طايفه يموت نيز با اطاعت گــردن نهادن د و خلعت براي
ســركردگان آنها فرســتاده شــد .اما طايفه گوكالن
هم چنان به سركشــي ادامه ميدا د و اواخر سال 1265
سپاهي به ســركوبي آنان رفت و با شكست آنها نظم و
آرامش در منطقه تركمن نشــين برقرار گرديد 3 .درسال
 1267ق،نيز با سدي كه اميركبير درگرگان بنا كرده بود
آب رودخانه به بســتر تازهاي افتاده و به آباداني گرگان
افزود .دولت در آن جا تركمنان را از پيشــه راهزني منع و
به كار و زراعت واداشت 4.هم چنين در اين سال اميركبير
يكي از برجســتهترين فرماندهان نظامي خو د مراد ميرزا
احسام الســلطنه را مأمور سركوبي تركمنهاي سرخس
كرد و محمد ولي خان را به بيگلربيگي اســترابا د فرستاد
تا تركمنهاي يموت وگوكالن را تحت كنترل درآورده
و عوامل مستعد شــورش را نابود نمايد .اميركبير راه حل
ســومي را نيز برگزي د كه برخالف دو مور د قبلي نظامي
نبود بلكه تنها از لحاظ سياســي مورد توجــه بود .به اين
منظور ســفيري به خيوه فرســتاد تا در روابط صميمانه
خيوه وتراكمــه خلل ايجا د كرده و خــان خيوه را به قطع
حمايت از تركمن ها ترغيب كند 5.خان خوارزم در مقابل
خواســته رضاقلي خان كه به اين منظور و نيز آزاسازي
اسراي دربند به خوارزم رفته بود ،از آزادي اسراي ايراني
خو دداري كرد زيرا معتقــ د بود كه اگر اســرا را آزاد كند
قزلباشــان گمان خواهند كرد كه از آنها ترسيده و هر
روز حكمي تازه بر آنها تحميل خواهند كرد ،بنابراين رد
كردن اسرا را به مصلحت نميدانست.
با وجود تمــام اين اقدامــات اما باز همين سركشــيها
از ســوي تركمانان ادامه داشــت .به طوري كه در طي
ســالهاي مختلف گزارشهايي ازجنــگ و گريزهاي
 .1آدمیت ،ص 602
 .2همان ،ص 399
 .3آدميت ،ص 602
 .4همان ،ص399
 .5سارلي ،تاريخ تركمنستان ،ص 55-56

حاكمان و واليان با تركمانان به ثبت رسيده است .در بين
اين سالهاي مختلف گزارشهايي از جنگ وگريزهاي
حاكمان و واليان با تركمانان به ثبت رســيده است 6 .در
بين اين سالها مهمترين جنگي كه با تركمنان صورت
گرفت جنگ مرو بود .اين جنگ در ســال 1277ق،ميان
تركمنها وقواي ايران به فرماندهي حشمتالدوله والي
خراسان در زمان وزارت قوامالدوله روي داد .سپاه ايران
با وجود پيشــرفتهاي اوليه به علــت ضعف فرماندهي
شكســته خورد وهزاران سرباز ايراني اســير تركمنها
شــدند .به همين دليل دولت ايران قــدرت هاي محلي
را تقويــت ميكرد تا آمــاده مقابله با تركمن ها باشــند
ودراين راستا سرخس تا كناره درياي خزر به قدرتهاي
محلي واگذار شــد و بيش از نصف اين حــدو د در حوزه
حكمراني ايلخانان شــادلو قرار گرفت7 .بــه اين ترتيب
پس از اين جنگ دامنه تجاوزات تركمنها به خراســان
گســترش يافت و مأمورين انتظامات طرقبه ناچار براي
آنها جاسوســي كرده و درتاراج اهالي با آنها شــركت
ميكردند 8.اين شكســت تا مدتها هر گونه اعتماد را از
قواي نظامي ايران وناصرالدين شاه سلب كرد و تا حدود
زيادي به غرور و ثروت تركمنها افــزود .چون كليه بار
وبنه ارتش وتعــداد زيادي حيوانــات باركش را غنيمت
گرفته بودند و فديه اي زيادي براي آزادي اســرا به آنها
پرداخت شده بو د در اختيار گرفتن اين غنايم باعث شد تا
در چپاول حريصتر شده و تا سالها بعد به تهاجمات خود
ادامه دهند 9.پس از اين شكست ديگر هيچ گونه كوششي
از ســوي دولت ايران براي تصرف مج دد نواحي آسياي
مركزي برنيامد .در ســال 1861م .تركمنها به سرخس
حمله كردند اما شكســت خورده و تعدادي از توپهايي
كه در جنگ مرو به دستشان افتاده بو د مسترد شد .از اين
يديدند شروع به
تاريخ روسها كه مانعي در برابر خو د نم 
10
پيشروي در تركستان و ماوراء النهر كردند.
با جدا شــدن هرات از ايــران تراكمه آخــال و مرو كه
جرأت يافته و نواحي خراســان را ناامن كرده بودند چون
دولت ايران نميتوانســت جلوي آنهــا را بگيرد پس از
 .6هدايت ،سفارت نامه خوارزم ،ص 73
 .7محم د حسن بن علي اعتمادالسطنه ،المادر واالتار( ،تهران :كتابخانه سنائي،
بيتا) ص 45-52
 .8سرپرستي مولســورت سايكس،سفرنامه سرپرسي ســايكس با ده هزار ميل
درايران ،ترجمه حسين سعادت نوري( ،تهران:لوحه ،)1363 ،ص18
 .9آدريان دوريس هي تيه ،يا دداشــتهاي سياســي كنــت دوگوبينو ،ترجمع
عبدالرضا هوشنگ مهدوي( ،تهران :جويا ،)1370 ،ص 236-327
 .10عبدالرضــا هوشــنگ مهــدوي ،تاريــخ روابط خارجــي ايــران ،ج ، 2
(تهران:سيمرغ ،)1355 ،ص 271
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عزل ميرزا حسين خان سپهســاالر دولت ايران حاضر به
مذاكره با روسها شد تا شاي د بتواند از قتل وغارت اشرار
تركمانان جلوگيري كند.
به همين منظور در اوايل ســال  1299ق ،معاهده آخال
بين دو دولت به امضا رســيد1.زماني كه ناصرالدين شاه
خبر تصرف گوگ تپه را به وســيله قواي ژنرال اسكوبلف
روســي شــنيد از اين كه بع د از مدتها مرزهاي شــمالي
كشــور امن ميشــدند و خطر تركمانان از بين ميرفت
خوشــحال بود و به موجب پيمان آخــال از كليه دعاوي
خود نسبت به تركســتان و ماوراء النهر چشم پوشي كرد
و رو د اترك مرز ميان دو كشــور شناخته شــد در مقابل
دولت روسيه متعه د ميشد كه از تجاوز قبايل تركمن به
ايران جلوگيري كند 2.قبل از عقد قرارداد آخال در ســال
 1842م  .با امضاي عهدنامهاي بايد برده فروشي درخيوه
لغو و امنيت تضمين ميشــد 3.وقتي روسها خيوه را در
ســال 1873م .فتح كردند عالوه برآزاد كردن اســراي
روســي چن د ص د نفر از اســراي ايراني را نيز كه سالها در
آنجا در اسارت بودند آزاد كردند و بازارهاي برده فروشي
در خيوه بخارا تعطيل شــد 4.به اين ترتيب هر چن د كلنل
ييت در سفرنامهاش ميگويد كه ايرانيها بايد از روسها
متشكر باشند كه تركمنها را ســر جاي خود نشاندند و
ديگر از هجوم آنها خبري نيســت وتنها خطري و تنها
خاطره تلخ آن حمالت مانده است 5.اعتمادالسلطنه نيز در
يا دداشــتهاي خود به هنگام ذكر از معابر خراسان چون
ميامي ومزينان كه قب ً
ال كمينگاه تركمانان براي اسارت
زوار بود ميگويد :حاال از دست روسها و ضرب شمشير
آنها امن شده ،زراعت كردهاند و آب مختصري دارد000
 6اما تجاوزات و شــرارتهاي تركمانان هم چنان ادامه
داشــت .مخصوص ًا اين كه خو د روسها هم براي ناامن
كردن خراسان پنهاني اين تجاوزات را تشويق ميكردند.
به همين دليل مناطق شمالي خراسان و گرگان هم چنان
آســيب پذير بود 7.دليل بر ادامه ناامنيها سندي از ميرزا
 .1محمد محمود ،تاريخ روابط ايران وانگليــس در قرن  \19ج( ،4تهران:اقبال،
 ،)1367ص1195 -1196
 .2هوشنگ مهدوي ،ص273

 .3يپوكارلوترنزيو ،رقابت روس وانگليس درايران و افغانســتان ،ترجمه عباس
آذرين( ،تهران :بنگاه ترجمه ونشر كتاب ،)1359،ص 59
 .4موزر ،ص123
 .5چارلز ادورا د بيت ،ســفرنامه خراسان و سيســتان ،ترجمه قدرت اهلل روشني
زعفرانلو ومهرداد رهبري( ،تهرانكيزدان ،)1365 ،ص 146
 .6محم د حسن بن علي اعتمادالسلطنه ،يا دداشتهاي روزانه اعتمادالسلطنه ،به
كوشش سيفاهلل وحيدنيا ،تهران:آبي ،)1385 ،ص68
 .7سهامالدوله وخاور بي بيشادلو ،ص 5-6
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عبدالوهاب خان آصف الدوله،مربوط به ســال  1303ق،
است كه ميگويد:
بنده احكامي كــه الزم بــود در فقره مراقبــت از عدم
عبور تركمــان بجنورد و نردين و جاهايــي كه متعلق به
خراسان است با آدم مخصوص فرســتاد ،حاال تلگرافي
از تلگرافچي ميان دشت رســيد كه چهار روز قبل ،چهار
ســوار تركمان دردهنه زيدر به زوار يزدي برخورده پولي
كه داشتهاند گرفته در دستجرد هم مبلغي از زوار كر د برده
چون اينجاها متعلق به خاك شــاهرود و بسطام جمعي
نواب واال ضياء الدوله اســت تا از آن جاها عبور نكنند به
خاك خراســان نميآيند بنده با همين چاپار آن چه الزم
بود در تأكيد اين فقره و مراقبت در اين امر به نواب معزي
اليه نوشته الزم اســت از طهران هم تلگراف ًا تأكيدي به
8
ايشان بشود.
از نمونههاي دوره بعد ميتوان به ســندي اشــاره كرد
كه متعلق به ســال 1327ق ،ميباشــد و در آن سه نفر
همراه با خانوادههايشــان براي زيارت امــام رضا رفته
بودند .آنهــا در بين راه مورد حمله  6ســوار تركمن و 3
نفر پياده قرارگرفته و از آســتان قــدس تقاضاي كمك
داشتند9.ســرانجام در زمان رضاخان با سياستهايي كه
در مورد عشــاير به كار گرفت به اين تجاوزات پايان داده
10
شد.
نتيجهگيري
در دوره قاجــار حمالت تركمنهــا به ايــران به ويژه
مرزهاي شرقي و شمال شــرقي ايران به داليل مختلفي
جريان داشــت .در طي اين حمالت افراد زيادي از جمله
زائران را به اســارت ميگرفتنــد .از آن جا كــه يكي از
مكانهاي زيارتي شــعييان در خراســان وجو د داشت
وعليرغم خطرات فراوان همه ســاله عــده زيادي به
زيارت اين مكان مقدس ميرفتند در بين راه مورد حمله
تركمانان واقع شده و به صورت اســير و برده به فروش
ميرسيدند .حكومت قاجار به روشهاي گوناگوني سعي
ميكرد با اين حركات تراكمه مقابله كن د اما تالش هاي
آنها نتايج قابل توجهي در بر نداشــت و تركمنها هم
يدادند.
چنان به تهاجمات خود ادامه م 
 .8اســناد ميرزا عبدالوهاب خان آصف الدوله (گزيده اسناد خراسان) ،به كوشش
عبدالحسين نوايي و نيلوفر كسري( ،تهران :مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران
و بنيا د مستضعفان و جانبازان ،)1377 ،ص123
 .9مركز اسناد آستان قدس رضوي ،پرونده شماره  ،25094ص3
 .10همان ،پرونده شماره ،71716ص1
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کدانشگاه تهران،
کمبل ،جان نیکل رابرت .دو سال آخر :یا دداشتهای روزانه سرجان کمبل .به کوشــش ابراهیم تیموری ،ج1و ،2تهران 
(13819
گلی ،امین .تاریخ سیاسی و اجتماعی ترکمنها .تهران :نشر علم().1366 0،
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سرباز روستایی ،ترجمه محمدعلی جمالزاده(،تهران:جاویدان،)1357(،ص166
لوگاشوا ،بی بی رابعه .ترکمن های ایران .ترجمه سیروس ایزدی؛ حسین تحویلی،تهران :شباهنگ).1359( ،
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مفتون دنبلی ،عبدالرزاق بن نجفقلی .مآثر سلطانیه .تصحیح زرگرینژازد ،تهران:روزنامه ایران)1383 (،
مک گرگر ،سیام .شرح ســفری به ایالت خراســان .ترجمه مجید مهدیزاده ،ج ،1مشهد :مؤسسه چاپ و انتشــارات آستان قدس رضوی،
.1366
موریه ،جیمز .حاجی بابای اصفهانی .مجموعه 3جلدی ،تهران :بنگاه پروین).1320 (،
موزر ،هنری .سفرنامه ترکستان و ایران (گذری در آسیای مرکزی) .به کوشش محمد گلبن ،تهران:انتشارات سحر)1356 (،
میرپنجه ،اسماعیل .خاطرات اســارت :روزنامه سفر خوارزم و خیوه .به کوشــش صفاء الدین تبرائیان ،تهران :مؤسسه پژوهش و مطالعات
فرهنگی).1370( ،
ناطق ،هما .از ماست که بر ماست .چ ،3تهران :آگاه)1357 (.،
نوری ،محمدتقی بن محمد مهدی .اشرف التواریخ .به تصحیح سوسن اصیلی ،تهران :مرکز پژوهشی میراث مکتوب)1386 (،
واتسن ،گرانت .تاریخ ایران دوره قاجاریه .ترجمهع .وحی د مازندرانی ،چ ،2تهران :امیرکبیر) .1348 (،
وامبری ،آرمینیس  ،تاریخ بخارا از کهنترین روزگاران تاکنون ،ترجمه محمد روحانی(،تهران :سروش ،)1380 ،ص 348
وامبری ،آرمینیوس .سیاحت درویش دروغین در خانات آسیانه میانه .ترجمه فتحعلی خ.واجه نوریان ،ج ،4تهران :شرکت انتشارات علمی و
فرهنگی.1365 ،
-51ورهرام ،غالمرضا .نظام سیاسی و سازمانهای اجتماعی ایران در عصر قاجار .تهران:مع ین).1385 (،
 -52هدایت ،رضاقلی خان .تاریخ روضه الصفای ناصری .به تصحیح جمشید کیانفر ،ج ،9تهران :اساطیر)1380 (،
 -53هدایت،رضاقلی خان.م تاریخ روضه الصفای ناصری .به تصحیح جمشید کیانفر ،ج ،9تهران :اساطیر).1380(،
 -54هوشنگ مهدوي،عبدالرضا ،تايخ روابط خارجي ايران ،ج ،2تهران :انتشارات كتابهاي سيمرغ وابسته به انتشارات اميركبير)1355 (،
 -55آدريان دوريس هي تيه ،يا دداشتهاي سياســي كنت دوگوبينو ،ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوي( ،تهران:انتشارات جويا،)1370( ،
ص 236-327
 -56بيت ،چارلز ادوارد سفرنامه خراسان و سيستان ،ترجمه قدرت اهلل روشني زعفرانلو ومهرداد رهبري( ،تهران:يزدان ،)1365 ،ص 146
اسناد
 -1مركز اسناد آستان قدس رضوي .پرونده شماره 25094
 -2مركز اسناد آستان قدس رضوي .پرونده شماره 71716
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Sustainable Development in Southeastern of Iran
Iraj Afshar Sistani1
Received: 2013/9/18
Accepted:2013/10/27
Abstract
Sistan and Baluchestan as a vast and strategic province is located in the south of Iran
and north of Oman Sea and east of Afghanistan and Pakistan and historically has
been one of the most ancient and fruitful manifestations of Iranian cultures. (Rovlinson,1999; 34) and remained ever sustained for a period of more than ten thousand
years and the splendid works of Iranian culture with different forms are manifested in
this province. (Afshar Sistani, 2002, 17).
Sistan and Baluchestan is considered as the realm of the legends and epics, center of
urbanization communities, a link bridge between Eastern Asia with India and China
and a corridor used by commercial caravans (Kheirabadi, 1997; 97).
Given dominance over Indian Ocean and Oman Sea as well as its own special physical
position, southeastern of Iran enjoys a strategic value. This region is placed at the
beginning of land roads which is the point intersection of superpowers and then has
historically achieved a special political and military position for its town. (Afshar Sistan, 2002; 44).
Insecurities origin existed in East of Iran, is a combination of political, economical, cultural, military, social concerns and for the purpose of confronting them, consideration
of combination of solutions and methods is must. We can point to the coexistence of
economic interests ordinary people of this area and insurgence and insecurity. The
responsible bodies shall organize this link against current stream within an organized
planning.
Mental and cultural damages, tendency toward taking narcotic substances and the
risks associated to it, has threatened not only the Islamic Republic of Iran, but also
world communities. However, having enjoyed the national costs and expenditures,
Iran has solely assumed the responsibility to challenge with the world threat.
In order to challenge with smuggling and insecure frontiers, it is necessary that a global will to be formed and the associated costs and expenditure are paid by all of the
countries.
Keywords:
Sistan and Baluchestan, Strait of Hormuz, Indian Ocean, Afghanistan, Pakistan
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Kharazm , Corner of Territories Greater Khorasan from Hands and
Minds Gone
Amir Rahmani1, Mohsen Ghorbankhani2
Received: 2013/10/7
Accepted:2013/11/23
Abstract
Great Iranian Empire was a vast territory that now each of them has become an independent state. Due to its special geographical position has always been the land
of Kharazm was attacked by aliens. Since awareness from history of cultural identity
and social changes seems necessary the starting point, the aim of the present study,
understanding and remembering the corner from the date of Kharazm and civilization
is one of the Greater Khorasan territories (Except the territorial of Iran the great Aryan race or country of origin where it is located). This research is based on descriptive
method - analytical study and a Library and Archives. In this context articles, books,
research and design of internal and external documents related to the subject toward
achieving the goal the research was used. The findings indicated Kharazm only due to
the large rivers and lakes, fertile soil, and water are not known and it is great, but the
land of the Aryans have mentioned it as the origin, Due to the efforts and suffering,
thousands of years of civilization, Iranian filmmakers and the teachings of their leaders, had been transformed into a paradise on earth. Of these North Heaven of the Holy
Land’s greatest heroes, scholars, Soufian and Iran and the world have come, therefore,
to recognize the greatness of the Iranian nation and the science of heart and effort,
and thrived for thousands of years Iranian were, Should be archeological research and
the remaining works of that period are now mostly buried, we draw their attention.

Key words:
Kharazm, Greater Khorasan, History and Civilization, Culture, Iran
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(Estern Nations in Ferdowsi Thoughts and Shahnameh)
Omid shiva1

Received:2014/1/12
Accepted:2014/3/10
Abstract
The western always keep a close eye on eastern civilization through out the history.
Toward doing a survey and getting to an understanding of their knowledge, customs
and conventions a new field of study was created-orientalistic-. Unfortunately its principles have been emphasized on discrimination and segregation of eastern and western and eastern –assuming the supremacy and dominancy of the western out look-.
Looking down on eastern civilization did not last long as recent archeological and fair
scientific findings revealed values of the eastern out-look made the western to respect
it.
The dawn of eastern civilization was much sooner than the western one. The oldest
city of the ancient world in Mesopotamia in Iraq, Jiroft in Iran and Mohenjoudarou in
India were of incredible civilization.
Formation of big empires in Iran , China and India were concomitant to stating of city
dwelling in other parts of the world, so it would be looking into ourselves from western out-look put us to shame.
In this essay I am to do a survey on racial and geographical distribution of eastern
nations making a historical comparison with what has been mentioned in Shahnameh
and then we do a survey on these nations’ customs, conventions and mythology. It
goes without saying that this essay can not account for a full discussion of so I ignored
the civilizations and nations not mentioned very often in Shahnameh.
Key words:
eastern nations, Ferdowsi, Shahnameh
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Geopolitical analysis for exit from crisis areas in East of the country
Ezatollah Ezati1, Mohammad Hasan Nami2, Vahid Barani Pesyan3
Received:2013/12/7
Accepted: 2014/1/22
Abstract:
Ventured into the twenty-first century called the century of unpredictable developments, The developments has led to many crisis in the world, Iran’s geopolitical position in the center and the centrality of the Persian Gulf and Oman Sea, Indian Ocean,
Central Asia, Caucasus and Middle East energy strategy to dominate the center of
the oval, plays The foundation Drastratzhy geopolitical and national security of Iran.
Geopolitical areas of North, South, East and West of the country and its importance in
establishing and maintaining the security of Iran are clear to everyone. Understanding
the functions of these areas and can have an important role in national and international security. This paper has been using the library, the functions and the geopolitical
importance of Iran and its national and internation , need for accurate identification
of the areas causing (Eastern regions of Iran) Been noted. Guidelines on the management of this crisis are addressed.
Keywords:
Geopolitical, National Security, Islamic Republic of Iran, Crisis, Eastern borders of the
country
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Captive Iranian pilgrims by Torkamans and reaction of Qajar( 19th
century)
Masoud Moradi1, Zahra Shabani Sani2
Received:2014/1/6
Accepted:2014/2/25
Abstract
In the Qajar period, due to the attacks on Iran especially on Khorasan province by
Turkmen , many of the cities and oases extending from this region to those as far as
the easth southem parts of the Caspian sea were living in insecure conditions. These
tribes captivated people and looted their properties . Meanwhile, the people who
were going or coming back from pilgrimages were attacked by Turkmen and they were
captivated after their properties were looted and if they were old they were killed’
otherwise, they were taken to slavery bazaars in Bokhara , khiva and Merv and were
sold there . They could get free in case they were rich . after getting aware of this news
especially if there was an important person among the slaves. Qajar dynasty gave
commands to local rulers to free them and in some casesit sent ambassodars . in spite
of all the efforts of the dynasty to avoid the attacks, this process went onto the end of
Qajar dynasty, Because the efforts were defensive rather than preventative.
Key words:
Turkmen , Khorasan , pilgrims, the capture
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Historic Gardens of Birjand in Qajar and Pahlavi era
Seyyed Rasoul Moosavi Haji1, Davood Saremi Naieni2, Zabihollah Masoudi3
Received: 2013/12/28
Accepted: 2014/3/11
Abstract:
Iranian gardens, as one manifestation of the art, talent and knowledge of the people,
have always been at the core of attention. In the broad land of Iran, there are valuable gardens that have extended the development of Iranian garden-making to other
Islamic lands. One sample of Iranian gardens representing the garden-making art can
be seen in the historical city of Birjand. The emergence and development of these gardens go back to Safavid period. When Alam family took power, the power transferred
gradually from Ghohistan to Birjand. Studying the political history of Qajar and local
governors show that historical gardens in Birjand were constructed in Shokat-al Molk
II coinciding with Mozaffar Al-din Shah Reign. This thesis tried to study the evolutional
formation of Persian and Birjand Historical gardens. Also, it was tried to analyze the architecture of the Gardens. This research carried out on the base of Fundamental studies and according to Historical Approach. Also, methods of gathering data have been
documentary and field methods. Studying the structure of gardens in Birjand show
that in this region, gardens have some unique characteristics. These characteristics are
as follows: Absence of water in main axis; presenting of Pine and Cypress trees in two
sides with Functional and main axis; forming of main Palace toward East-West along
to Northern and southern edges (such as Rahim Abad &Akbariyeh ,Shoukat Abad and
Behelghard); connecting to rural contexts; unique brick work techniques and arcograph. Finally, this research tried to compare these gardens with others gardens to
explain the Islamic architecture in Birjand City.
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