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امنیت پاید ار د ر جنوب خاوری ایران

ایرج افشار )سیستانی(

 خوارزم ، گوشه ای از سرزمین های خراسان بزرگ از د ست و ذهن رفته

امیر رحمانی، محسن قربانخانی

ملل شرق د ر د ید گاه فرد وسی و شاهنامه
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تحلیل ژئو پلتیک برای خروج از بحران های نواحی شرق کشور 

د كتر عزت اهلل عزتی، محمد حسن نامی، وحید  بارانی پسیان

باغ های تاریخی بیرجند  د رد وران قاجاروپهلوی

 د كتر سید رسول موسوی حاجی، د كترد اوود  صارمی نائینی، ذبیح اهلل مسعود ی

اسارت زوار ایرانی توسط ترکمانان و واکنش حکومت قاجار )سد ه 19 م(

د كتر مسعود  مراد ی  ، زهرا شبانی ثانی 
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امنیت پاید ار د ر جنوب خاوری ایران

ایرج افشار )سیستانی(1
 

تاریخ د ریافت:  92/6/27
تاریخ پذیرش:92/8/5

چکید ه
استان پهناور و استراتژیک سیستان و بلوچستان د ر جنوب ایران و شمال د ریای عمان و باختر افغانستان 
و پاكســتان قرار گرفته و از د یرباز خاســتگاه یکی از د یرین ترین و ُپربارترین نمود های فرهنِگ ایرانی بود ه 
)راولینســون 34:1378( و د ر د ورانی بیش از د ه هزار سال همواره پاید ار ماند ه اســت و آثار د رخشاِن فرهنِگ 

ایرانی، به گونه های گوناگون د ر سراسر آن نمایان است )افشار سیستانی، 17:1381(.
سیستان و بلوچستان ســرزمین اسطوره ها و حماســه ها، كانون اجتماع های شهرنشــینی، پل پیوند  آسیای 

باختری با هند  و چین، و گذرگاه كاروان های بازرگانی بود ه است )خیرآباد ی، 97:1376(.
جنوب خاوری ایران به انگیزه چیرگی به اقیانوس هند  و د ریای عمان و نیز جایگاه فیزیکی ویژه ی خود ، د ارای 
ارزش استراتژیک است، و هم چنین قرار گرفتن این منطقه د ر آغاز راه های زمینی و د ر جای برخورد  ابرقد رت 
ها، از د یرباز جایگاه سیاسی و نظامی ویژه ای را به د ست آورد ه است )افشــار سیستانی، 44:1381(. ریشه ی 
ناامنی های موجود  د ر خاور ایران، تركیبی از موضوع های سیاسی، اقتصاد ی، فرهنگی، نظامی، اجتماعی و ... 
بود ه و برای رویارویی با آن، بایسته اســت به تلفیقی از راهکارها و روش های همانند  روی آورد . د ر این زمینه 
می توان به وجود  پیوند  میان منافع اقتصاد ی مرد م منطقه و شرارت و ناامنی اشاره كرد . نهاد های مسؤول باید  

د ر چهارچوب برنامه ای منظم بتوانند  این پیوند  را به شکل مخالف جریان موجود ، سازمان د هی نمایند .
آســیب های روانی و فرهنگی، گرایش بــه مصرف مواد  مخد ر و خطرهای ناشــی از آن، نــه تنها جمهوری 
اسالمی ایران، بلکه تمامی جامعه های جهانی را مورد  تهد ید  قرار د اد ه است. د ر حالی كه ایران با بهره گیری از 

هزینه های ملی به تنهایی بار مبارزه با یک تهد ید  جهانی را به عهد ه گرفته است.
برای مبارزه با قاچاق و مرزهای ناامن، بایسته است اراد ه ای جهانی شکل گرفته و هزینه های رویارویی با آن 

را همه ی كشورهای جهان برعهد ه گیرند .
همسانی های فرهنگی و همگنی ســاختار جمعیتی د و ســوی مرزهای خاور ایران، فضای مساعد ی را برای 
رشــد  هرگونه اقد ام ضد امنیتی د ر منطقه پد ید  آورد ه است. برای تغییر ســاختار و ایجاد  جریان هم گرایی د ر 
كناره ی مرز خاوری كشور، بایسته است طرح های اقتصاد ی، صنعتی، كشاورزی و با اعطای مزایای ویژه و با 

انتقال یا كوچ و به صورت بلند مد ت اجرا شود  )رضوی، 18:1380(.

واژگان کلید ی:
سیســتان و بلوچســتان، تنگه ی هرمز، اقیانوس هند ، د ریای عمان، هند ، چین، افغانســتان، پاكستان، مواد  

مخد ر، امنیت پاید ار.

Email:fshnfshr@gmail.com :1.  نویسند ه مسئول: نویسند ه و پژوهشگر ایران شناس و د كترای جامعه شناسی. ایمیل
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مقد مه
اســتان سیســتان و بلوچســتان د ر جغرافیای سیاسی 
ایران، بلکه جهان، د ارای نقش ارزشــمند ی است، زیرا 
300 كیلومتر مرز آبــی د ر د ریای عمــان د ارد  و خلیج 
چابهار از یک جایگاه اســتثنایی د ر بیرون تنگه ی هرمز 
و قرار د اشــتن د ر د هانه ی اقیانوس هند ، برخورد ار است 

)افشار سیستانی، 21:1372(.
د ریای عمان نه تنها به انگیزه های گوناگون اجتماعی، 
اقتصاد ی، صنعتی و پیوند ی برای ایران و منطقه د ارای 
ارزش است، بلکه به د لیل د اشتن جایگاه برتر سیاسی و 
ژئوپولیتیک خود ، جنبه های د یگر را هر چند  كه با ارزش 

هستند ، زیر تأثیر قرار د اد ه است )عقلمند ، 395:1367(.
سیستان و بلوچستان از سرزمین هایی بود ه، كه فرهنگ 
انســانی د ر آن آغاز گشــته و تاریخ این پید ایی به صد  
هزار سال پیش می رسد ، ســفال سیستان و ابزار سنگی 
بلوچســتان به آخر د وره ی یخ بند ان سوم  ریس  و  ُوورم  

نسبت د اد ه شد ه است )امیرلو، 1365: 15-14(.
مرزد اران رشــید  و آزاد اند یش بلوچ و سیستانی، همواره 
به پند ار، كــرد ار، گفتار و منش هــای نیکوی اخالقی 
شــهرت د اشــته اند . همین ویژگِی هســتی، توانست 
این منطقه ی مرد خیز را از آســیِب توفان های سخت، 
چون یورش ها، كشــتارها، چپاول ها، بی مهری و ستم 

حکومت های پیشین نگه د ارد .

نقش سرزمین و مرد م د ر امنیت منطقه
اســتان سیســتان و بلوچســتان به انگیزه ی د اشــتن 
جایگاه ویژه  طبیعــی و جغرافیایی، هم جــوار بود ن با 
د ریای عمان و رود  بزرگ هیرمند  و هامون نخســتین 
د ریاچه ی آب شیرین جهان، ویژگِی سرزمین و جایگاه 
ویژه ی سیاسی، تاریخی، باســتانی و اجتماعی، ارزش 
ویژه ای از د ید گاه استراتژیک د اشــته و گلوگاه آسیای 
جنوب خاوری نیز به شــمار می رود  )افشــار سیستانی، 

.)16:1387
ایــن اســتان از روزگاران كهن گاهــواره ی فرهنگی 
ریشه د ار بود ه است، كه آثار و نشــانه های با شکوه آن، 
از جمله شهر سوخته، نیایشگاه د هانه ی غالمان و كاخ 
اشکانی كوه خواجه ی سیســتان و ابزار سنگی الد یز و 
ماشــکید  بلوچســتان، تا كنون د ید ه می شــود  و مورد  

ستایش باستان شناسان و جهانگرد ان است.
بنابراین، برجستگی های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، 

ســرزمینی و منطقه ای جنوب خاور ایــران، نه تنها می 
تواند  به عنوان نماد ی از فرهنــِگ توانگر منطقه، الهام 
بخش اســتان های د یگر كشــور قرار گیرد ، بلکه این 
ویژگی هــا و توانش هــای منطقــه ای می تواند  نقش 
ارزند ه ای د ر شکوفایی اقتصاد  و امنیت پاید ار خاور ایران 

د اشته باشد  )ُكرُزن، 318:1350(.
خاور ایران، از جمله منطقه ی سیســتان و بلوچســتان 
چنان كه گفته شــد ، د ارای جایگاه ویژه ای     می باشــد  
و همیشــه به انگیزه ی این جایگاه د ر معرض تهد ید  و 
فرصت بود ه اســت و می توانــد  با پرد اخــت كم ترین 
هزینه ها، امنیت خود  را نگــه د ارد  و آن ُمحقق نخواهد  
بود ، جز این كه با تد بیر و    خویشتن د اری با برنامه ریزی 
و د رایت و مد یریت مهمی د ر جذب سرمایه های كالن 
از مناطــق گوناگون نماید  و با ایجــاد  بنگاه های بزرگ 
اقتصاد ی و مراكز تجــاری و صنعتــی و بهره گیری از  
سرمایه های خارجی و د رگیر كرد ن آنان د ر این منطقه، 
نه تنهــا امنیت خود  را نگــه د ارد ، بلکه د یگــران را نیز 
تشــویق كند  تا امنیت ایران، از جمله خاور ایران را نگه 

د ارند .
رشــد   می تواند انگیــزه ی  ســرمایه گذاری  ایــن 
شــگفت انگیزی د ر كوشــش های اقتصاد ی باشد  كه 
خود  تأثیر بســیاری د ر امنیت منطقه ای و یکپارچگی و 

هم بستگی د ارد  )یعقوبی، 7:1385(.
جنوب خاور ایــران یک مرز د راز حــد ود  1 هزار و 400 
كیلومتر آبی و خاكــی د ارد  كه بخش بــزرگ آن، مرز 
مشترک با د و كشــور مسأله د ار افغانســتان و پاكستان 
اســت. حجم بزرگی از مواد  مخد ر جهان د ر افغانستان 
تولید  می شــود . هم چنین نزد یک ترین و ارزان ترین راه 
انتقال این مواد  به اروپا، گذرگاه ایران، یعنی از مرزهای 
خاور كشــور اســت، كه وجود  كویرها، كوهستان ها و 
ریگســتان های پهناور و نواحی خالی از سکنه ی استان 
سیستان و بلوچستان گذرگاه آسانی را برای آنان فراهم 
كرد ه است. به همین رو، این استان به عنوان بزرگ ترین 

گذرگاه انتقال مواد  مخد ر بود ه است.
به این ترتیب قاچاق مواد  مخد ر با شرارت و ناامنی پیوند  
نزد یک د ارد  و سازه های بســیار د یگری د ست به د ست 
هم د اد ه تــا جایگاه امنیتی ویژه ای پد یــد  آورد ، از جمله 
د ورد ست بود ن از مركز و توسعه نیافتگی د ر ساختارهای 
اقتصاد ی و اجتماعی، تنگد ستی شد ید  اقتصاد ی، وجود  
مرز د راز و سختی كنترل آن، شرایط اقلیمی و جغرافیایی 
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بســیار وحشــی و گمراه كنند ه، نبود  كنترل د ولت های 
همسایه بر مناطق هم جوار و سرانجام مسایل فرهنگی، 
اجتماعی، تاریخــی و د اد  و ســتاد هایی كه همه ی این 
ســازه ها با یکد یگر د ارند ، بَســتر پید ایش و گسترش 
ناامنی ها را د ر مرزهای خاوری ما، یعنی د ر اســتان های 
سیستان و بلوچستان، خراسان جنوی و خراسان رضوی 

فراهم می آورد .
با یک نگرش ژرف، بخش بســیاری از این ســازه های 
منطقه ای، یک استعد اد  و توانایی و امکان  توسعه ای به 
شــمار می روند ، به عنوان مثال به وجود  مرز یا فرهنگ 
مرد م استان به عنوان یک نقطه ی نیروی تأثیرپذیر، باید  
نگاه كرد  و د ر تأمین امنیت منطقــه، از آن بهره گرفت 

)حسینی، 6:1378(.
تأمین امنیت پاید ار به وجود  یک د كترین استواِر امنیتی 
د رست، كه منطبق بر واقیت های اجتماعی، جغرافیایی، 
اقتصاد ی، تاریخی، مذهبی، قومی و سیاســی اســت، 
باز می گرد د . نبود  یک سیاست روشــن امنیت ملی، كه 
مور پذیرش همه ی اجزاء حکومت باشد  و برخورد های 
بخشــی و ســلیقه ای، به ویژه د رباره ی قوم ها، امنیت 
را د ر خاور ایران آســیب پذیر می كند . د ر این د ید گاه به 
ریشه د ارترین سازه د ر تأمین امنیت، یعنی به نقش مرد م 
خیلی نگاه نمی شــود  و امنیت عمومی به شــد ت از این 

رویکرد  رنج می برد  )حسینی، 6:1378(.
بلوچ ها و سیســتانی ها از د ید گاه د ینی، زبــان، آد اب و 
رسوم، همسانی هایی د ارند . زبان بلوچی با زبان پهلوی 
اشکانی و نیز پهلوی د وران ساسانی نزد یک است )صفا، 

.)41:1355
د یــن د اری، میهن د وســتی، جوانمــرد ی، برد باری، 
سخت كوشــی، میهمان نوازی، پاک اند یشی، د لیری و 
ساد ه زیستی از ویژگی های مشــترک بلوچ و سیستانی 
اســت. افزون بر آن، د ارای تبار و خاســتگاه مشترک 
هســتند  و ایرانی االصل می باشــند  )كمیســیون ملی 

یونسکو د ر ایران، 98:1342(.
سیســتانی ها بلوچ  ها و د یگر قوم ها با آن كه د ر زند گی 
تاریخی چند  هزار ســاله ی خود ، پیوســته با سازه های 
نامساعد  طبیعی و یورش های پی د رپی بیگانگان روبه رو 
بود ند ، ولی هرگز آباد انی مــرز و بوم خویش را فراموش 
نکرد ند  و هر بار پس از د فع د شمنان، به  نیروی پایمرد ی 
به آباد انی ســرزمین خود  پرد اختند  و د راین راه نیز پیروز 

بود ه اند  )شاه حسینی، 25:1355(.

قوم هــای مســلمان و هم نــژاد  سیســتانی و بلوچ با 
یکپارچگــی و همد لی همواره د ر كنــار یکد یگر بود ه و 
هستند  تا به رشد  و شکوفایی فرهنگ و اد بیات همسان 
و مشترک شان د ســت یابند  و برخود  واجب می د انند كه 
د ست د رد ســت د ولت بگذارند  و به پویایی، پیشرفت و 

امنیت پاید ار منطقه نیز كمک كنند .
بلوچ و سیســتانی با احساسی مثبت نســبت به قومیت 
خود  از احســاس تعلق به پیکره ی واحد  ایران اسالمی 
برخورد ارند . این روحیه و احساس مثبت نه تنها بایستی 
د ر این مرز نشینان وفاد ار، كه د ر گذرگاه تاریخ كهن خود  
به عنوان مرزنشین همیشه سپاه و جانباز بود ه اند  تقویت 
و حمایت شود ، بلکه بایستی روی آن سرمایه گذاری نیز 

بشود .
تبلور تقویت این پیوند  د ر سایه ی یگانگی شیعه و سنی 
د ر سال های اخیر د ر پهنه ی انتخابات ریاست جمهوری، 
مجلس خبرگان، شــوراهای شــهر و ... د ید ه شد ه، كه 
مرد م استان د ر انتخابات شركت كرد ند  و به كسان مورد  
عالقه ی خود  رأی د اد ند . شــركت مرد م و نحوه ی آراء 
آنان نه تنها چشــمگیر بود ، بلکه د ید  قومی و مذهبی د ر 

انتخابات اعمال نگرد ید ه است )حسینی، 6:1378(.
تنگناهایی چون بیکاری، پراكند گــی مراكز جمعیتی، 
كناره ای بود ن منطقه، د شــواری های سرزمینی مانند  
باران اند ک و خشک ســالی، ســیل و گرمای شــد ید ، 
قاچاق مواد  مخد ر و شرارت های مسلحانه،   به گونه ای 
با تنگد ستی اقتصاد ی، بی ســواد ی، گسترد گی مرزها و 
د وری از مركز بستگی د اشــته و     به گونه ای منطقه را 

د چار خطر كرد ه است )افشار سیستانی، 5:1379(.

نتیجه
استان سیســتان و بلوچســتان مرز آبی و خاكی د رازی 
با كشــورهای افغانستان و پاكســتان د ارد  بیش تر مواد  
مخد ر جهان د ر افغانستان تولید  می شود  و د ر سال های 
اخیــر افزایش یافته اســت. هم چنیــن نزد یک ترین و 
ارزان ترین راه انتقال این مایگان به اروپا، گذرگاه ایران 
و از مرزهای خاوری كشور است و این منطقه به عنوان 
مهم ترین گذرگاه انتقال مواد  مخــد ر، همواره از د یرباز 

مورد  نگرش قاچاقچیان جهانی مواد  مخد ر بود ه است.
بنابراین می توان گفت، پد ید ه ی مــواد  مخد ر و قاچاق 
آن، با شــرارت و ناامنی بســتگی نزد یک د ارد  و محور 
ریشــه ای ناامنی د ر منطقه اســت )افشــار سیستانی، 
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.)6:1385
د ر پایان به منظور آینــد ه ی بهتر برای منطقه و برقراری 

امنیت پاید ار د ر آن، یاد آوری و پیشنهاد    می شود :
از آن جا كه پی ریزی بنای امنیت و توســعه ی اقتصاد ی 
و اجتماعی منطقه، بایســته ی د اشــتن مهارت های نو 
و بهره گیری از نیــروی متخصص و كارد ان اســت، با 
باالبرد ن سطح د انش و تخصص نیروی انسانی منطقه، 
نه تنها د ستیابی بد ین هد ف ها را آسان می سازد ، بلکه د ر 
سطح منطقه، یک مبارزه ی فرهنگی و بنیانی با پد ید ه ی 
مواد  مخــد ر و قاچاقچیان آن به عمــل می آید ، نه یک 

مبارزه ی نظامی مقطعی.
بیش تر كشــورهای جهان، كه برنامه های د رســت و 
اصولی برای نقــاط مرزی خود  د ارند ، آن هــا را د ر برابر 
رخنه ی ســازه های بیگانه، غیر قابل رخنه می نمایند  و 
یا اقد ام به توانایی اقتصاد ی و فرهنگی نقاط مرزی خود  
می كنند  و به آن مناطق، توانش های فرهنگی، سیاسی، 
اجتماعــی، صنعتی و ... می د هند  و بــه این ترتیب مانع 
یورش فرهنگی و اقتصاد ی كشــور همســایه به نقاط 

مرزی خود  می شوند .
برای اد اره ی مد یریت كالن استان، بهتر است از نیروی 
محلی بهره گیری شــود  و برای این كــه تعاد لی برقرار 
گرد د ، افزون بر بهره گیری از نیروی كارآمد  و متخصص 
بلوچ و سیستانی، كه قوم های چیره ی استان هستند ، از 
قوم های د یگر، از جمله بیرجنــد ی، كرمانی و یزد ی نیز 

بهره گیری شود .
مد یران اســتان، به ویژه مد یریت های سیاســی و زیر 
مجموعه هــای آن ها بایســتی بــه آد اب قومی مرد م 
منطقه، به ویژه اخالق و عاد ت هــا، باورها و رفتارهای 
اجتماعی و مســایل عشــیره ای و ... آشــنا باشند  و د ر 

تصمیم گیری های خود ، آن ها را مورد  لحاظ قرار د هند .
مد یران اســتان، به ویژه سیســتانی ها و بلوچ ها، زمانی 
می توانند  مد یر خد متگزار و موفقی باشــند  كه د ر اعمال 

مد یریت، مــالک را نه تنهــا بر مرد م ســاالری، بلکه 
بر شایســته ساالری اســتوار ســازند  و از قوم گرایی و 

گروه گرایی بپرهیزند .
مجمع نمایند گان اســتان د ر مجلس شورای اسالمی 
زمانی موفق خواهد  بــود ، كه مســایل منطقه را بد ون 

د ید گاه فرامذهبی و فراقومی پیگیری نمایند .
ترتیبی د اد ه شــود  كه مد یران رد ه بــاال به منظور طرح 
تنگناها، كاستی ها، راهکارها و ... با یکد یگر د ید ارهایی 
د اشته باشند . بی گمان این گونه رویکرد ها، گامی ارزند ه 
د ر رفع د شواری ها و كاستی های منطقه و مرد م متد ین 

آن است.
از آن جا كه اســتان سیستان و بلوچســتان د ارای بافت 
سنتی و عشیره ای است و سران عشــایر و طایفه ها د ر 
میان پیروان خود  از محبوبیت، احترام و اعتماد  بسیاری 
برخورد ارند  با نگرش به آزمون های گذشــته، به سران 
طایفه ها، ریش ســفید ان، علما، سرد اران و بزرگان بلوچ 
و سیستانی بها د اد ه شــود  و از وجود  آنان جهت پیشبرد  
هد ف های د ولت به ویژه ایجاد  امنیت پاید ار بهره گیری 

شود  )افشار سیستانی، 7:1385(.
د ر پایان یاد آوری می شــود : موقعیت های شایســته ی 
به د ســت آمد ه د ر پیمایش ســال های اخیــر، از جمله 
د ر تنظیم برنامه هــای جامع و فراگیــر، به ویژه تد وین 
برنامه ی توســعه ی انســانی، توجه به زیرســاخت ها، 
باالرفتن نرخ باسواد ی، تحکیم وحد ت، جلب مشاركت 
عمومی به عنوان یکــی از اركان نظام، افزایش ضریب 
امنیتی، تقویت احســاس خود ی و خود باوری و اثرهای 
ماند گان آن بر سطح فرهنگ عمومی و اجتماعی، برگ  
زرینی است كه د ر تاریخ استان سیســتان و بلوچستان 
ثبت شــد ه و نوید  آیند ه ی د رخشان اســت. امروزه این 
منطقه د ر فضایی مملو از آرامش برای نیل به هد ف های 
عالیه، نیازمند  نگرش همه ی د ست اند ركاران د ل سوز و 

مرد م عزیز است.
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 خوارزم ، گوشه ای از سرزمین های خراسان بزرگ از د ست و ذهن رفته
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چکید ه
امپراتوري بزرگ ایران ســرزمینهاي وســیعي را شامل مي شــد  كه اكنون هر كد ام به كشوري 
مستقل تبد یل شد ه است. سرزمین خوارزم نیز به د لیل جایگاه جغرافیایی ویژه اش همواره مورد  تازش 
بیگانگان بود ه است. از آنجاییکه آگاهي از تاریخ به جهت شناخت هویت و نقطه آغازین د گرگونیهاي 
اجتماعيـ  فرهنگی ضروري به نظر مي رســد ، لذا هد ف از پژوهش حاضر بررســی، شناخت و به یاد  
آورد ن گوشهای از تاریخ و تمد ن خوارزم به عنوان یکی از سرزمین های خراسان بزرگ)سرزمیني كه 
زماني جز ایران بزرگ بود ه و حتي موطن اصلي نژاد  آریایي د ر آنجا قرار د اشته است( میباشد . پژوهش 
فوق منطبق بر روش توصیفی- تحلیلی و به صورت مطالعه ی اســناد ی و كتابخانهای است. د ر این 
راستا از مقاالت، كتب، پژوهشــها و طرح های مســتند  د اخلی و خارجی مرتبط با موضوع د ر جهت 
د ستیابی به هد ف پژوهش استفاد ه شد ه اســت. یافته ها نشــان د اد  خوارزم تنها به د لیل وجود  خاک 
حاصلخیز و آب رود های بزرگ و د ریاچه مشــهور و بزرگ آن نمی بود ه اســت بلکه این سرزمین كه 
از آن با عنوان خواســتگاه آریاییان جهان نام برد ه اند ، به د لیل زحمات و رنج هزاران ساله تمد نسازان 
ایرانی و اســتفاد ه از آموزه های بزرگانشان، به بهشــت روی زمین تبد یل گشــته بود . از این بهشت 
شــمالی، از این ســرزمین مقد س بزرگترین پهلوانان، د انشــمند ان، صوفیان و غیره ایران و جهان 
برخواسته اند ، لذا برای شناخت عظمت گذشته این ســرزمین ایرانی كه با خون د ل و علم و تالشهای 
هزاران ساله ایرانیان ساخته و شکوفا گرد ید ه بود ، باید  به كاوشــهای باستانشناسی و آثار باقیماند ه از 

آن د وران كه امروزه بیشترشان د ر خاک د فن گرد ید هاند ، توجه خود  را جلب نمائیم.

واژگان کلید ی: 
خوارزم، خراسان بزرگ، تاریخ و تمد ن، فرهنگ، ایران
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مقد مه
امپراتوري بزرگ ایران ســرزمین هاي وســیعي را شــامل 
مي شــد  كه اكنون هر كد ام به كشوري مســتقل تبد یل شد ه 
است. د استان جد ایي و تکه تکه شــد ن این امپراتوري عظیم 
د اســتان د راز د امني اســت كه مقال و مجــال عظیم براي 
تشریح آن نیاز اســت. د ر این پژوهش به بررسي تا سرگذشت 
ســرزمیني خواهیم پرد اخت كه زماني جز ایــران بزرگ بود ه 
و حتي مشــهور اســت؛ موطن اصلي نژاد  آریایي د ر آنجا قرار 
د اشته اســت. این ســرزمین، ســرزمین خوارزم است. برای 
شــناخت عظمت پرشــکوه ایران زمین و تمام سرزمینهای 
از یاد  رفته ایرانی د ر ایــن زمانه، به خوارزم د ر شــمالی ترین 
قســمت از ســرزمینهای ایرانی میرویم كه شــمالی ترین 
ســرزمین متمد ن جهان نیز محســوب میگرد ید ه است. د ر 
وصف عظمت خــوارزم باید  اینگونه بگوئیم كــه یا تعد اد ی از 
مهمترین بزرگان علم و تحقیق جهان از آن برخواســته اند  و 
یا بزرگان علم و تحقیق جهان همچو ابو علیســینا مد ت ها د ر 
این سرزمین د انش د وست به كار تحقیق و تعلیم مشغول بود ه 
اند . این سرزمین مهم ایرانی را تعد اد ی از بزرگترین محققین 
ایران شــناس جهان،  مهد  قوم آریا اعــالم نمود هاند )آریانها 
بزرگترین شعبه از مرد م جهان می باشــند  و خوارزم د ر شمال 
ســرزمینهای ایرانــی را، زاد گاه این مهمترین نژاد  از شــعبه 
سفید  پوست گفتهاند  كه خود  این نژاد  سفید  پوست مهمترین 
مرد م د نیا د ر طول تاریخ می بود ه اند (. همان گونه كه اشــاره 
شد  خوارزم موطن آریایي ها بود ه اســت. د ر مهریشت اوستا 
د ر مورد  خوارزم آمد ه اســت:  آنجا كه شــهریاران د لیر بسیار 
بسیج كنند ه، آنجا كه كوه هاي بلند  و چراگاه هاي بسیار براي 
ســتوران هســت؛ آنجا كه د ریاهاي فراخ و ژرف هست؛ آنجا 
كه رود هاي پهناور و د ر خور كشتي راني با انبوه خیز آب هاي 
خروشان به ســنگ خواره و كوه خورد  و به سوي مرو و سغد  و 
خوارزم شتابند  . گذشــته از این مطلب مهم، محققان اینگونه 
اعالم نمود هاند  كه  حضرت زرد شــت، پیامبر بزرگ آریایی ، 
یا د ر خوارزم، این قســمت از ســرزمین های شــمالی ایرانی 
متولد  گرد ید ه و یا قســمتی از عمر پر بركت خویش را د ر این 
سرزمین آریایی)= ایرانی( گذراند ه اســت. بسیار از آریایي ها 
از همین ایالت خوارزم به سوي فالت مركزي ایران مهاجرت 
كرد ه اند )ماركوارت، 1367(. خوارزم پس از این مهاجرت و تا 
قرن ها بعد  فرهنگ ایراني خود  را حفظ كرد ، شــواهد  فراواني 
د ال بر تد وام فرهنگ ایراني د ر خــوارزم د ر میان منابع تاریخ و 
متون كهن موجود  اســت كه یکي از آنها گفته هاي خوارزمي 
د ر مورد  فرهنگ و تاریخ خوارزم اســت. اظهــارات ابوریحان 
بیروني، كه خــود  از د انشــمند ان این ناحیه اســت، د ر مورد  
خوارزم نشــان مید هد  كه خوارزمیان تا زمان حیات ابوریحان 

از تقویــم ایران و ماه هاي ایران باســتان د ر تقویم اســتفاد ه 
.)2000 ,Vogelsang( میکرد ند

2- هد ف و روش تحقیق
از آنجایی كه آگاهي از تاریخ به جهت شــناخت هویت و نقطه 
آغازیــن د گرگونیهاي اجتماعيـ  فرهنگــی ضروري به نظر 
مي رســد ، لذا هد ف از پژوهش حاضر به یاد  آورد ن گوشه ای 
از تاریخ و تمد ن خوارزم بعنوان یکی از سرزمین های خراسان 
بزرگ می باشــد . روش پژوهش منطبق بر روش توصیفی- 
تحلیلی و به صورت مطالعه ی اســناد ی و كتابخانهای است. 
د ر این راستا از مقاالت، كتب، پژوهش ها و طرح های مستند  
د اخلی و خارجی مرتبط با موضوع د ر جهت د ستیابی به هد ف 

پژوهش استفاد ه شد ه است.

3- مبانی نظری تحقیق
برای د و واژه فرهنگ و تمد ن، تعاریف گوناگونی ارائه شــد ه 
است اما د ر جمع بند ی این تعاریف می توان آنها را به شرح زیر 

تعریف نمود :
فرهنگ عبارت اســت از  وجه تمایز انســان هــا و حیوانات . 
توضیح آنکه انســانها د ر بعضــی از ویژگیهای جســمانی با 
حیوانات مشــتركاتی د ارند ، اّما د ر چگونگــی تأمین نیازهای 
جســمانی، معنوی و روحی با حیوانات تمایز د ارند . مهم ترین 
وجوه تمایز معنوی انســان هــا و حیوانات بد ین قرار اســت: 
شناخت و باورها، احساســات و گرایش ها، اخالق، هنر، شیوه 
های زند گی، آموزش و پرورش، ارزش ها، آد اب و رســوم كه 

همگی جزء مقوله فرهنگ به شمار می روند .
تمد ن به  مجموعه د ستاورد ها و اند وختههای ماد ی و معنوی 
بشر كه نمود ِ بیرونی د ارند  اطالق می شود ؛ توضیح آنکه انسان 
ها بر اســاس فرهنگ خود شــان این امکان را مــی یابند  كه 
نیازهای ماد ی و معنوی خود  را تأمیــن كنند . به عبارت د یگر، 
زمینه های فرهنگی، چگونگی رفــع نیازهای ماد ی و معنوی 
را تعیین می كند . بنابراین، علوم مختلف، هنرها، معماری ها، 
مشاغل و د یگر مظاهر زند گی انســان، د ر جهان بیرونی پد ید  

می آید  كه از آنها با عنوان تمد ن یاد  می شود )كاشفي، 1389(.
تمــد ن راه مشــترک زند گــي، اند یشــه و كنش انســان و 
د ربرگیرند ه ســازگاري كلي با نیازهاي اقتصــاد ي یا محیط 
جغرافیایي پیرامون و ســازمان مشــتركي براي فرو نشاند ن 
نیازهــاي اجتماعي و سیاســي محیط پیرامــون و مجموعه 
مشتركي از اند یشــه ها و د ستاورد ها اســت، به عبارتی تمد ن 
صورت و تجسم عیني فرهنگ اســت، همانطور كه فرهنگ 
ظهور و بسط تفکر می باشــد )رحمانی و قربانخانی، 1391(. 
بعد  از اســالم آورد ن بســیاري از اقوام غیرعرب و د ر آمیختن 
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آنها با عربها قــوم تازه اي به وجود  آمد  كــه قرآن كتاب اصلي 
آنان بود  و به ناچار همه عربي مي آموختنــد . د ر نتیجه جهان 
اســالم آمیزه اي از اقوام گوناگون بود  كه قــرآن و زبان عربي 
عامل یگانگــي آنها بود  كه بــه این تمد ن، تمد ن اســالمي 
مي گفتند )اســتیون لوكاس، 1378: ص4(. تمــد ن عمد تًا از 
زماني پد ید  آمد  كه انســان مرحله زند گي بد وي را ترک گفت 
و شهرنشــیني را آغاز كرد ، اما تمد ن صرفًا شهرنشیني نیست. 
د ر واقع میان شهر و تمد ن رابطه خرد  و كل برقرار است. از آن 
هنگام كه آد مي به رشــد  و تعالــي روي آورد ، هم به نیازهاي 
حیات جســماني و هم به احتیاجات معنوي خویش توجه كرد . 
از این رو كوشــید  تا به هــر د و نیاز جد ي پاســخ د اد ه و آنها را 
اقناع كند . حاصل این كوشــش د ســتاورد ها و اند وخته هاي 
ماد ي و معنوي بود  كه تمد ن را بوجــود  آورد . د ر مورد  عواملي 
كه تمد ن را بوجــود  آورد ، د ید گاه هاي مختلفــي وجود  د ارد ، 
اما چند  نمونه آن بارزتر اســت، مانند : عامل انســاني كه یکي 
از مهمترین عوامل اســت، زیرا انســان با فطرت، غریزه ها و 
عقل حیرت انگیــز خویش د ر ایجاد  تمــد ن نقش محوري را 
ایفا كرد ه و بد ون او عوامل مــاد ي و معنوي د یگر بي موضوع 
و بد ون فاعــل خواهند  بود )بلعمی، 1373: ص466(. انســان 
پس از ارتباط با محیط بیروني و كســب تجارت و اكتسابهاي 
گوناگون اولیه د ر پرتو استعد اد هاي فطري د ر مسائل مختلف 
د ســت به آفرینش زد ه و د ســتاورد هایي گوناگــون عرضه 
كرد ه كه تمد ن را بوجود  آورد )رحمانــی و همکاران، 1392(. 
از د یگر عوامــل پید ایش تمد ن عامل ماد ي و طبیعي اســت، 
زیرا اگر ســرزمیني حالت كســالت و بیحالي د اشــته باشد ، 
حتي اگر از عامل انســاني فعالي برخورد ار باشد ، باز نمي توان 
انتظار ظهور تمد ن د ر آن ســرزمین را د اشت، زیرا تمام نیروها 
بر رفع گرسنگي متمركز مي شــود  و فرصتي باقي نمي گذارد  
تا انسان به مســائل ضروري تر و بنیاد ي تر بپرد ازد  كه د ر این 
مورد  شــرایط جغرافیایي نقش مهمي د ارد . به هر حال انسان 
با آســایش خاطر از مایحتاج اولیه زند گي بــه فکر ایجاد  علم، 
فلســفه،  اد بیات و هنر و غیره مي افتد  و د ر این صورت تمد ن 

بوجود  مي آید )كاشفی، 1389: ص45(.
بهترین و بارزتریــن نمود  تمد ن د ر مکانهایي بود ه اســت كه 
این شرایط را د اشــته اند  و این شــرایط د ر كنار رود ها فراهم 
بود ه است. رود خانه هاي بزرگ شیر كشــاورزي و مایه حیات 
زند گي بشر بود ه اســت. نیل، فرات، د جله و رود هاي بزرگ د ر 
چین و هند  نمونه هایي از آن اســت كه نخستین جامعه هاي 
ســازمان یافته د ر كناره ي آن بنیاد  نهاد ه شد . د ر مجموع آنچه 
باید  فراهم شــود  تا اركان تمــد ن بر روي آن قــرار گیرد ، د ر 
حقیقت بســتري از آرامش و امنیت است یعني امکان كاهش 
اضطراب ها و د ل مشــغولي ها. البته به باور بســیاري ازجمله 

ابن خلد ون، هر تمد ن د ر مسیر شکل گیري خود  نیاز به نوعي 
غرور و همبســتگي ملي د ارد  كه ابن خلــد ون از آن به عنوان 
عصبیت یاد  كرد ه است)بلعمی، 1373: ص466(. این مفهوم 
د ر واقع روح اصلي هر تمد ن است. عاملي كه انگیزه ي الزم را 
فراهم مي آورد  و تعاون و همکاري گروهي مشخص و هد فمند  
را شــکل مي د هد . بنابراین اصل همکاري و تعاون باید  مورد  
مقبول عامه واقع شــود  تا گروهي هم نظر بر اســاس آن و با 
تکیه بر اخالقیات)كه یکي از د الیل مهم ایجاد  تمد ن اســت( 
بتوانند  شــالود ه ي تمد ن را پي ریزي كننــد . اخالقیات از این 
جهت اهمیت د ارند  كه باعث مي شود  از سقوط د ر سراشیبي ها 
و پرتگاههاي مسیر جلوگیري مي كند . از عوامل د یگر د ر ایجاد  
تمد ن مي توان به تســامح یا اصل د رک و تحمل د یگران یاد  
كرد ، زیرا با تحمل و صبر و برد باري د ر برابر انکار و اند یشه هاي 
مختلف مي تــوان ارتباط با آنــان را حفظ و به رشــد  و تعالي 
رسید  و از تجربیات و پیشــرفتهاي آنان د ر مسیر خود  استفاد ه 
نمود )والیتــی، 1382: ص12(. حفظ وحد ت و یکپارچگي نیز 
د ر رشــد  و اعتالي یک تمد ن نقش بســزایي د ارد . د ر پاره اي 
از موارد  د ین نیز عامــل ایجاد  یا تقویت یک تمد ن به شــمار 
مي رود  ماننــد  آییــن اســالم)والیتی، 1382: ص34(. اگر 
بخواهیم د ر مورد  تمد ن یک ملت صحبت كنیم، باید  از وسعت 
مملکت و عظمت و ثروت آن و نتایج و وســایل پیشرفت آن 
صحبت شود . د ر مورد  تمد ن اسالم همچنین است، زیرا بزرگي 
سرزمین اســالمي و كثرت قومیت آن د ر پرتو تعالیم اسالم نه 
تنها خد شه اي د ر پیشرفت آن وارد  پیشرفت آن وارد  نکرد  بلکه 

سرعت آن را فزون تر ساخت. 

4- یافته های تحقیق
4-1- موقعیت جغرافیایي خوارزم

خوارزم د ر غرب ماوراءالنهر)بی نا، 1352( و سرزمینی جد ا از 
خراسان و ماوراءالنهر است)ابن حوقل، 1345، ص206( اما 
برخی از منابع جغرافیاي تاریخی، آن را سرزمینی از منطقه 
ماوراءالنهر و نزد یک ترین ناحیۀ آن به خراســان د انســته 
اند )اصطخري، 1368، ص307(. خــوارزم د ر بخش پایین 
د ست رود خانه جیحون و د ر د و ســوي كرانههاي شرقی و 
غربی آن واقع اســت. همچون د و كرسی كه یکی د ر شرق 
و د یگري د ر غرب جیحون جاي گرفتــه و خاكش تا جایی 
پیش رفته اســت كه رود خانۀ آمود ریا)جیحون( به د ریاچۀ 
خوارزم)آرال( میریزد ، بنابراین، ســرزمینی است د ر جنوب 
د ریاچۀ خوارزم)آرال( و د ر ریــزش گاه)مصب( آمود ریا كه 
از كوههاي شــمال افغانســتان)هند وكش( سرچشمه می 
گیرد  و آخرین نقطــه اي كه پیش از ریختن بــه آرال از آن 
جا می گذرد ، همین ناحیۀ خوارزم است. خوارزم كه از شمال 
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به سرزمین ُغزها و از جنوب به ماوراءالنهر می رسد ، د ر قرون 
نخستین اسالمی د و مركز د اشــت: یکی د ر جانب غربی یا 
ایرانی رود  جیحون كه  جرجانیه یا  گرگانج نامید ه می شــد  
و د یگري د ر بخش شــرقی یا جانب تورانی)سمت هیطل( 
جیحون با نام كاث آباد تر و پیشــرفته تر جرجانیه)مقد سی، 
1385، ص412(. گرگانج د ر د ورة چیرگی عرب ها جرجانیه 
نام گرفت)بارتولد  و والد یمیرویچ، 1351، ص 333( و كاث 

پایتخت باستانی خوارزم به شمار میرفت.
 افزون بر این د و شــهر مهم، د یگر شــهرهاي تابع خوارزم 
عبارت بود نــد  از: د رغان، هزار اســب، خیوه، خشــمیثن، 
ارد خشــمیثن، ســافرد ز، نــوزوار، كرد ان خــواش، كرد ر، 
براتگین، مذمیّنیه، مرد ا جقان، ممینهاد ، حاس)اصطخري، 
1368، ص322(. پس از طغیان آمود ریا)اوایل قرن چهارم 
هجري(، كاث رو بــه ویرانی نهاد  و اعتبارگذشــته خود  را 
از د ســت د اد  و گرگانج)شــهر ناحیۀ غربی( از د ید  مركزیت 
سیاســی، جاي كاث را گرفــت. پس از ایــن، گرگانج تنها 
كرسی خوارزم و به شهر خوارزم معروف شد )رود گر، 1376، 
ص238(. سالنامه هاي روســی آن را با نام  اورناچ یاد  كرد ه 
اند )بارتولد  و والد یمیرویــچ، 1351، ص206(. البته به رغم 
ویرانی كاث، جایــگاه را هبرد ي)اســتراتژیک( تجاریاش 
محفوظ ماند ؛ چنان كه كانون كاروان هاي مسافر از د یار ُغز 

به خراسان به شمار میرفت)بیات، 1363، ص198(. 

جرجانیه جاي كاث را گرفت و از ایــن د ید  كه كاروان هاي 
بازرگانی این شهر به سوي ناحیۀ گرگان حركت می كرد ند ، 
بســیار مهم شــد )ابن حوقــل، 1345، ص321(. كاث د ر 
تركستان ُغز بود  و بازرگانان ُغز به انگیزه تجارت بد ین شهر 
می رفتنــد  و از همین روي، به گــذرگاه كاروانهاي تجاري 
بد ل شــد )اصطخري، 1368، ص321(.  كاث هم چنین از 
د ید  مركزیتش براي پیکار با ُغزان و تركان مهم بود ه است؛ 
چنان كه مرد م آن  غازي و جنگی بــود ه اند )بی نا، 1352(. 
قرارگیري آن بر ســر راه هاي تجاري و د ســترس آسان به 
نواحی شمال ماوراءالنهر و جنوب روســیه، از ویژگی هاي 
جغرافیایی منطقه خوارزم د ر قرون نخســت اســالمی به 
شــمار میرفت و همین ویژگی، بر توان منطقه براي د ست 
یابی به توســعه بیشــتر افزود . د ر حال حاضــر خوارزم)به 
ازبکــی: Xorazm viloyati( یکی از اســتان های 
كشور ازبکستان است. وســعت آن 6300 كیلومتر مربع و 
جمعیت آن 1411500 نفر است؛ بنابراین سرزمین خوارزم 
باستان د ر شمال غرب كشــور ازبکستان واقع شد ه و د لتای 
رود خانهی آمود ریا یا جیحون)وهرود  یا وخشــو د ر اوستا و 
اكسوس د ر نوشــته های مورخان كالسیک( را تشکیل می 

.)1988 ,Francfort( د هد

شکل 1- موقعیت خوارزم د ر خراسان بزرگ



19

شکل 2- سرزمینهای خالفت شرقی

4-2- جغرافیای  خوارزم از نگاه جهانگرد ان 
قد یم

برای د رک عظمت كار نیاكانمان و شــناخت بهتر تمد ن 
بزرگ ایرانیــان خوارزمی، این ایرانیان از جان گذشــته و 
فد اكار د ر راه علم و پیشــرفت بشــریت و ایران زمین، به 
كتاب ارزشمند  اســتاد  جلیل القد ر  لســترنج مراجعه می 
نماییم كه راهگشــای ما می باشــد . د ر بخش سی و یکم 
از كتــاب ســرزمینهای شــرقی خالفت)به ایــن كتاب  
ســرزمینهای خالفت شــرقی نیز گفته اند ( كه به فرارود  
)ماوراء النهر( می پرد ازد  این مطالب را د رباره رود  بهشتی 
ایران زمین، جیحــون، از قول ایشــان و د یگر محققان و 
جهانگرد ان د رســت كرد ار مــی خوانیم: پــس از اینکه 
جیحون از آمویه)بند رگاه مهم شــهر بزرگ مرو خراسان، 
مرو مهمترین شهر و كرسی خراســان د ر عصر ساسانی 
و حتی چند ین قــرن بعد  از آن می بود ه است()لســترنج، 
1367(. د ر وصف این نزد یک ترین شهر به خوارزم بزرگ 
باید  بگوئیم كه این شــهر همان جایی اســت كه آخرین 
شاهنشاه ساســانی د ر نزد یکی آن كشــته گرد ید  و د قیقًا 
همان جایی است كه ایرانیان به رهبری بزرگ مرد  تاریخ 

بشر،  ابومسلم خراســانی ایرانی نهضت ضد  عرب خود  را 
از آن آغاز نمود ند  و توانستند  با د ســتان خود  تاریخ را ورق 
زد ه و د نیا را از د ســت رهبری قوم د ون و نژاد  پرست عرب 
راحت نماید ( می گذرد ، صد  و چهل مایــل را د ر بیابان به 
سوی شــمال پیش میرود  تا به  طاهریه می رسد  و از اینجا 
به بعد  د لتای جیحون اســت كه به آن خــوارزم میگوییم. 
لســترنج اد امه می د هد :  د ر قرون وسطی د ر طول سیصد  
مایل مســیر این رود  عظیم، د ر خوارزم- نهرهای بسیار 
از آن جد ا گرد ید ه و ایالت پهناور خوارزم را مشــروب می 
ســاخت. از زمان فتوحات اعراب رود  جیحون چند ین بار 
بســتر خود  را د ر اراضی د لتا )= خوارزم( تغیر د اد ه اســت. 
شکسته شد ن سد ها و بند های این رود  د ر زمان فتنه مغول 
یعنی د ر قرن هفتم ســبب تغیر مجرای سفالی جیحون 
شد . معلوم است كه رود  جیحون د ر آنزمان د ر بستر واحد ی 
كه قابل كشــتیرانی بود  جریان د اشت  و به ساحل جنوبی 
د ریاچه خوارزم كه پوشــید ه بود  از تاالب ها می رســید ، و 
بعد  از گذر از این تاالب ها جیحون بــه آغوش باز د ریاچه 
شمالی می رسید . لســترنج به عمق كم ســاحل شرقی 
د ریاچه خوارزم به د لیل ته نشــین شد ن رسوبات رود های 
بهشتی ایران زمین اشــاره می نماید  و اینکه كشتی هایی 
كه از جیحون به د ریاچــه بزرگ خوارزمیــان می آمد ند  
نمی توانستند  وارد  ســیحون كه د ر ناحیه شمال شرقی به 
د ریاچه می پیوست، وارد  گرد ند  و این به د لیل عمق كمتر 
ســیحون به جیحون و كوچک تر و كــم آب تر بود ن این 
رود  مرزی اســت نســبت به جیحون بزرگ. ایشان اد امه 
می د هند : جغرافی نویسان قد یم یخ بستن رود  جیحون و 
سیحون را د ر زمستان ازجمله عجایب جهان می د انستند  
زیرا هیچ تصور نمی كرد ند  كه این ســرزمین های شمالی 
ایران زمین بتواند  آنقد ر ســرد  شــود  كه رود های به این 
بزرگی را منجمد  نماید  به گونه ای كه كاروان های بزرگ 
به همراه بارهای ســنگینی كه با خــود  حمل می نمود ند ، 
از روی سطح یخ بســته این رود ها بگذرند . این انجماد  از 
د و تا پنج ماه از ســال طول می كشــید  و ضخامت طبقه 
یخ پنج وجب – بیــش از یک متر – و گاهــی از این هم 
بیشتر میشد ه است. لســترنج می فرمایند :  قباًل گفتیم از 
رود  جیحون د ر قسمت ســفالی آن كه به د لتای خوارزم 
– متصل اســت نهرهای – رود های د ست ساز ایرانی -  
كوچک و بزرگ بســیار از جانب راســت و چپ رود  برای 
آبیاری اراضی د لتــا جد ا كرد ه بود ند  كه بیشــتر آن نهرها 
– كانال ها – قابل آمد  و شد  كشــتی بود . اكثر شهرهای 
مهم خوارزم بزرگ د ر كنار این نهرها – رود های نیاكانی 
– جای د اشــتند  نه د ر كنار خود  رود  جیحون زیرا همیشه 
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خطر تغیر بســتر جیحون د ر پیش بــود  – و نابود ی یک 
شهر بزرگ تنها با یک طغیان بزرگ رود  جیحون كه بیش 
از 2500 كیلومتر طول می د ارد . قسمت سفالی جیحون 
كاماًل قابلیت كشتی رانی د اشــت. یخ بستن جیحون د ر 
زمستان كشــتی رانی را د ر آن رود خانه د شــوار بلکه غیر 
ممکن میســاخت. یاقوت می گوید  د ر شــوال سال 616 
)د سامبر 1219( هنگامی كه از مرو به جرجانیه می رفت با 
كشتی بر روی جیحون مسافرت می كرد  و نزد یک بود  او و 
همراهانش از سرمای سخت و یخ بستن ناگهانی جیحون 
به هالكت رســند  و پس از تحمل رنج بســیار توانستند  
خود  را به خشکی رســانند  و خشــکی را نیز تمامًا برف و 
یخ فراگرفته بود . د ر این ســفر چارپایی كه مركوب یاقوت 
– این جهانگرد  و د انشــمند  بزرگ بود  تلف شد  و خود  وی 
به زحمت نجات یافت )لســترنج، 1367(. یکي از د الیل 
اهمیت خــوارزم موقعیت ویــژه جغرافیایــي این منطقه 
بود  كه آن را تبد یل به منطقه اي اســتراتژیک د ر تجارت 
مي ساخت. قافله هاي تجاري د ر زمســتان با استفاد ه از 
ضخامت یخ هاي رود خانه جیحون آمد  و شــد  میکرد ند . 
صاد رات عمد ه خوارزم خواروبار و غالت و میوه بود . زمیني 
بســیار حاصلخیز د اشــت و محصول پنبه و فرآورد ه پشم 
گوسفند  آن فراوان بود . گله هاي بزرگ گاو و گوسفند  و د ر 
چمنزار هاي حوالي آرال زیســت مي كرد  و انواع لبنیات از 
آنها به د ست مي آمد  و صاد ر مي گرد ید . بازارهاي جرجانیه 
به د اشــتن امتعه نفیس و متنوع پشمین كه از ناحیه بلغار و 
ســواحل ولگا به آنجا مي آورد ند ، شهرت د اشت و سیاهت 
مفصل آن را مقد ســي و د یگر مورخین د ر نوشتجات خود  

نقل كرد ه اند )مسعود ی، 1365(.

4-3- رود های  خوارزم 
جیحون و سیحون، رود های بهشــتی  خوارزم و اهمیت 
كوهســتانی كه این رود های ایرانی از آن سرچشمه می 
گیرد . گذشته از ایرانویج و شــهرها و سرزمینهای بزرگ 
د یگری چون مرو شــاهگان، گرگان، ری، هرات)آریانای 
ســابق( و الهور پنجاب و كابلغیره، اوســتا شانزد همین 
شــهر اهورا آفرید ه را د ر سرچشــمه رود  رنگ ها- ارنگ 
بیان می د ارد  كه محققین موقعیت امروزه این ســرزمین 
اهورا فرمود ه را با ســرزمین تاجیکان، یعنی همان جایی 
كه رود های بهشتی ســیحون و جیحون از آن سرچشمه 
می گیرد ، تطبیــق د اد ه اند . این رود های بهشــتی كه از 
سرزمین كوهستانی تاجیک ها سرچشــمه می گیرند  د ر 
انتها مسیر به ســرزمین كم ارتفاع خوارزم بزرگ سرازیر 
می گرد ند  و به د ریاچه بزرگ خوارزم كه د ر انتهای مســیر 

این رود های آســمانی قرار مــی د ارد ، مــی پیوند ند ؛ به 
عبارت د یگر سیحون بهشــتی از بركات این شانزد همین 
ســرزمین بهشــتی و اهورایی ایران زمین است. د ر اوستا 
از رود   ارنــگ و  بــه رود  )بــه رود  - وه رود  – وه روت - 
ویونگهی – واتگوهی( بســیار ســخن رفته اســت. رود  
سیحون كه به  خوارزم میریزد ، از د ور د ست ترین سرزمین 
ایرانی سرچشمه می گیرد . اوستا از انتهای رود  رنگ های 
بهشــتی د ر خوارزم ایران زمین با نام  مركز جهان نام می 
برند  و د ر جای هــای د یگر همین كتاب باســتانی ابتد ا و 
سرچشمه این رود  را كه د ر ســرزمین و شهر اهورا آفرید ه 
شــانزد هم قرار می د ارد ، منتها الیه سرزمین های ایرانی، 
یا د ور د ست ترین سرزمین ایرانی بیان می نماید . اهمیت 
این موضوع از آن جهت اســت كه اوستا برای نشان د اد ن 
د ور د ســت ترین سرزمینها، از این ســرزمین كوهستانی 
شمال شــرق ایران زمین كه رود  سیحون از آن سرچشمه 
می گیرد ، نام می برد  و گویا د ر د وران گرد آوری اوســتا نام 
این ســرزمین ایرانی گویای د ورترین و د ور از د ســترس 
ترین ســرزمین ها و ضرب المثل د وری و د ست نیافتنی 
بود ن، می بود ه است)این صفت بعد ها به قله قاف و قفقاز 
د اد ه شد ، ولی شــاید  د ر ابتد ا همین سرچشمه كوهستانی 
رود  رنگ هــا و پامیر بزرگ می بود ه باشــد  كه به انتهای 
د نیا مشــهور می بود ه اســت و بعد ها این صفت و لقب به 
كوهســتان بزرگ قفقاز د ر شــمال ایران زمین د اد ه شد ه 
است(. اوستا د یگر خصوصیات این سرزمین بهشتی و پر 
بركت را كه د ر منتها الیه ســرزمینهای ایرانی و مرزهای 
شــمال شــرقی ایران زمین قرار می د ارد )سرزمینی  كه 
ســیحون بزرگ از آن سرچشــمه می گیرد  تا به د ریاچه 
خوارزم د ر مرز شــمالی ایران زمین ســراریز گــرد د ( را 
اینگونه بیان می نماید : ســرزمینی كه د ر سرچشمه رنگ 
ها واقع است شانزد همین سرزمینی اســت كه من اهورا 
مزد ا آفرید ه ام. ساكنین آنجا ســرور و بزرگ ند ارند )حاكم 
و پاد شــاهی بر آنان حکومت نمی كنــد  و این مطلب می 
باید  به د لیل د ور از د سترس بود ن آنها از مركز ایران زمین 
و د اشــتن زند گی قبیله ای آنان می بود ه است(. د ر اوستا 
آمد ه اســت اهریمن برای نابود ی این سرزمین زمستان 
طوالنی به وجود  آورد . اوســتا می فرماید  كه د و رود  بزرگ 
و بهشــتی رنگ ها و وه رود )آمو د ریا و ســیر د ریا( از البرز 
مقد س سرچشــمه می گیرند  كه د ر اینجا د و مطلب مهم 
قابل تذكر است، اول اینکه ایرانویج بزرگ و معروف، این 
اولین سرای آریایی، د ر جایی است كه جیحون)ویونگهی( 
از آن می گذرد  كه اگر اشــتباهی د ر تطبق ویونگهی اوستا 
با جیحون توسط محققین اتفاق نیفتاد ه باشد ، ایرانویج نه 
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د ر گرجســتان زیبا و بهشــتی ایران زمین، بلکه د ر شرق 
ایران زمین و سرزمین های شمال سیستان بزرگ)منظور 
شمال كابل است( و خراســان كبیر قرار می د ارد . یعنی د ر 
جایی د ر غرب كوهســتان بزرگ پامیر)د ومین كوهستان 
مرتفع جهان كه بــه آن بام جهان می گفته ایم( و شــرق 
د ریاچه بزرگ كاســپین ها)بزرگ تریــن د ریاچه گیتی(. 
یاد مان نرود  كه این  رود ها و كوهســتان ها و ســرزمین 
های بهشــتی كه از قد یمی ترین روزگار به آنان بهشتی 
گفته شد ه اســت و د ر قد یمی ترین و مقد س ترین كتب از 
آنان با نام بهشــتی یاد  گرد ید ه است و حتی با آمد ن اسالم 
كه تغییرات بسیار زیاد ی د ر ســطح ایران زمین به وجود  
آورد ، ولی این رود ها و ســرزمین های ایرانی با نام بهشتی 
یاد  شــد  و غیره. د ر این بین  می باید  متذكــر گرد یم كه 
وجود  این رود ها و كوهســتان ها و سرزمین های بهشتی 
و منشا ایرانی د اشــتن گیاهان و میوه های بهشتی جهان 
چون زعفران، سیب، انار، گند م و غیره د لیل بهشتی بود ن 
ســرزمین مقد س ایران زمین اســت و ایران زمین نمونه 

زمینی شد ه بهشت آسمانی است)مسعود ی، 1365(.

4-4- وجه تسمیه  خوارزم 
 د رباره نام خوارزم باید  بگوئیم كه محققان هنوز بر ســر 
معنای نام خــوارزم به عقید ه ای جامع د ســت نیافته اند  و 
به همین د لیل ما د ر اینجا معناهــای مختلف نام خوارزم 
را از نگاه آنان یاد آور می شــویم. خواَرزم )نام های د یگر: 
خوراســمیه، خوراســمیا( ســرزمینی كهن و بزرگ د ر 
ازبکستان و تركمنستان اســت كه د ر د لتای رود  آموی و 
د ر كنار د ریاچــه خوارزم قرار گرفته اســت. اكثر محققان 
بر این عقید ه اند  كه این نام همچو نام خراســان)= محل 
طلــوع و آمد ن خورشــید ( د ارای رابطه ای مســتحکم و 
مستقیم با خور و خورشید  می باشــد  و به همین د لیل این 
د ســته از محققان خوارزم، این سرزمین شــمالی ایرانی 
را  جایگاه خورشــید  معنی نمود ه اند  كه این نشان د هند ه 
موقعیت نصف النهاری و نیمروزی این ســرزمین ایرانی 
اســت)خوار یا خور كه معنی خورشــید  می د هــد  + زم یا 
زمین = سرزمین خورشــید (. نام خوارزم را بر گرفته از د و 
بخش خوار)خورشــید ( و زم)زمین( د انســته اند  به معنای 
سرزمینی كه خورشید  از آن بیرون می آید  و یا خوار)پست( 
 Helms ( به معنای  سرزمین پست می باشد )و زم)زمین
p :1997 ,and Yagodin.64,(. بعضــی د یگــر از 
محققین خواِر خوارزم را به معنی خوار و پائین و فرو معنی 
نمود ه اند  و خوارزم را به معنای سرزمین پائین د ستی و فرو 
رفته معنی كرد ه اند . این معنی به د لیل گود  بود ن سرزمین 

خوارزم د ر شمال ایران زمین می باشد )گود ی این سرزمین 
به گونه ای است كه از رســید ن آب رود های بزرگی چون 
جیحون و سیحون بهشــتی به گود ی بزرگتر شمال ایران 
زمین كه همانا د ریاچه كاسپین ها می باشد  جلوگیری می 
نمایــد () p511 :1991 ,Rapoport(.  گاه گفتار 
د رباره نام خوارزم با افسانه آمیخته است، عد ه ای د یگر از 
محققین نام خوارزم را به یاد گار ماند ه از جنگ كیخســرو، 
شاهنشــاه مقد س ایران زمیــن با تورانیان مــی د انند  د ر 
سرزمین خوارزم. این جنگ از برای كین خواهی  سیاوش 
شــهید  از تركان به وقوع پیوسته بود )د ر شــاهنامه، سند  
ملی ایرانیان می خوانیم: كی خســرو برای گرفتن انتقام 
خون به ناحق ریخته شد ه شــاهزاد ه آزاد ه ایران زمین، به 
جنگ با تركان می شــتابد . جنگ د ر ســاحل رود  بهشتی 
جیحون به وقوع پیوست، رود ی كه تركان توانسته بود ند  
تا آنجا را اشغال و د ر د اخل ســرزمینهای ایرانی پیشروی 
نمایند . د ر ابتد ای جنگ شاهنشاه ایران زمین برای اینکه 
از جانبازی و ریخته شــد ن خون بی گناهــان جلوگیری 
نمایند ، روش جنگ ایرانی را پیشنهاد  می نمایند  كه مورد  
قبول تورانیان نیز قرار می گیــرد . این روش همان روش 
جنگ جوانمرد انه اســت كه اروپائیان به آن د وئل گویند ، 
پس بهترین و قوی ترین مرد  تورانــی برای جنگ تن به 
تن با شاهنشاه ایران زمین انتخاب گرد ید . نتیجه نبرد  این 
د و مرد  قوی، یعنی شاهنشــاه مقد س ایران زمین و شید ه 
سرد ار تورانی د ر این جنگ تن به تن مشخص میگرد ید ه 
بود ه است و شــخص بازند ه، د لیل شکست تمام سپاهش 
می گشــته اســت. اینگونه و د ر این نوع از جنگ ایرانیان 
غیر از آن یک نفر بازند ه و شکســت خورد ه، كسی كشته 
نمی شد ه است. جنگ كیخســرو مقد س به پایان رسید  و 
جسد  ســرد ار تورانی بر زمین افتاد ، اینگونه جنگی كه می 
توانســت جان صد ها و هزاران انســان را بگیرد  با حد اقل 
خسارت به پایان رسید ، یعنی تنها با جان د اد ن یک انسان 
و به همین د لیل ایرانیان این سرزمین را خوارزم = سرزمین 
آســان نامید ند )خوار = آســان(. زكریای قزوینی روایتی 
د یگر د ارد ؛ گویا پاد شاهی بر چهار صد  نفر از بزرگان ملک 
خویش خشم گرفت و آنان را به جایی د ور از میهن)كاث( 
تبعید  كــرد . تبعید یان د ر آن مــکان خانه هایی برای خود  
ساختند . پاد شــاه به د ید ن آنها رفت، حالشــان را پرسید  
و پاســخ شــنید  كه  ما ماهی د اریم و هیزم، ماهی بریان 
می كنیم و می خوریم . به گفته قزوینی چون گوشــت د ر 
زبان آنها خوار و هیزم، رزم خواند ه می شــد  آن ســرزمین 
را خواررزم نامید نــد  و رفته رفته یکــی از  ر های آن افتاد  
و به خوارزم آوازه یافت. این روایت مبنــای علمی ند ارد ، 
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اما بسیاری از گذشته نگارها و جغرافی نویسان بد ان اشاره 
كرد ه اند )انوشه، 1380(. یاقوت حموي نیز به روایتي نظیر 
روایت قزویني اشــاره میکند  با این تفاوت كه یاقوت مي 
نویسد :  وقتي مأموران به سراغ آنها آمد ند  مشاهد ه كرد ند  
كه كوخ هایي ساخته و به صید  ماهي اشــتغال د ارند  و د ر 
اطرافشان خرماي فراواني است از آنان پرسید ند  كه حال 
و روزتان چگونه است؟ پاسخ د اد ند  كه این گوشت ماهي و 
خرما رزق و روزي ما است. ماموران مراجعت كرد ند  و خبر 
را براي پاد شــاه برد ند ، به همین د لیل نیز آن سرزمین به 
خوارزم اشتهار یافت زیرا گوشت ماهي د ر زبان خوارزمي  

خوار و خرما  رزم نامید ه مي شد )حموی، 1956(.

4-5- تاریخ  خوارزم 
تاریخ خوارزم، به اند ازه تاریخ ســغد ، كهن است و با وجود  
این، تا ســال 1930 آگاهی زیاد ی د رباره آن د ر د ســت 
نبود . د ر این تاریخ تولســتوف مقد اری بازماند ه های عهد  
نوســنگی را د ر آنجا یافت كه مربوط به هــزاره چهارم و 
ســوم پیش از میالد  بود  و كوشش خود  را مصروف گذشته 
خوارزم كرد . وی به این نتیجه رســید  كــه ماهیگیران و 
شکارچیان این نواحی د ر عصر مفرغ با ساكنان كرانه های 
ولگا، غرب قفقاز و اورال و همچنین با مرد م شــمال ایران 
تماس د اشــتند . خوارزمیان تا ســد ه های پیش از میالد ، 
با اســتفاد ه از یک روش آبیاری پیچید ه توانســته بود ند  
كه جوامع بزرگی تشــکیل د هند . خوارزمیــان اگرچه د ر 
ســد ه ششــم پیش از میالد  د ر زمان كوروش هخامنشی 
مغلوب هخامنشیان شد ند ، ولی اســتقالل خود  را د ر سد ه 
چهارم بازیافتند ، اما د ر ســد ه اول یــا د وم میالد ی تحت 
تســلط كوشــانیان د ر آمد ند . با وجود  این، د ر ســد ه د وم 
و ســوم میالد ی د وباره مستقل شــد ند  و توانستند  سکه 
بزنند  و تا ســد ه د وازد هم به همین صــورت آزاد  ماند ند . 
د ود مان ایرانی تبار آفریغیان كه از والیان ساســانیان بود ند  
د ر ســرزمین خوارزم فرمان می راند ند  و پس از اســالم تا 
ســال 1017/408 پاید ار ماند ند  اما د ر آن سال از محمود  
غزنوی شکســت خورد ند . این روید اد  پایان فرمان روایی 
ایرانی تباران بر خوارزم را رقم زد  و ترک ســازی منطقه به 
مرور زمان عنصر ایرانی را د ر اقلیــت و عنصر ترک را د ر 
خوارزم به اكثریت رساند )سغد ی، 1369(. ورود  اسالم به 
خوارزم چند ان آســان صورت نگرفت، چنانکه د وام آن به 
خوارزم چنان آسان نبود . گشــود ن كامل خوارزم به د ست 
قتیۀ بن مســلم د ر 93 ه.ق روی د اد . بر پایه نوشــته های 
جغرافینویس های اســالمی خوارزم سرزمینی بود ه است 
كه د ر شمال و باختر آن، ســرزمین تركمانان و د ر جنوب و 

خاور آن، خراســان و فرارود  قرار د اشته. والیت خوارزم د و 
شهر بزرگ د اشته كه یکی گرگانج و د یگری كاث نامید ه 
می شد ه اند . د ر زمان خوارزمشاهیان شهر گرگانج پایتخت 
ایران بود . آنــگاه كه مغوالن به خوارزم یــورش برد ند ، از 
همان ابتد ا روشــن بود  كه آنجا را با خاک یکسان خواهند  
كرد ، چناچــه از اورگنج تختگاه خوارزمشــاهیان جز تلی 
خاک چیزی باقی نماند . كشــتار مرد م به د ســت مغوالن 
نزد یک به همه گنجینه د انــش و اد ب را كه خوارزمیان د ر 
طول ســال ها اند وخته بود ند  بر باد  د اد . د ر یورش چنگیز 
شمار فراوانی از د انشــمند ان و شاعران كشته شد ند . شهر 
خوارزم د ر د وره اسالمی به د لیل وجود  علمای زیاد  د ر این 
شــهر از اهمیت ویژه ای برخورد ار بود ه. به عنوان شاهد ی 
بر این اهمیت د ر زمانی كه بین تیمور و والی خوارزم، امیر 
حســین صوفی اختالفی پیش آمد  تیمور قصد  كرد  كه به 
این شهر لشکر كشــی كند  اما علمای د ربار تیمور به د لیل 
وجود  علمای مهمی د ر این شهر او را از این كار باز د اشتند . 
حافظ ابرو ایــن رخد اد  را چنین نقل می كند : امیر حســین 
صوفی والی خوارزم به امیر صاحب قران پاسخ ناهمواری 
د اد  و تیمور قصد  لشکركشی به خوارزم نمود . امیر صاحب 
قران از خشونت آن جواب د ر تاب شــد  و خواست د ر فور 
با لشــکری جرار متوجه آن د یار گرد د . بزرگان ماوراءالنهر 
مثل موالنا جالل الد ین كشــی و خواجه عصــام الد ین 
ماضی و ســایر ایمه و قضات، صفت قبه االسالم خوارزم 
كرد ند  كه، امروز د ر روی زمین مفخر اهل اســالم و مقر 
علما انام خاک پاک خوارزم اســت و روضه مشــایخ كرام 
نشاید  كه به واســطه غرض یک كس د ر زیر د ست و پای 
لشکر جرار مستهلک شــوند . خوارزم تا روزگار سامانیان 
همچنان هویــت ایراني خود  را حفظ كــرد  و اقوام ایراني 
د ر این منطقه اكثریت غالب را د ر اختیار د اشــتند . با افول 
قد رت ســامانیان به تد ریج قبایل ترک به ســوي جنوب 
پیشروي كرد ند  و شــهرهاي خوارزم محل توطن ترک ها 
شد . با ظهور سلطان محمود  غزنوي و به د نبال قتل مأمون 
بن محمد )خوارزمشــاه( چون غزنویان برخوارزم مسلط 
شد ند ، د ستور ســلطان محمود  غزنوي آلتونتاش، حاجب 
ســلطان محمود ، به حکومت خوارزم منصوب شد  و لقب 

خوارزمشاه یافت)انوشه، 1380(.

4-6- امپراتوری  خوارزمشاهیان ، 122۰م
كم و بیش پــس از پید ایش ازبکان بد ین ســو، خوارزم را 
خیوه خواند ه انــد . حکومت ایــن منطقه پــس از تیمور 
گوركانــی د ر قرن 10 هجــری/15 میالد ی به د ســت 
نواد گان تیمور افتاد . خانات خیوه یا خوارزم كه مركز آن د ر 
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شهر خیوه بود ، د ر اوج قد رت خود  بر تمامی نواحی اطراف 
د ریاچه آرال د ر شمال ازبکستان و جنوب غربی قزاقستان 
كنونی و بخش های بزرگی از تركمنستان كنونی حکومت 
می كرد . د ر سال 1153 ناد رشــاه به خیوه تاخت و آن را به 
تصرف خود  د رآورد  و طاهرخان یکی از ســپاهیان خود  را 
به فرمانروایی آنجا گماشت. هفت ســال بعد  با مرگ ناد ر 
د وباره ازبکان تیموری د ر این منطقه به قد رت رســید ند . 
د ر 1252-1253 ه.ق روس ها به خیوه لشکر كشید ند  اما 
این لشکركشی بهره ای ند اشت. سرانجام روسیه توانست 
د ر روزگار فرمانروایی محمــد  رحیم خان)1281 - 1290 
ه.ق( خیوه را به تصرف خود  د رآورد  و این منطق به صورت 
تحت الحمایه امپراتوری روســیه د رآمد . پس از پیروزی 
انقالب بلشــویکی 1917 د ر روســیه، سوسیالیســت ها 
د ر ســال 1920 د ولتی بــه نام جمهوری شــوروی خلق 
خوارزم را تأســیس كرد ند  كه بخشــی از اتحاد  شوروی 
بود . چهار ســال بعد  روس ها تقســیمات مرزی آســیای 
میانه را بر حســب ملیت ســاكنان تغییر د اد ه و بیشــتر 
جمهوری خوارزم د ر جمهوری ازبکستان )استان خوارزم 
و جمهوری خود مختار قره قالپاقســتان( و بخشی هم د ر 
تركمنستان)اســتان د اش حوض( قرار گرفت)انوشــه، 

.)1380
4-7- زبان  خوارزم 

د ر آثارالباقیــه از قــول نابغه ایــران زمین مــی خوانیم: 
خوارزمیان زبان خوارزمی را شــاخه ای از د رخت اســتوار 
پارســیان می د انند :  و أما أهل خــوارزم، و إن كانوا غصنًا 
من د وحۀ الُفرس )و مرد م خوارزم آنها شــاخه ای از د رخت 
استوار پارسیان )ایرانیان( هســتند (. زبان خوارزمی، یکی 
از زبان های ایرانی از شــعبه شــرقی و با زبــان  ایرانیان 
ســغد ی)ایرانیان شــمال خراســان و د ره رود  زرافشان 
كه  بخارائیان و  ســمرقند یان بزرگ امــروزی فرزند ان 
آن برومند  سغد یان باســتان، این نیاكان ستایش برانگیز 
خراسانیمان میباشند (، استی)اوستها شعبه ای بسیار مهم 
از ســکاها و ســرمت های ایرانیاند  و با اینکه د ر تاج ایران 
زمین، قفقاز زند گی می نمایند  ولی زبانی شــبیه به زبان 
ایرانیان شــرقی می د ارند  و از این جهت زبان این ایرانیان 
شــمالی جزیی از زبان های شــرقی ایرانی محسوب می 
گرد د . ایرونها یا اوستها فرزند ان آالن ها = آیرن = ایرانها 
میباشند  كه د ر عصر باستان شعبهای مهم از بزرگ ترین 
عضو خانواد ه ایرانی، یعنی ســکاها می بود ه اند  كه از مهم 
ترین همســایگان تاریخ خوارزم محســوب می شوند ( و 
زبان های پامیری)پامیر كوهســتان بــزرگ ایران زمین، 
د ر منتها الیه شمال شرق ســرزمین های ایرانی، و د قیقًا 

د ر مركز آسیا جای د ارد  و مســکن ایرانیان تاجیک است 
و زبان های پامیری نیز شــعبه و زیر مجموعه ای متعلق 
به تیره بزرگ ســکاهای ایرانی می باشــد ، ســکاهایی 
كه از چین تا مجارســتان و د انوب د ر مركز اروپا مســکن 
و سرزمینشــان میبود ه اســت( از یک خانواد ه میباشــد . 
خوارزمیان جزیی از خانواد ه بزرگ پارســیان می باشــند  
و سرشت خوارزمیان و ســغد یان)= تاجیکان( و سکاهای 
بزرگ و پارســاها یکی می باشد . زمانی كه سکاها هنوز به 
مهاجرت های بزرگ روی نیاورد ه بود ند ، اگر كســی می 
توانست به پارسی ســخن بگوید ، از سواحل خلیج پارسها 
د ر جنوب، تا ســیبری د ر شــمال، و از چین)سین كیانگ( 
د ر شــرق، تا رود  بزرگ د انوب اروپا د ر غرب، می توانسته 
اســت به راحتی ســخن بگوید  و این از جذابیت های این 
موضوع می باشــد . مســعود ی د ر التنبیه و االشراف نام 
تعد اد  د یگری از اعضاء خانواد ه بزرگ پارســی - ایرانی را 
اینگونه نام می برد :  پارســیان قومی بود ند  كه قلم روشان 
د یار جبال بود )ماد  بزرگ( از ماهات و غیره و آذربایجان تا 
مجاور ارمنیه و اران و بیلقان تا د ربند  كه باب و ابواب است 
و ری و طبرستان و مسقط و شابران و گرگان و ابرشهر كه 
نیشابور اســت و هرات و مرو و د یگر والیت های خراسان 
و سیســتان و كرمان و فارس و اهواز با د یگر ســرزمین 
عجمان كه د ر وقت حاضر به این والیت ها پیوسته است، 
همه این والیت ها یک مملکت بود ، پاد شــاه اش یکی بود  
و زبان اش یکی بود ، فقط د ر بعضی كلمات تفاوت د اشتند ، 
زیرا وقتی حروفی كه زبان را بد ان می نویسند  یکی باشد ، 
زبان یکی اســت وگر چه د ر چیزهای د یگر تفاوت د اشته 
باشد ، چون پهلوی و د ری و آذری و د یگر زبان های پارسی 

)اذكایی، 1380(.

4-8- باستان شناسی د ر  خوارزم 
 خــوارزم از 1316ش /1937م بــه سرپرســتی یکی از 
د انشمند ان روســی با نام  تولســتوف ، خود  را د ر معرض 
اكتشافات باســتان شناســی جهانیان گذاشت تا رازهای 
شــگفت انگیز و حیــرت آوری را از ایران باســتان برای 
تشــنگان علم و معرفت د ر سراســر جهان بازگو نماید . 
بد ینگونــه از این ســرزمین مهم ایرانی كــه د ر آن زمان 
هنوز تحت اشغال روس ها قرار می د اشت، آثاری از عصر 
سنگ تا شاهنشاهی جهانی ایرانیان د ر عصر هخامنشی و 
سلطه هون ها بر این منطقه مهم ایران زمین و د وره های 
پاد شاهی ساسانی و كوشانی بر ایران زمین و اد وار مختلف 
اسالمی د ر این ســرزمین ایرانی تمد ن ساز، ولی سوخته 
شــد ه به د ست تمد ن ســوزان، كشــف و مطالعه و نتایج 
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آن د ر ســطح جهان منتشــر گرد ید  تا اینکه مایه شگفتی 
جهانیان گرد د . رضا مراد ی غیاث آبــاد ی د ر یاد نامه خود  
از ِسرِگئی تالْستوف و گرامید اشت  هفتاد مین سالگرد  آغاز 
كاوش های باستان شناسی خوارزم ، برای شناخت گذشته 
خود  و سرزمین بزرگ مان می فرمایند : روان شاد  سرگئی 
پاولوویچ تالســتوف)1286- 1355 خورشید ی( یکی از 
بزرگترین و نام آورترین باستان شناســان و قوم شناســان 
شوروی بود . او د ر ســال1317یعنی د ر سن 31 سالگی از 
سوی آكاد می علوم اتحاد  شــوروی به سرپرستی علمی 
هیئت كاوش های باستان شناســی خوارزم برگزید ه شد  
و سراســر عمر خود  را د ر د شت ها و شــن زار های خشک 
و ســوزان جنوب د ریاچــه خــوارزم)آرال( صرف كاوش 
و پژوهش د ر خــوارزم باســتان كرد  و به هیــچ موضوع 
د یگــری نپرد اخت. كاوش هــا و مطالعات تالســتوف د ر 
خوارزم به اند ازه ای گســترد ه و حیرت انگیز اســت كه نام 
او با خوارزم عجین شد ه و مطالعات خوارزم  شناسی بد ون 
او معنا و مفهومی ند ارد . د امنــه جغرافیایی پژوهش های 
او تقریبا برابر اســت با حوزه نام های جغرافیایی اوستا د ر 
بند  چهارد هم  مهریشت و نخستین فرگرد   وند ید اد  یعنی:  
خوارزم ،  ســغد  ،  نســا و  مرو . هیئت باستان شناسی زیر 
نظر تالســتوف، یکی از بزرگتریــن هیئت های كاوش و 
اكتشاف د ر جهاِن زمان خود  بود ه است كه د ر این سرزمین 
شمالی، د ر خوارزم بزرگ مشــغول پژوهش های علمی 
می بود ه است. هیئت تالســتوف را حد ود  بیست د انشمند  
باستان شــناس، قوم شناس، زبان شــناس، زمین شناس 
و معمار، د ه ها كویرنورد  و راهنمایان محلی، لشــکری از 
افزارمند ان و كارگران ســاد ه و نیمــه متخصص، چند ین 
هواپیمای اكتشــافی و د ه هــا كامیون نفربــر و ابزاربر، و 
بی شماری از پیشرفته ترین ابزارهای زمان خود  همراهی 
می كرد ه است. تالستوف د ر مد ت حد ود  سی سال، سراسر 
ســرزمین خوارزم را از زمین و هوا د ر می نورد د . بســیاری 
از محوطه های باســتانی را برای نخســتین بار شناسایی 
می كند  و د ر آنها به حفاری مــی پرد ازد : حفاری د ر  توپراق 
قلعه ، مركز شــاهان محلــی خوارزم د ر ســد ه های آغاز 
میالد ی و كشــف كاخ  ها و د یوارنگاره هــای قابل قیاس 
با د اســتان های ســیاوش و افراسیاب د ر شــاهنامه؛ تپه 
باستانی  جانباز قلعه متعلق به هزاره ششم تا سوم پیش از 
میالد ؛ محوطه باســتانی  یکه پارسان از سد ه هشتم پیش 
از میالد  و كشــف چند ین نمونه از خط خوارزمی باستان 
د ر آنجا، چنین حفاری د ر محوطه های باســتانی  اورگنج 
،  كهنه اورگنج ،  تاش قلعــه و حوزه های تمد نی َكلَته منار 
)منار كوتاه(،  تازه باغیاب ،  ســویورغان ،  شــریک رباط 

، كرانه های د ریاچه  سرقمیش و بســیاری جاهای د یگر 
كه یاد كرد  از همه آنها كار ساد ه ای نیست)نام گذاری ها را 
تالستوف بر اساس نام های مشهور محلی برای نخستین 
بار انجام د اد ه و به همین شکل د ر باستان شناسی متد اول 
شد ه است(. یافته های تالســتوف د ر خوارزم بیش از اند ازه 
فــراوان و گوناگون هســتند : گونه های متنوعــی از آثار 
هنری، تند یس های آناهید  و د یگر ایزد ان و خد ایان ایرانی، 
د یوارنگاره ها)كه نمونه های مهم و بزرگ د یگر این د یوار 
نگاره ها د ر ایران زمین را د ر خراسان بزرگ و شهر معروف 
پنج كنت و یا سیستان می توان یافت(، خط  های باستانی، 
زینت افزار زنانه، نقوش كیهانی بر ســفالینه ها، نگاره های 
شاهانه و اسطور ه ای، و شــبکه های آبیاری كهن و بزرگ 
خوارزم از حد ود  سه هزار سال پیش با صد ها كیلومتر طول 

مجموع آنها)بهاد ری و فیروزمند ی، 1391(.

4-9- د انشــمند ان  خــوارزم ، بزرگترین و 
بهترین د انشند ان جهان

د انشــمند ان خوارزم و خد مات وصف ناپذیــر آنان برای 
تمد ن بشــری، به راســتی بعد  از خوانــد ن زند گی این 
فرهیختگان خوارزم بزرگ اســت كه متوجه می گرد یم  
خوارزم چــه عظمت وصــف ناپذیری مــی د ارد . وصف 
تمد ن سازان خوارزم كه قسمت با ارزشی از تمد ن امروزه 
بشــری مســتقیما مد یون و حاصل تالش و جانفشانی 
آنان د ر راه علم مــی بود ه و هســت، د ر زمانی ارزش پید ا 
می نماید  كه متوجه می گرد یم كه این ایرانیان شــمالی و 
خاصه خوارزمیان، د ر چه شرایط ســختی، از بركت وجود  
تركان زند گی می نمــود ه اند  و د ر این بیــن باز به تالش 
های مســتمر خود  برای پیشبرد  تمد ن بشــری اد امه می 
د اد هاند . شرایط ســخت خوارزم و خراسان را نویسند گان 
اسالمی اینگونه وصف نمود ه اند   هیچ د ارالحرب، صعب تر 
و د شوارتر از تركســتان نیســت و خوارزم ثغر اسالم- و 
انســانیت، تمد ن و آباد انی و آزاد گی- د ر پیش تركستان 

و همه ی ماوراءالنهر، ثغر)= مرز( است )لسترنج، 1367(.

4-1۰- د الیل نابود ی و انتقــال علم ایرانیان  
خوارزمی از طریق اسپانیا به اروپا

 گسترش همه جانبه كتاب های بســیار مهم و سرنوشت 
ســاز ایرانیان خوارزمی د ر جهان اسالم و برد ه شد ن آن به 
اروپا از طریق اســپانیای تحت حکومت مسلمانان، د لیلی 
گشت تا این كتب د ر معرض و اختیار اروپائیان قرار بگیرد . 
سه قرن بعد  از خوارزمی، آتل هارت انگلیسی توانست این 
كتب به وجود  آورند ه تمد ن فرد ای اروپــا را به زبان مهم 
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التین ترجمه گرد اند  )زبان التیــن اروپا د ر آن زمان حکم 
زبان عربی را می د اشته اســت برای سرزمینهای اسالمی 
د ر همان عصر(، اینگونه این كتــاب ایرانیان خوارزمی، با 
علم نوین و مهمی كه د ر خود  می د اشت، د ر اختیار عالمان 
و د انشمند ان سراسر اروپا قرار گرفت. از چهره های نامد ار 

خوارزم می توان به موارد  زیر اشاره نمود :
محمد  ابن موسی خوارزمی

ابوریحان بیرونی
مجد الد ین بغد اد ی.

ولی چرا این علوم مختلف و د ر عین حال پیشرفته از میان 
رفت به گونه ای كه تنها نام و یــاد ی از آنها باقی ماند  و یا 
به عبارتی د لیل این غرق گشتن كشتی علم ایرانی را شاید  
اینگونه بتوان روشن گرد اند : وقتیکه به ایران حمله شد  چه 
د ر د وره باستان و به وســیله اروپائیان، چه د ر د وره اسالم 
و به وسیله عرب و چه به وســیله زرد پوستان تمد ن سوز، 
ایران زمین رنگ كشــتار و قتل و غــارت را به خود  د ید  و 
شهری نیست كه حد اقل 2 یا 3 بار از زمان اسکند ر تاكنون 
به د ســت بد خواهان این ســرزمین اهورایی به اشــغال 

د رنیامد ه باشد )لسترنج، 1367(.

4-11-  خوارزم د ر د ســت د شــمنان، بیان 
حقایقی تلخ برای اولین بار د ر جهان

د ر نســخه خطی كتاب مقد س ایران باستان، د ر اوستای 
زرد شــت بزرگ و د ر بخش  خوارزم آفریگــی كه به زبان 
پارســی میانه نگارش یافته اســت، حقیقتی د ر رابطه با 
سرزمینهای نابود  گشته ایرانی به د ست د شمنانمان بیان 
شــد ه اســت كه از عمق تنفر فرومایگان از این سرزمین 
بزرگ اهورایی خبــر می د هد . د ر این بخش از اوســتای 
مقد س آمد ه اســت: با ورود  یونانیان و مقد ونیان اروپایی 
د ر بعد  از حمله اســکند ر به ایران زمین، تمام روحانیون و 
عالمان خــوارزم، تمام كتب مقد س، راهگشــا و علمی و 
كتیبه های سلطنتی به د ســت مهاجمان اروپایی افتاد  و 
آنها این سرمایه های بی بازگشت را نابود  نمود ند  تا اینکه 

ضربه به ریشــه ایرانیان بزنند . بــرای د رک بهتر حقیقت 
هجوم یونانیان به ایران زمین به موزه بزرگ ایران باستان 
می رویم و به د ید ار مجســمه فرمانروای بزرگ، د اریوش 
هخامنشی. این مجسمه د ر مصر ســاخته شد ه است و به 
پایتخت شاهنشــاهی د ر شوش منتقل شــد ه بود ه است. 
تکیه باالیی این مجســمه بســیار زیبا، یعنی قسمتی از 
سینه و سر آن از بین رفته اســت و د ر قسمت های پایینی 
نیز جای ضربه هایی متعد د  نیزه باعث  تخریب قســمتی 
از حکاكیهای روی مجســمه شد ه اســت. خوب كه د قت 
می نمائیم نکته بســیار مهم و حتی باور نکرد نی را متوجه 
می گرد یــم، این ضربه هــای نیزه كه به قســمتهایی از 
حکاكی نوشته شد ه به فارسی باســتان اثابت كرد ه است 
به طور تصاد فی نبود ه اســت و جایهایی مورد  اثابت قرار 
گرفته است كه نام  شاهنشاه د اریوش ، فرمانروای بزرگ 
ایرانی جهان د ر آنجا نوشته شــد ه بود ه است. سر مجسمه 
نابود  شــد ه اســت و نام د اریوش بزرگ با ضربه های نیزه 
مخد وش، می د انید  چرا؟ یونانیان این كار را انجام د اد ند  تا 
اینکه ثابت نمایند  د شــمنانی بی غرض نبود ه اند  و د انسته 
به آتش زد ن كتب ایرانی - مانند  كتابهایی كه گفته شــد ه 
است با آب طال نگارش یافته بود ه است)كتاب زرین( و یا 
اوستای مقد س كه بر روی د ه هزار پوست گاو نوشته شد ه 
بود ه اســت و غیره د ســت زد ه اند . این كار آنان به همراه 
آتش زد ن تخت جمشید ، د ست د رازی به آرامگاه مقد س 
كورش بزرگ و غیره از بین برد ن نام د اریوش، شاه شاهان 
د ر یک راستا می بود ه است. نابود ی نام و یاد  و آثار ایرانی، 
د لیل این امر مهم می بود  كه یونانیان آمد ه بود ند  تا بمانند ، 
آنها فکر تســخیر جهان و جهانگیری نبود ند ، بلکه قصد  
فرمانروایی د راز مد ت و همیشگی آنرا می د اشتند ، آنها می 
خواســتند  به جای جهانگیری، جهاند ار باشند  و به همین 
د لیل د ست به كار شد ه بود ند  تا ریشه های تمد ن ایرانی را 
بخشکانند . كشتار و ویرانی یونانیان د ر خوارزم همانگونه 
كه د ر  خوارزم آفریگی ثبت شد ه است، نیز به همین د لیل 
صورت گرفته بود . نکته جالب د ر اینجا این اســت كه نام 
ایرانی  شاه شــاهان، د اریوش آریایی بر روی مجسمه با 
ضربه های نیزه محو گرد ید ه است همچو سر این مجسمه 
ولی به د لیل ساخت این مجســمه د ر مصر، این مهمترین 
تمد ن آفریقا، همان گفتار نوشــته شد ه به خط میخی و به 
زبان پارسی باستان، به زبان هیروگلیف مصری نیز نوشته 
شد ه است كه یونانیان به د لیل آگاهی ند اشتن از این زبان 
د رصد د  نابــود ی آن برنیامد ه بود ند  و نتوانســته بود ند  نام 
فرمانروای بــزرگ ایرانی جهان را نیز كــه به زبان تمد ن 
آفریقای باستان نوشته شد ه بود  از بین ببرند  و اینگونه شد  
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كه د انستیم این مجسمه مورد  حمله قرار گرفته متعلق به 
چه بزرگمرد ی د ر تاریخ بشر می بود ه است و به چه د لیل تا 
مرحله نابود ی كامل به پیش رفته بود ه اســت. قرن ها بعد  
كه ایران زمین بار د یگر خــود  را د ر زیر لگد های مهاجمان 
و اجنبیان د یگری با نــام بیابانگرد ان عــرب د ید ، اتفاق 
مشابهی افتاد  كه استاد  تحقیق جهان، د انشمند  نابغه ایران 
شــمالی، ابوریحان بیرونی خوارزمی، بعد  از وصف گوشه 
هایی از عظمت علمی خوارزم باستان د ر كتاب آثارالباقیه 
)یاد بود  نسل های گذشته( خود  د ر رابطه با این هجوم خانه 
خراب كن اینگونه می فرمایند : و ســرد ار عرب  افراد ی را 
كه خط خوارزمی می د انســتند ، از روایات- باســتان- با 
خبر بود ند  و علــوم رایج خوارزمیان را مــی آموختند  نابود  
كرد  . بــه صد اقت این بزرگمرد  علم بشــر تمــام بزرگان 
علم جهان معترف می باشــند  و اخبار و اطالعات ایشان 
را مساوی راستی و صد اقت می شــمارند . ابوریحان می 
فرمایند : روحانیون - كه د ارای علم و ســواد  باستانی می 
بود ند  - را سرد ار عرب كشت و كتاب هایشان را و ملتزمین 
ركابشان را به آتش كشــید  و اینگونه خوارزمیان را د ست 
بسته و بی سواد  گرد اند  و رشته ارتباط آنان با علوم موجود  
د رسرزمینشان را قطع نمود . د ر زمان هجوم مغول و ورود  
زرد پوســتان به ایران زمین و كشــتار بی اند ازه و قتل بی 
شــمار آنان از ایرانیان، نابود ی كامل بزرگترین شهرهای 
خوارزم بــزرگ- كه بزرگترین شــهرهای ایران و جهان 
می بود نــد ، نابود ی زیرســاخت های مهم این قســمت 
از ایران زمین كه باعث كاســتی گرفتن سطح فرهنگ و 
تمد ن ایرانیان د ر این سرزمینهای مرزی گرد ید  و اینگونه 
زبان خوارزمی به وسیله تركان برای همیشه نابود  گرد ید  
و اینگونه فتنه ای را كه بیابانگرد ان عرب شــروع نمود ند  

بیابانگرد ان ترک و مغول به سرانجام رساند ند . 

5- نتیجه گیری
عظمت و قد مت خوارزم، این ســرزمین مهم شمالی ایران 
زمین به قد یمیترین روزهای تشکیل تمد ن امروزه بشری 
باز میگرد د  كه همین یک سرزمین ایرانی به تنهایی تمد نی 
بیش از تمام ســرزمینهای جنوب شرق آسیا د ر طول تاریخ 
بشر مید اشته است. از د الیل آباد  گشتن خوارزم تنها به د لیل 
وجود  خــاک حاصلخیــز و آب رود های بــزرگ و د ریاچه 
مشهور و بزرگ آن نمی بود ه اســت بلکه این سرزمین كه 

از آن با عنوان خواستگاه آریاییان جهان نام برد ه اند ، به د لیل 
زحمات و رنج هزاران ساله تمد ن سازان ایرانی و استفاد ه از 
آموزه های بزرگانشان، به بهشت روی زمین تبد یل گشته 
بود . از این بهشت شمالی، از این سرزمین مقد س بزرگترین 
پهلوانان، د انشــمند ان، صوفیــان و غیره ایــران و جهان 
برخواســته اند . برای اینکه اهمیت این كار بزرگ را د رک 
نمائیم باید  بیــان نماییم كه تا قبل از ورود  زرد پوســتان به 
این سرزمین ایرانی، پایتخت شاهنشین خوارزم مهمترین 
شهر د ر طول مهمترین و بزرگترین و تاثیرگذارترین جاد ه و 
شاهراه جهان میبود ه است، این شهر كه افتخار قرار د اشتن 
اریکه شــاهی ایران زمین، پایتختی ایرانیان را هم بر عهد ه 
مید اشت  گرگانج نام مید اشــت. آن همه بزرگی و رونق و 
استعد اد  د ر گذشــتهای نه چند ان د ور، امروزه تبد یل گشته 
است به سرزمینی ویران و د ور از آباد انی، د ریاچهای د ر حال 
خشــک شــد ن و نابود ی و جزایری كه به بركت روسهای 
تجاوزگر به ســمیترین و خطرناكتریــن مناطق د ر جهان 
تبد یل گشــته اند )بنگرید  به ســایت اســتاد  مراد ی غیاث 
آباد ی د ر رابطه با جزایر د ریاچه زیبای خوارزم كه روســها 
آنها را به زبالهد انهای ســمی خود  تبد یل نمود هاند (. كاث 
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)نــوكاث(، با169 هزار 
نفر جمعیت)ســال1990م( د ر خوارزم اصلــی و نو اورگنج 
با جمعیتی كمتر از نوكوس د اد هاند . این شــهرهای تحت 
اختیار تركان ازبک و تركمانان، امــروزه نه پایتخت ایران 
بزرگ و خوارزم بزرگ بلکه جانشین شهرهای زیبا و بزرگ 
و تولید كنند ه علمی گشــتهاند  كه فخر سرزمینهای ایرانی 
و اسالمی میبود ه اند . برای شــناخت عظمت گذشته این 
ســرزمین ایرانی كه با خون د ل و علم و تالشهای هزاران 
ساله ایرانیان ساخته و شکوفا گرد ید ه بود ، باید  به كاوشهای 
باســتان شناســی و آثار باقی ماند ه از آن د وران كه امروزه 
بیشترشــان د ر خاک د فن گرد ید هاند ، توجــه خود  را جلب 

نمائیم.
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چکید ه :

نگاه و اند یشه غربیان د ر تمام طول تاریخ همواره متوجه شــرق و شرقیان بود ه و د ر همین راستا 
د انش شرق شناسي به منظور پژوهش و شناخت آد اب ، رسوم و تمامي د انشهاي مربوط به مرد م خاور 
زمین د ر غرب شکل گرفت كه متاسفانه تا حال پایه و اساس آن اغلب بر اصل تفکیک و تبعیض شرق 
از غرب و با هد ف برتري و تسلط استعمارگونه غربیها پیش رفته است. با این حال به نظر مي رسد  این 
شیوه تحقیرآمیز د ر نگرش غرب به شــرق د وامي نیاورد  و به ویژه با كشفیات جد ید  باستان شناسي و 

مطالعات منصفانه علمي جاي خود  را به تکریم و تعظیم د هد .
 ملل شــرق قرنها پیش از د نیاي غرب قد م د ر راه تمد ن گذاشتند  ؛ كهن ترین شهرهاي جهان باستان 
د ر بین الّنهرین عراق ، جیرفت ایران و موهنجود ارو د ر هند وســتان موجب شــگفتي بسیاري شد ند . 
امپراطوریهاي بزرگ و قد رتمند  د ر ایران ، هند  و چین باستان همگي زماني شکل مي گیرند  كه غالب 
جهان باستان هنوز د ر آغاز راه شهرنشیني است. به این ترتیب بر ما كه زاد گان این سرزمین هستیم از 

نگاه غربیان به خود  نگریستن مایه شرمساري است .
 د ر این مختصر برآنیم تــا پراكند گي نژاد ي و جغرافیایي ملل شــرق را د ر تطابقــي تاریخي با ابیات 
شاهنامه فرد وسي قرار د هیم و د ر پي آن به مطالعه آد اب، رسوم و اســاطیر این ملل بپرد ازیم. بد یهي 
اســت مجال كوتاه این مقاله فرصت آن را نمي د هد  تا بحث مفّصل شــود ، بنابراین از آن د سته ملل 
یا ســرزمینهایي كه ذكر آنها كمتر د ر تاریخ كهن و شاهنامه فرد وســي آورد ه شد ه است صرف نظر 

خواهیم كرد . 
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مقد مه :
    مفهوم عمومي شــرق د ر بین اغلب پژوهشگران همان 
آسیا و د نیاي غیر اروپایي است كه د ر برابر غرب مسیحي 

قرار مي گیرد .
 آســیا كهن ترین و پهناورترین قاره جهان اســت كه با 
مســاحت تقریبي 43/4 میلین كیلومتر مربع و جمعیتي 
بالغ بــر 3/3 میلیارد  نفر د ر مجموع 54 كشــور را د ر خود  
جاي د اد ه كه برخــي از بزرگ ترین وپــر جمعیت ترین 
كشــورهاي جهان د ر میان آنها د ید ه مي شــوند . آسیا از 
شمال به اقیانوس منجمد  شــمالي ، از جنوب به اقیانوس 
هند  ، از شرق به اقیانوس آرام و از غرب به د ریاي مد یترانه 

و بخش میاني روسیه مرزبند ي شد ه است.1
 د ر ابتد اي شاهنامه حکیم فرد وسي مي بینیم كه فرید ون 
سرزمینهاي تحت حکومت خود  را میان سلم ، تور و ایرج 

سه فرزند  خود  چنین تقسیم مي نماید  :
 نهفته چو بیرون كشـــید  از نهان

بســه بخش كرد  آفــرید ون جهان 
 یکي روم و خاور2د گر ترک و چین

ســیم د شـت گرد ان و ایـران زمین
 نخســتین به سلم اند رون  بنگرید 
همه روم و خــاور مر او را ســزید 

 بــفرزند  تا  لشــــکري برگزیــد 
گرازان ســوي خــاور اند ر كشــید 
 بــتخت كـــــیان انـد ر آورد  پـا 

همـــي خواند ند یش خاور خــد اي
 د گـــــر تـور را د اد  تـوران زمین

ورا كرد  ســـاالر تــوران و چــین
 یکي لشـــکري نامـزد  كرد  شـاه

كشـــید  آنگهي تــور لشــکر براه
 بیامـــد  بتخت كـئي برنشســت
كمر بر میان بست و بگشـاد  د ست

 بزرگــــان بر او گـــوهر افشـاند 
همـي پاک توران شهــش خواند ند 

 از ایشــان چو نوبت به ایرج رسید 
مـــر او را پـــد ر شاه ایران گــزید 

 هم ایــران و هم د شت نیزه وران
هم آن تخت شاهـــي و تاج سـران

 بــد و د اد  كــو را ســـــزا بود  تاج   همان كرسي و مهر و 
آن تخت عاج

                   www.wikipedia.org                . 1.  د انشنامه ویکي پد یا – اینترنت
2.  خاور د ر اینجا به معني مغرب زمین است .

 نشســـتند  هـــر ســـه به آرام   چــــنان مــرزبانان 
فــّرخ نـــژاد  3

     ســه براد ر چند ي با هم به نیکي بود ند  تا آنکه سلم و تور 
با حســاد ت خود  كینه ایرج را به د ل گرفتنــد  كه چرا پد ر 
سرزمین بهتر را به ایرج د اد ه اســت ، د ر ابیات پایین مي 
بینیم كه چگونه ســلم با گفتار خود  بذر كینه را د ر د ل تور 

مي كارد  :
 ســـزد  گر بمانیم هـر د و د ژم

كزین سـان پد ر كرد  بر ما سـتم
 چو ایران و د شـت یالن و یمن
به ایرج د هد  روم و خاور به مـن
 سپارد  تو را مرز تركان و چـین

كه از تو سپهــــد ار ایران زمین 4

 همان گونه كه آمد  یمن نیــز ضمیمه خاک ایران به ایرج 
سپرد ه شد . د ر اوستا كتاب مقد س ایرانیان نیز د رباره ایران 
چنین آمد ه است: اگر من هر ســرزمیني را چنان نیافرید ه 
بود م كه بسي رامش بخش نباشــد     تا به چشم مرد مانش 
خوش آید  ، همه مرد مان به ایــران ویج روي مي آورد ند . 
نخستین سرزمین و كشــور نیکي كه من -  اهورامزد ا – 

آفرید م ،  ایران ویج بود  بر كرانه رود   د ایتیا ي نیک.  5
 امپراطوري ایران ، د ســت كم از نظر وسعت بزرگ ترین 
كشــوري بود  كه تا آن روزگار د ید ه شــد ه بود  . سامیها، 
هیتیها ، یونانیها و مصریها اتباع ایــن امپراطوري بود ند  
و اشــراف ایراني بر همه آنها حکومت مي كرد ند  . پاد شاه 
بزرگ ایران د ر عین حال فرعون مصر و پاد شاه بابل بود . 

6
 تابعیت بابل از ایران د ر شــاهنامه نیز آمد ه به این ترتیب 
كه د ر د اســتان یزد گرد  و د ر پي حمله تازیــان عرب به 

امپراطوري ایران بابل نیز مورد  هجوم قرار مي گیرد :
 گـــذر یافتند ي به ارونـــــد  رود        نماند ي بر این بوم و 

بر تار و پود  
 به ایران و بابل نه كشت و د رود        به چـرخ زحل بر شد ي 

تیره د ود  7

3.  شاهنامه فرد وسي – حکیم ابوالقاسم فرد وسي – تحت نظر ي . آ . برتلس ) از 
چاپ مسکو ( – نشر اند یشه عالم – 1381 ص 22

4.  همان منبع  - ص 22
5.  اوستا كهن ترین سرود هاي ایرانیان – د وســتخواه ، جلیل – نشر مروارید  – 

جلد  د وم – 1371 ص 659
6.  تاریخ تمد ن – لوكاس ، هنري – ترجمه د كتر عبد الحسین آذرنگ – كتابخانه 

ملي ایران – جلد  اول – 1382 ص 175
7.   شاهنامه فرد وسي – نشر اند یشه علم ) از چاپ مسکو (
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    همانطور كه روشن اســت ایرانیان خود  را از نژاد  آریایي 
مید انند  ؛ د كتر رضایي د ر كتاب تاریخ د ه هزار ساله ایران 
گروه آریایي را یکي از شــعب مهم خانواد ه هند  و اروپایي 
مي د اند  كه به تد ریــج از هزاره د وم تا اواخــر هزاره اول 
پیش از میالد  وارد  ایران شد ه و با اقوام بومي این سرزمین 
د رآمیختند .1   د كتر فرید ون جنید ي آریاییان را انسانهایي 
با روحیه آرام و طبیعت د وســت مي د اند  كه با پیروزي بر  
مشکالت طبیعي و د شمنان و نیز  با برخورد اري  از روحیه 
آرام و طبیعت د وســت خود  توانســت د وره آسایشي د ر 
زند گي خود  بوجود  آورد  كه منجر به پیشــرفتهاي فراوان 
د ر جوانب مختلــف زند گي آنها شــد . 2 د ر تاریخ تمد ن 
هنري لوكاس نیز آمد ه كه اقوام مــاد  و پارس آریایي د ر 
ایران براي نخستین بار توانستند  د ولتي با اهمیت جهاني 

تشکیل د هند .3 
 با این حــال ویرگورد ون چایلد  د ر كتــاب خود  با نگاهي 
غربي و مغرضانه و بد ون اســتناد  به هیــچ مرجع معتبر 
علمي،تاریخي و یا باستان شناسي عمد ه ویژگي آریاییان 
را د ر غارتگري و وحشــي بود ن آنها مي د انــد  كه تنها با 
كشــف چند  جاد ه به تاج و تخت رســید ند .4  مطالعات 
باستان شناسي نشــان مي د هد  كه د ر اواسط هزاره د وم 
قبل از میالد  مسیح كه حد ود اً برابر عصر آهن و ورود  اقوام 
آریایي است، مرد م ساكن د ر فالت ایران به جهان پس از 
مرگ باور د اشتند  و همراه مرد گان خود  احتیاجات روزانه 
هر فرد  را باي زند گي د ر جهان د یگــر د فن مي كرد ند .5   
آیین باستاني زرتشت را باید  از مهمترین د ینهاي باستاني 
د ر جهان به شمار آورد  . این آیین زند گي و خصلت ایراني 
را د ر هم سرشته و به د فاع از د رســتکاري و استواري د ر 

هد ف برخاسته است.6 
 منابع كهن ایراني سراســر د اســتان د یــوان وپریاني 
اســت كه د ر نبرد  خیر و شر با هم د ر ســتیزند . به عقید ه 
لوفر د الشــو ، خیال پرد ازي جمعي یــا قومي هرگز نمي 
تواند  از موجود ات فوق- طبیعــي و ارباب انواع ، د یوان یا 
پریان و یاري و یاوري آنها چشم بپوشد  ، چون اگر از آنها 
1.  تاریخ د ه هزار ساله ایران – رضایي، عبد العظیم – نشر اقبال – چاپ سیزد هم 

- جلد  اول – 1380 ص 143 و 144 و 145 به اختصار 
2.  زند گي و مهاجرت آریاییان بر پایه گفتارهاي ایراني – جنید ي، فرید ون – نشر 

بلخ – چاپ چهارم – 1386 –ص91 به اختصار 
3.  تاریخ تمد ن – لوكاس ، هنري – ص 174 به اختصار 

4.  آریاییها – چایلد  ، ویرگــورد ون – ترجمه محمد نقي فرامرزي – نشــر نگاه 
-1386 ص 271 به اختصار 

5.  باســتان شناســي و هنر ایران د ر هزاره اول قبل از میالد  – طالیي ، حسن – 
انتشارات سمت – 1374 ص 150 به اختصار 
6.  تاریخ تمد ن – لوكاس ، هنري -  ص 181 

بي- نصیب ماند  د یگر توجه و عالقه كســي را برنخواهد  
انگیخت. 7  

 هر چند  اســطوره د ر لغت با واژه historia  به معني روایت 
و تاریخ هم ریشه اســت اما د ر تعریف مفهوم اسطوره د ر 
كتاب اســاطیر ایران و هند  نیز چنین آمد ه: روایت یا جلوه 
اي نماد یــن د رباره ایزد ان ، فرشــتگان ، موجود ات فوق 
طبیعي و به طور كلي جهان شــناختي كه یک قوم براي 
تفسیر خود  از هســتي به كار مي بند د ، تخیلي وهم انگیز 
مي گوید  چگونــه چیزي بوجود  آمد ه ، هســتي د ارد  یا از 

میان خواهد  رفت. 8
  ایرانیان باســتان جهان را گرد  و هموار مانند  بشــقابي 
تصور مي كرد ند  كه زمین د ر حالت اصلي و د ست نخورد ه 
خود  هموار بود ه ، نه د ره اي د اشــته و نه كوهي ، خورشید  
و ماه و ســتارگان نیز د ر باالي زمین بي حركت وســط 
آســمان قرار د اشــتند  و همه چیز آرام و هماهنگ بود  تا 
اینکـــه این آرامش با ورود  شر ) اهریمن ( به عالم د ر هم 
شکسته شد . كوه البرز طي هشــتصد  سال از زمین رویید  
، از وســط قله این كوه تا به عرش پل چینوت كشید ه شد  
تا روانها پس از مرگ به سوي بهشت یا د وزخ از روي آن 
بگذرند . ایزد  تیشتر قطرات باران را ساخت كه با وزش باد  
به یک سو د ریاي بي انتها و كیهاني  وروكشه د ر آن سوي 
قله البرز تشکیل شد  و با بارش نخســتین باران زمین به 
هفت بخش تقســیم شــد  و آد میان د یگر قاد ر نبود ند  از 
سویي به سوي د یگرروند  مگر بر پشت گاوي آسماني به 
نام  سریشوک كه نیمي انسان و نیمي د یگر از گاو است. 9 
 اینها تنها اشــارات مختصري بود  به انبوه اساطیر ایران 
زمین كه اگرچه امروزه تنهــا د ر منابع كهن محفوذ ماند ه 

اما مي توان بسیاري از آنها را بازسازي نمود .
  اما باید  به خاطر د اشــت كه ایران امروزي تنها جزعي از 
مرز و بوم ایران باستاني اســت و بنابراین از آن كوچکتر 
است . ما باید  همیشه میان مفهوم ایران تاریخي و ایران 
امروز فرق بگذاریم . تــا امروز د ر تاریخ نــگاري اتّحاد  
جماهیر شوروي سابق و نیز افغانستان به د الیل سیاسي 
از این بابت حقیقت نوشته نمي شد  و مورخان تحت فشار 
رژیم وقت كوشــش مي كرد ند  كه سرزمینهاي امروزي 
آســیاي مركزي و افغانســتان را همچون كشــورهاي 
7.  زبان رمزي افســانه ها – م . لوفر ، د الشــو – ترجمه جالل ســتاري – نشر 

توس – 1386 ص 52
8.  د رآمد ي بر اســطوره ها و نماد هاي ایــران و هند  د ر عهد  باســتان – د اد ور ، 

ابوالقاسم و منصوري ، الهام – نشر كلهر – چاپ اول – 1385 ص 25
9.  د رآمد ي بر اســطوره ها و نماد هاي ایــران و هند  د ر عهد  باســتان – د اد ور ، 

ابوالقاسم و منصوري ، الهام-  ص 27 و 27 و 28 به اختصار 

31 ملل شرق د ر د ید گاه فرد وسی و شاهنامه



مســتقل و مرزهاي جد اگانه نشــان د هند كه البته این 
تحریفات تاریخي بیشــتر با منافع امپراطوري روســیه 

سازگار بود .1
      د ر اد امه اشــاره اي به ســرزمین ماوراءالنهر ، گوشه 
اي از سرزمین ایران باســتان خواهیم د اشت كه امروزه 
تركمنستان و بخشي از خاک افغانســتان ، ازبکستان و 
تاجیکستان را شامل مي- شــود .    منطقه اي كه بعد ها 
از ســوي اعراب ماوراءالنهر نامید ه شــد  ، قسمت اصلي 
شاهنشــاهي ایران را كه كــوروش و د اریــوش بوجود  
آورد ه بود ند  تشــکیل مي د اد  و بعد  از اینکه اسکند ر كبیر 
آن را اشــغال كرد  ، جزء حکومت یونان )باكتریا( شد  كه 
البته چند ي به طول نکشــید  كه كه د ر اواخر ســد ه د وم 
قبل از میالد  ، د ولت یوناني باكتریا با ســركوب پارتیان و 

كوچند گان آسیاي مركزي منهد م شد .2
 نظریه بســیار غلوآمیز ، مرزهاي شرقي پاد شاهي یوناني 
– بلخي ) باكتریا ( را د ر اوج شکوفایي آن به چین محد ود  
مي سازد . اما این نظر تنها به یک اشاره استثنایي د ر یکي 
از منابع اســتوار اســت . هرگز این اطمینان وجود  ند ارد  
كه د ولت باكتریا بر ســرزمینهایي چون فرغانه و خوارزم 
تســلط پید ا كرد ه باشــد ، اما به هر حال برتري سیاسي 
یونانیها د ر آســیاي میانه تا ســالهاي 30 قرن د وم پیش 
از میالد  بیشتر طول نکشــید  د ر حالي كه پاد شاهي پارت 
از عمر طوالني تري برخورد ار بود  و تا قرن سوم میالد ي 
حاكمیت آن بــر ناحیه جنوب غربي آســیاي میانه اد امه 
د اشت . جالب است كه د و قرن سلطه یونانیان د ر آسیاي 
میانه ) از ورود  اســکند ر د  329ق.م تا ســقوط پاد شاهي 
یونانــي – بلخي د ر حــد ود  130 ق.م ( تاریخ نویســان 

اروپاي غربي را بسیار بر خود  مشغول د اشته است. 3
  نخســتین آگهي هــاي ما نســبت به آســیاي میانه و 
مرد م این ســرزمین را هرود وت د ر اختیــار ما مي گذارد  
، اطالعــات هرود وت بویــژه د رباره قــرن پنجم پیش 
از میــالد  ارزش فراواني د ارد  اما د ر این باره منبع بســیار 
كهن د یگــري نیز وجــود  د ارد  كه همان  اوســتا كتاب 
مقد س زرتشتیان است ؛ منبع كهن د یگر عالوه بر كتیبه 
بیســون )520 ق.م ( خاطرات كتزیاس پزشــک یوناني 
د ربار ارد شیر د وم پاد شاه هخامنشــي است. د ر تمام این 
منابع د رباره آســیاي میانه و نژاد هاي كه د ر آنجا زند گي 
1.  تاجیکان ، آریاییها و فالت ایران – شــکورزاد ه ، میرزا – نشر سروش – چاپ 

د وم – 1383 ص 292
2. همان منبع – ص 19 

3.  خراســان و ماوراءالنهر )آسیاي میانه( – آ . بلینتســکي – ترجمه د كتر پرویز 
ورجاوند  – نشر آسیا – چاپ د وم – 1371 ص 102 به اختصار 

مي كرد ند  و اســامي جغرافیایي و گروههاي نژاد ي آنها 
همچون  مرغیان ،  پارت ) تركمنســتان جنوبي به اضافه 
قسمتي از خراسان د ر شمال شرقي ایران ( ، خوارزم واقع 
د ر بستر پایین آمود ریا و سغد  و سغد یان د ر طول سد ه هاي 

متماد ي آورد ه شد ه.4
 بلنتیسکي همچنین جایگاه نخستین آریاییها را د ر فالت 
پامیر ، سرزمین كهن خوارزم و  ســواحل شرقي د ریاي 
كاسپین د انسته و وجود  مکانهاي تاریخي د ر این منطقه 

را شاهد  شکوفایي آنها د ر د ورانهاي كهن ذكر كرد ه. 5
  تاجیکان از ایرانیان شــرقي اند  كه وطن تاریخي آنها ، 
خراسان بزرگ شامل آسیاي میانه ، قسم زیاد  افغانستان 
امروزي  و شرق و شمال شــرقي ایران امروزي است .6  

مطابق تحقیق اغلب 
مورخان ، اقــوام ایراني د ر هزاره د وم پیــش از میالد  د ر 
حد ود  افغانســتان امروزي ســاكن شــد ند  .اینکه قبل 
از ســکونت آنها د ر این ســرزمین ، كد ام قبایل و قومها 
زند گي مي كرد ند  مشخص نیست ع شــاید  اینجا قومي 
زند گي نمي كرد ه . چنانچه معلوم اســت اقوام ایراني د ر 
هزاره ســوم پیش از میالد  از وطن اصلي خود  د ر اروپاي 
مركزي و شرقي به طرف شرق حركت كرد ند  و قسمتي 
از طریق قفقاز وارد  و قســمتي د یگر از راه شمال د ریاي 
خزر و خارزم د ر بخشهاي وسیعي از آسیاي میانه امروز و 
افغانستان و ایران ساكن شد ند  . پژوهشهاي علمي ثابت 
كرد ه كه اقوام ایراني اولین ساكنان  این مناطق محسوب 
مي شــوند  و نیز باید  د انســت  كه د ر زمانهاي قد یم این 

سرزمینها با
اســامي گوناگون امروزي مثل افغانستان یا آسیاي میانه 
نامید ه نمي شد ند  . د ر عهد  قد یم تا اوایل قرون وسطي از 
همگي این ســرزمینها با نام ایران یاد  مي شد  كه مفهوم 
آن از واژه آریایي پید ا شد ه اســت چراكه ساكنان اصلي 
و بومي این ســرزمین خود  را آریاییان مي نامید ند . 7  د ر 
شاهنامه نیز از ماوراءالنهر و شــهرهاي آن به د فعات یاد  

شد ه : 
 یکي مهتــر از ماورائالنهـــــربر        كه بگــذارد  از چرخ 

گرد ند ه ســر 8 
   گذرگاههاي تجاري د ر طــول تاریخ خود  همواره عامل 
ارتباط میان شــرق و غرب بود ند  كه د ر نتیجه ان نوعي 

4.  همان منبع – ص 79 و 80  به اختصار 
5.  همان منبعـ  ص 18

6. تاجیکان ، آریاییها و فالت ایران – شکورزاد ه ، میرزا – ص 217
7.  همان منبع – ص 291 و 292

8.  شاهنامه فرد وسيـ  از چاپ مسکو(ـ  ص 161
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از شــناخت و آمیزش فرهنگي نیز حاصل شد ه است. به 
غیر از جاد ه ابریشم كه از ســوریه به بین النهرین و ایران 
، و از ایران به هنــد  و چین مي رســید  ؛ بخش مهمي از 
مباد الت نیز از راه توا ُم د ریاـ خشکي انجام مي شد  یعني 
از راه سوریه به بینالنهرین و از آنجا به هند وستان و از راه 

خشکي د ر اد امه به شرق د ور مي رسید .1
   پس از ایران د ر مسیر سرزمینهاي شرق د ور هند وستان 
قرار د ارد  . د ر تمد نهاي عالم د رباره هند  آورد ه شد ه:  حیات 
شــهري مد تهاي مد ید  پیش از آنکه تصــور مي كرد یم 
د ر هند  وجود  د اشــته . ساكنان د ره ســند  تا 2500 ق. م 
مزارعي با سیستم آبیاري و شهرهاي نسبتًا وسیعي پد ید  
آورد ند  كه با روستاهاي اطراف و همسایگان د ورد ست د ر 

غرب به فراواني د اد وستد  مي كرد ند . 2
 هند وســتان با بنگالد ش د ر شــمال شــرق ، با چین د ر 
شمال و با پاكستان د ر غرب و شمال غرب هم مرز است 
.3  شبه قاره هند  كه د ر مرزهاي شمالي خود  به قاره اسیا 
متصل مي شود  ، سه منطقه مشــخص جغرافیایي د ارد  . 
شمال شــرقي كه د ر آن كوههاي عظیم هیمالیا مٌاواي 
سنتي خد ایان همچون مانعي سربرافراشته اند  ع منطقه 
حاصلخیز واقع د ر شمال غربي و جنوب كوههاي هیمالیا 
كه د ر آن د ره هاي رود هاي ســند  و گنگ د امن گسترد ه 
اند  و شــبه جزیره هند  مركب از فالتهاي گرمســیري 
كه بوســیله كوهها و جنگلها از رود هــاي ش اؤگرماي 
گرمســیري تا برف و یخچالهاي د ایمي ، از اقلیم بیاباني 
تا سنگین ترین باران هاي ساالنه د ر جهان به چشم مي 

خورد  .4
      د ر شــاهنامه بارهــا از هنــد  و هند یــان یاد  شــد ه و 
د اســتانهایي چون  طلخند  و گو یا  نهاد ن شــطرنج و ... 

اساسُا مربوط به این سرزمین است: 
      كه د ر هند  مرد ي سـرافراز بـود         كه با لشکر و با خیل 

و با ساز بود  
 خنید ه به هر جاي جمهـــور نام        بـمرد ي به هر جاي 

گسـترد ه گام 
 چنان پاد شاه گشـته بر هند وان        خـرد مند  و هوشـیار و 
1.  ایران باســتان از 550 پیش از میالد  تا 650 پس از میالد ـ  ویسهوفر ، یوزفـ  

ترجمه مرتضي ثاقب فرـ  نشر ققنوسـ  1378 ص 187 
2.  تمد نهاي عالمـ  جي . آد لر ، فیلیپـ  ترجمه محمد حسین آریا ط نشر امیركبیر 

ـ جلد  اولـ  چاپ اولـ  1384 ص 91 
3.  گیتاشناســي نویــن كشــورهاـ  جعفري ع عبــاسـ  مِوُ سســه جغرافیایي 

كارتوگرافي گیتاشناسيـ  چاپ د ومـ  1384 ) نقشه سیاسي هند ( ص 501 
4.  هنر د ر گذر زمانـ  گارد نر ، هلنـ  با تجد ید  نظر د الكروا ، هروست و ج . تنسي ، 
ریچارد ـ  ترجمه محمد  تقي فرامرزي ط نشر آگاه . نگاهـ  چاپ هشتم 1386 ص 
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روشن روان 
 ورا بـود  كشـمیر تا مـرز چـین        بــرو خـواند ند ي بد اد ، 

آفـــرین 5
 اما از میان تمام شــهرهاي هند وســتان كه د ر شاهنامه 
آمد ه همانند  شگني ، مولتان ، د نبر و ... نام كشمیر و قنوج 

بیشتر به چشم مي خورد  : 
 ز كشمیر تا پیش د ریاي چـین   بـه هر شـهر بر ما كـنند  

آفرین 6
و یا:

 به نزد یک شنگل نگهبان هند     ز د ریاي قـــنوج تا مرز 
ســـند  7

نام پهلوانان هنــد  را نیز د ر شــاهنامه اغلب به نیکي مي 
بینیم:

 یکي با گهر بود  نامش ســورگ    ز هند وســتان پهلواني 
ســــترگ8 

 مختصات نژاد ي و د یني مرد م هند  نیز همانند  جغرافیاي 
این ســرزمین متنوع اســت. رایج- ترین زبان د ر شمال 
هند  ، زبان هند ي اســت كه از زبان سانسکریت مشتق 
شد ه اســت ؛ زبان ارد و نیز كه از زبان سانسکریت مشتق 
شد ه د ر میان بیشتر مســلمانان ســاكن هند  رواج د ارد  
. د ر جنوب نیز چند ین زبان د راویــد ي بي آنکه ارتباطي 
با زبان سانســکریت د اشته باشــند  رواج د ارند .9     رشته 
كوههــاي گذرناپذیر هیمالیا د ر شــمال هند  ، خاک این 
كشــور را د ر برابر اقوام مغولي یورشگر حفظ كرد ه است 
. براي گروههاي مهاجر تنها امکان این بود  كه از شمال 
باختري و از راه بلخ یا از راه نجد  ایران به مناطق مركزي 
آسیا و د رون خاک هند  كوچ كنند  .10 زبان و اند یشه هاي 
د یني هنــد  و اروپایي كه از این راه تا د ره رود  ســند  پیش 
رفت با زبان و اند یشــه هاي د یني ایرانیان پیوند  د اشت . 
میان مهاجران و قوم تیره پوســتي كه معمواُل با نام نژاد  
د راوید ي از آنها یاد  مي شود  جنگ و كشمکش د رگرفت 
و پس از كشمکشــهاي بسیار ، یورشــگران بخشهاي 
شــمالي هند  را تصرف كرد ند  . اما اقوام د راوید ي كه د ر 
جنوبي ترین بخش شبه جزیره مي زیستند  از خطر سلطه 
آریاییان كاماُل د ر امان ماند ند  . منشــاء این د راوید یها یا 
اقوام  تامیل كه هنوز د ر آن ناحیه ســاكن بود ند  و زبان و 

5.  شاهنامه فرد وسيـ  ) از چاپ مسکو ( . ص 454
6.  همان منبعـ  ص 458
7.  همان منبعـ  ص 408
8.  همان منبع – ص 338

9.  هنر د ر گذر زمان – گارد نر ، هلن – ص 689 
10.  تاریخ تمد ن – لوكاس ، هنري – ص 178 و 179 
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اد بیات خاص خود  را د اشــتند  د ر تاریکي عصر نوسنگي 
فرو رفته اســت .1  ورونیکا ایونس د رباره این اقوام چنین 
مي گوید :  اقوام د راوید ي پراكند ه د ر هند  و سیالن اعقاب 
بوم زاد ان هند  و د راوید هاي نخستیني بود ند  كه د ر فاصله 
سالهاي) 4000 تا 2500 ق . م( به سرزمین هند  راه یافتند  
. د راوید یان خالق تمد ن د رخشــاني بود ند  كه د ر د ره رود  
ایند وس شــهرهاي بزرگ و مهم هاراپا و موهنجود ارو از 
آن شــکل گرفت . از این تمد ن تا به حال آثار نوشته شد ه 
اي یافت نشد ه است اما بقایاي باســتاني این د و شهر از 
كیش د راوید ي ، خاســتگاه خد ایان و كیش هاي بعد ي 
هند  ســخن مي گوید  . به عبارت د یگر میراث فلسفي و 
فرهنگ هند  از د و خاســتگاه متٌاثر بود ؛ نخست خاستگاه 
ود ایي و آریایي كه با فرهنگ هنــد  و اروپایي پیوند  د ارد  
و د وم فرهنگ بوم زاد  پیــش از ورود  آریاییان به هند  كه 
با تمد ن موهنجود ارو و هاراپا یعنــي تمد ن د ره ایند وس 
پیوند  مي یابد  و با تمد نهاي كهن بینالنهرین بستگي د ارد  

و آیین هند و از آن متٌاثر است. 2
 غالب پژوهشگران ، وجود  شباهت و رابطه بسیار نزد یک 
میان اساطیر و سنبلهاي ایران  هند  را كه ریشه د ر اند یشه 
ها و باورهاي كهن د ین آریایي د ارد  پذیرفته اند  ،از جمله 
این شــباهات مي توان به میترا ایزد بانوي روشــنایي د ر 
ایران باستان و آیین مهرپرســتي اشاره كرد  كه د ر  ریگ 

ود ا نیز از جمله خد ایان مهم محسوب مي شود .  
 میترا از خد ایان مهم  ریگ ود ا اســت كه از هم پیمانان  
وارونا بود ه و نــام او به جز د ر یک مٌورد  همــراه نام وارونا 
آمد ه اســت. براي مثال د ر یگ ود ا چنین مي خوانیم:  اي 
میترا- وارونا اي فرمانرواي آسماني كه بر عرش مقد س 
حکم مي رانید  و روشــنایي نور را نظاره مي كنید . 3    د ر 
كتاب مقد س ود ا متعلق به هند یان باســتان نیز نام مهر 
به صورت میترا چند ین بار تکرار مي شود  و معناي پیمان 
مي د هد . د ركتاب مقد س اوستا نامٌه د یني ایرانیان باستان 
نیز نام میترا آمد ه و ســرود ي به نام مهریشت د ر اوستا د ر 
ستایش اوست .4   اما نکته اینجاست كه اغلب نقش خیر 
و شر ایزد ان مشــابه د ر هند  و ایران معکوس است . براي 
مثال  ایریمن كه یکي از ایزد ان كهن هند  و ایراني اســت 

1.  همان منبع – ص 189
2.  اســاطیر هند  – ایونس ، ورونیکا – ترجمه باجالن فروغي – نشــر اساطیر – 

چاپ د وم 1381 ص 275
3.  د رآمد ي بر اســطوره ها و نماد هاي ایــران و هند  د ر عهد  باســتان – د اد ور ، 

ابوالقاسم و منصوري ، الهام – ص 275
4.  آئین میترا – ورمارزن ، مارتن – ترجمه بزرگ ناد ر زاد  – نشر چشمه – 1372 

ص16 

د ر اوستا و نزد  ایرانیان همان اهریمني است كه 99999 
بیماري مــي آفرینــد  ، د ر حالي كه د ر ریــگ ود ا او یک  
آد یتیه یا نیروي خیر است كه اغلب همراه با میترا و وارونا 

ستایش مي شود  .5
 نامهاي مشترک و مشهور د یگري نیز د ر اساطیر ایراني 
و هند ي یعني آریایي به چشــم مي خورند  ، از این قبیل 
اســت :) ییم( 6 كه به هند ي یم 7 و به فارسي جد ید  جم 
یا جمشید  است ؛ )ثریتئونه( كه به هند ي تري تنن8 و به 
فارسي جد ید  فرید ون است و بســیاري اسامي مشترک 

د یگر كه از پیوند هاي تاریخي خبر مید هد .
 

 د ر اینجا الزم اســت پیش از پرد اختن به سایر سرمینها 
اشاره اي به نام مازند ران د اشته باشیم كه د ر شاهنامه نیز 

د ر موارد  متعد د  آورد ه شد ه است .
 به عقید ه حســین كریمان ، مراد  از مازند ران د ر شاهنامه 
مازند ران فعلي د ر شمال تهران نیست و این اخیر را بد ان 
عهد   بیشــه نارون و یا  بیشه تمیشــه و نیز طبرستان مي 

نامید ند  .9
 چو آمد  به نزد یک تمیشه باز     نیـــــا را بد یــــد ار او بد  

نیـــاز 10
 د ر شــاهنامه مازند ران بر د و محل ناظر اســت. یکي د ر 
مغرب و د ر عربستان ، حد ود  یمن و مصر و شام و د یگري 
د ر مشــرق ، یعني د ر الهور و مولتان و كشــمیر و حد ود  

بد خشان و فالت پامیر .11 
 د ر شاهنامه فرد وســي د ر د و د استان مختلف از مازند ران 
یاد  شد ه است ، یکي د ر عهد  پاد شــاهي منوچهر و نوذر از 

پاد شاهان پیشد اد ي كه مازند ران شرق است :
 همه گرگسـاران و مازنـد ران       به تو راست كرئم به گرز 

گران12
 و د یگــر د ر د وران گیــکاووس از پاد شــاهان كیاني كه 

مازند ران مغرب است :
 چگونه كشید ي به مازند ران        كمنــد  كیــاني و گـرز 

5.  اوســتا كهن ترین ســرود هاي ایرانیان – د وســتخواه ، جلیل – ص 885 به 
اختصار 

6.yima
7.yama
8.traitanan

9.  پژوهشي د ر شاهنامه – كریمان ، حسین – سازمان اسناد  ملي ایران – 1375 
ص 141 

10.  شاهنامه فرد وسي – )از چاپ مسکو ( – ص 30 
11.  پژوهشي د ر شاهنامه – كریمان ، حسین – ص 141

12.  شاهنامه فرد وسي – ) از چاپ مسکو 9 – ص 41 

فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشنامه خراسان بزرگ34



گران1  
 مازند راني كه كیــکاووس به آنجا لشکركشــي كرد  به 
هیچ وجه با مازند راني كه ســام با د یوان د ر آنجا جنگید  
تطبیق نمي كند . زیرا وقتي كیــکاووس تصمیم خود  را 
براي تصــرف مازند ران اعــالم مي كنــد ، زال و د یگر 
پهلوانان ضمــن مخالفت با او مي گوینــد  تا كنون هیچ 
یک از پاد شاهان ایراني حتي جمشید  ، فرید ون و منوچهر 
د رصد د  جنگ با د یوان مازند ران برنیامد ه اند  ؛ د ر حالي كه 
الاقل زال باید  از لشکركشي ســام پد ر خود  به مازند ران 
د ر عهد  منوچهر آگاه باشــد . عالوه بر این د ر لشکركشي 
كیکاووس هرگز از گرگسـاران و سگسار نام برد ه نشد ه، 
ولي از صد ها فرســنگ فاصله میان ایــران و مازند ران ، 
بیابانهاي خشــک تفته ، نبرد  با شیر و اژد ها و زن جاد وگر 
و عبور از سرزمین تاریکي و مخاطراتي از اینگونه سخن 
به میان است.2   اما شاید  اقوام ترک توراني كه سرزمین 
آنها د ر جانب شمال و شمال شرق ایران بود ه و همراره د ر 
كشمکش با ایرانیان بود ند  به نســبت سایر اقوام شرقي 
سهم بیشــتري را د ر شــاهنامه به خود  اختصاص د اد ه 

باشند .  
 بشد  ویسـه ســـاالر تـــوران سپاه       ابا لشــکر نامور 

كــینه خــواه 3
 تقسیم زمین میان سه پسر فرید ون كه منتهي به كشته 
شــد ن ایرج به د ســت د و براد ر د یگر مي شــود  آغازگر 
د شمني خونیني اســت میان ایران و توران ، كشته شد ن 
نوذر جانشین منوچهر كه د ر جنگ اســیر شد ه به د ست 
افراسیاب پاد شــاه توران موجب جنگ با توران مي شود . 
این جنگ كه براي زمانهاي د رازي قطع مي شــود  ، د ر 
د وره پاد شــاهي پنج نفر از شــاهان بعد ي یعني بیش از 
سیصد  ســال به طول مي انجامد  ؛ كشته شد ن سیاوش 
د یگر مجالي براي صلح باقي نمــي گذارد  و اكنون انتقام 
خون سیاوش شعار همه كس اســت تا اینکه افراسیاب 
كه به گوشه اي فرار كرد ه بود  كشته مي شود  و كیخسرو 

فرزند  سیاوش را با خود  از توران به ایران مي آورد .4
 د ر اســناد  تاریخي براي نخســتین بار د ر قــرن پنجم 
میالد ي با تركان آشــنا مي شــویم. تــركان كه چیني 
ها آنان را توچـــویه5  مي نامند  ، خود  را از نســل آسنا 6 

1.  همان منبع – ص 66
2.  پژوهشي د ر شاهنامه – كریمان ، حسین – ص 335 به اختصار 

3.  شاهنامه فرد وسي – ) از چاپ مسکو ( – 56 
4.  حماسه ملي ایرانیان – نولد كه ، تئود ور – ترجمه بزرگ علوي – نشر سپهر – 

چاپ سوم – 1328 ص 89 و 90 به اختصار 
5.tuchueh
6.assena

مي د انســتند  كه یکي از قبایل هوینگ یو 7 یعني هونها 
بود . د ر ســال 433 میالد ي د ر اثر فشــار ناشــي از ستم 
امپراطور توباي ســوم ، هفتصد  خانوار ترک به مرزهاي 
طایفه  جون جون مهاجرت كرد نــد  . بعد ها این گروه به 
د و بخش شرقي و غربي تقسیم شــد ند  . قسمت شرقي 
،كشــورهاي مغولســتان و كوههاي اورال را به تصرف 
د رآورد ند  و بخش غربي، زمینهاي میان كوههاي آلتائي 
و سیحون را تصاحب كرد ند .8   شاهنامه سراسر د استان 

رزم و كشمکش میان ایران و توران است:
 زتركان و چـین هـزاران هـــزار       كمــربســــتگان 

از د ر كـــارزار 
 بیاریم بر گـــرد  ایـران ســـــپاه        بسـازیم هــر سـو 

یکي رزم گـاه9 
 گاه مي بینیم كه د ر شــاهنامه خاقان چین حاكم توران 

خواند ه مي شود :
 بزرگـــان ز هـــر جاي برخاســــتند         به خاقان چین 

خواهش آراسـتند 
 كه بر لشــکر امروز فرمان تراســت   همه كشور چین و 

توران تراست10 
 د ر تاریخ هم آمد ه كه تركان د ر قر هفتم میالد ي اســمُا 
تفوق و حکومت امپراطوري چیــن را پذیرفتند . تركان از 
قبایلي تشکیل شد ه بود ند  كه به طور نه چند ان مستحکم 
تحت ریاســت مقامي به نام خان به هــم متصل بود ند  و 
از مغولســتان تا آمود ریا به صورت پراكنــد ه زند گي مي 
كرد ند  . این شــبکه را كه از چین تا پارس امتد اد  د اشــت 

امپراطوري ترک مي گفتند  . 11
د ر تاریخ د ه هزار ســاله ایران مي بینیم كه ساســانیان از 
جهت امور و مســائل خارجي د ر ســه جبهه بــا نهایت 
قد رت با د شــمنان ایران د ر نبــرد  بود نــد  . د ر مغرب با 
رومیان ، د ر مشرق با كوشــانیان ]یوئه چیها[ وهپتالیان 
یا هیطالیان و د ر شــمال با وحشــي ها. و د ر اد امه آمد ه؛ 
هیاطله) hayatela( یا هپتالیان د ر ســال 30 ق .م 
یکي از طوایف چیني به نام كویشــانگ د ولتي تشکیل 
د اد ند  . رٌوساي طایفه مزبور د ر زمان فرمانروایي اوگوست 
، با د ولت روم مراود ه د اشــتند  . هپتالیان به تد ریج از میان 

7.huinguu
8.  تاریخ د ه هزار ساله ایران – رضایي ، عبد العظیم – ص 71 

9.  شاهنامه فرد وسي – ) از چاپ مسکو ( – ص 202 
10.  همان منبع – ص 168

11.  تاریخ جهان ) تاریخ تحلیلي جهان از آغاز تا پایان قرن بیســتم( – موریس  
رابرتس ، جان – ترجمه منوچهر شاد ان – نشر بهجت – چاپ اول – 1386 ص 
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رفتند  و جاي آنان نژاد  د یگــري روي كار آمد  كه چینیان 
آنها را  تیا و رومیان  آفتالیت یا هونهاي ســفید  نامید ند  و 
نزد  ایرانیان به هیتل ) هیطل یا هیطاله( موســوم بود ند . 
این اقوام د ر طول تاریخ موجود یت خــود  بارها و بارها به 

ایران تاختند  و هر بار مغلوب شد ند . 1
 نام این قوم را د ر شاهنامه به ویژه د ر د استان نبرد  خاقان 

چین و هیتالیان بارها مي بینیم:
 یکي هفته هیتال با ترک و چین      ز اســـبان نبرد اشـتند  

ایـچ زیـن 
 به فرجـام هیتال برگشـــته شد       د و بهره مگر خسته و 

مرد ه شد 2 
  شــاید  از میان تمد نهاي بزرگ غیر عربي ، تمد ن چین 
نخستین تمد ني باشــد  كه اروپائیان با  آن آشنا شد ند  و به 
ارزیابي آن پرد اختند . چین كشوري است پهناور با اوضاع 
جغرافیایي گوناگون و مســاحتي معاد ل ایاالت متحد ه 
آمریکا. مرزهاي سیاســي و فرهنگي این ســرزمین د ر 
پارهاي د ورانها د و برابر مرزهاي كنونــي بود ه و نقاطي 
چون تبت ، تركســتان چین )ســینکیانگ( ، مغولستان 
، منچوري و بخشــهایي از كره را د ربرمي گرفته اســت. 
این كشــور چند ین ریگزار بیاباني ، رود هاي خروشــان، 
كوههاي بلند  و كشتزارهاي حاصلخیز د ارد . چین شمالي 
عمد تُا د ر اطراف شــهر پکن متمركز شــد ه است و آب و 
هوایي خشک و معتد ل متمایل به ســرد  د ارد  ولي چین 

جنوبي مرطوب و گرمسیري است.3
 توســعه چین د ر روزگار كهن از هر ســو باب بازرگاني و 
د اد  و ست با هند  و نواحي جنوب شرقي آسیا و خاورمیانه 
را گشــود  و راههاي د ریایي و كاروان رو احد اث گرد ید  و 
هیئتهاي مذهبي هند ي ، آئین بود ا را براي هند  به ارمغان 
برد ند . بسط و توســعه فرهنگي تا زمان فروپاشي خاند ان 

سلطنتي  هان همچنان اد امه د اشت. 4  
 جالب اســت كه د ر زمان حکومت مغولها د ر چین ، زبان 
فارسي همراه با زبانهاي مغولي و چیني زبان رسمي چین 
شد . د ر د وره ساســاني گروهي از تاجیکان ایراني از سغد  
به صورت د ســته جمعي به چین مهاجــرت كرد ند  ، این 
جمعیت ایراني- چیني د ر جمهــوري خلق چین به طور 
عمد ه با ملیتهاي پامیري معرفي مي شــوند  كه د ر حال 
حاضر د ر جنوب غربي منطقه خود مختار ســین- كیانگ 
)اویغور( و د ر جوار كوههاي پامیر و تین شان زند گي مي 

1.  تاریخ د ه هزار ساله ایران – رضایي ، عبد العظیم – ص 15 
2.  شاهنامه فرد وسي – ) از چاپ مسکو ( – ص 444

3.  هنر د ر گذر زمان – گارد نر ، هلن – ص 704
4.  گیتاشناسي نوین كشورها – جعفري ، عباس – ص 12

كنند .د ر ایالت سین كیانگ كه تحت نفوذ اسالم و منطقه 
اي مسلمان نشین بود  ، زبان فارسي نه تنها زبان رسمي 
كه زبان د یني آنها نیز محســوب مي شد  و بر زبان عربي 
برتري د اشــت . 5  اكرم خطیبي د ر كتــاب خود  مینیاتور 
ایراني را نتیجه تٌاثیر از هنر چین مــي د اند  :  چون تجار و 
هنرمند ان چین به ایران ســفر كرد ند  ، چیني ها مینیاتور 
را به ایران آورد ند  و هنر نقاشــي مینیاتور با هنر نقاشــي 
ایراني تلفیق شــد  و ناگهان چهره هاي نقاشــي ظریف 
ایراني بــه قیافه هاي چیني تبد یل شــد  .6  با آنکه د امنه 
تفاوتهاي زبانشناسي مرد م چین بســیار زیاد  است و د ر 
بسیاري از نقاط زبان مرد م نقاط د یگر براي كسي مفهوم 
نیست ، زبان مکتوب این ملت د ر سراسر چین یک شکل 
د اشته و براي همگان قابل فهم بود ه است ، این عامل به 
انسانهایي كه هزاران كیلومتر از هم د ور بود ند  این امکان 
را مي د اد  كه ســنتهاي اد بي ، فلسفي و مذهبي مشترک 

خود  را زند ه نکه د ارند  و تقویت كنند .7
 د ر لغــت نامه د هخد ا آورد ه شــد ه كه ماچین نام شــهر 
و سرزمیني اســت د ر جنوب چین و شــرق هند وستان 
وبه معناي بزرگ و عظیم كه د ر سنســکریت به مفهوم 
مملکت چین است و د ر اد بیات فارسي نیز اغلب منظور از 
ماچین ســرزمین اصلي چین و منظور از چین ، تركستان 

شرقي است.
 نام ماچین بارها د ر شاهنامه د ر كنارد ید ه مي شود :

 سـپاه آید  اورا ز ماچین و چین
بمـا بر شــود  تنگ روي زمـین8

 د ر شاهنامه اغلب از چین به شکوه و عظمت یاد  مي شود  
:

 نخستین سپهـد ار خاقان چـین
كه تختش همي بر نتابد  بر زمین

 تنش زور د ارد  چو صد  نره شیر
ســر ژند ه پیل آرد  انـد ر به زیـر9 

البته گاه د ید ه مي شود  كه چین و توران با هم متحد  شد ه 
و به ایران مي تازند :

 د گــر پنجـه از نامـد اران چین

5.  مقاالت  ایراني زبانان سین كیانگ – اینترنت
 www.TOPiranian.com

6.  نقش و رنگ د ه هزار ســاله تمــد ن ، فرهنگ و هنر ایراني قبل از اســالم – 
خطیبي ، اكرم – نشر پرد یس – 1381 ص 181
7.  هنر د ر گذر زمان – گارد نر ، هلن – ص 704

8.  شاهنامه فرد وسي – ) از چاپ مسکو ( – ص 552
9.  همان منبع  – ص 161 
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بفرمود  تا پیران1 كــرد  گـــزین2
 و گاه نیز روابط بسیار نیکو اســت تا جایي كه خسرو شاه 
ایران ســه ماه د ر چیــن اقامت میکنــد  و از خاقان چین 

هد ایاي بسیار مي گیرد .
 به چین اند رون بود  خسرو سه ماه
ابا نامـــد اران ایــران ســـپاه3

      ز د ینـــار چیني ز بهـــر نثـــار
بیاورد  فغـفو4ر چــین صد هـزار5

 رابطه مهم میان انزواي نســبي سرزمین چین و نزد یکي 
آن با اقوام همسایه پرســش مربوط به منشاء مرد م چین 
را مطرح مي كنــد . با د ر نظر گرفتن پهنــاوري و اهمیت 
این منطقه ، د ر مٌورد  منشاء فیزیکي و نژاد ي آنها شواهد  
قانع كنند ه اي د ر د ست نیست. كشف مهم استخوانهاي 
باقیماند ه د ر غاري واقع د ر ژوكوتیان د ر نزد یک پکن كه 
بر اساس آزمایش راد یوكربن مربوط به 16923 سال ق 
. م است د ر آغاز تحت عنوان انســان پکني طبقه بند ي 
شــد  اما اكنون عقید ه بر این اســت كه بقایاي مزبور به 
سرخپوستان د شتهاي آمریکا تعلق د ارد  و نه اقوام مغول 
یا آسیایي. نخستین استخوانهاي مغولي د ر جنوب چین، 
د ر استان  گوانگ شي كشف شــد  كه هویت و تاریخ آن 
روشــن نیســت. هویت جمجمه ناقصي كه از  سیچوان 
بد ســت آمد ه و مربوط به 5535 ســال ق .م اســت نیز 
مشخص نیســت. از جمله د ید گاههاي موثق این است 
كه منشاء چیني ها مغوالني هســتند  كه تركیبي از اقوام 
د وران باستان را تشــکیل مي د هند  وبه اند ازه  پولینزي 
ها و سرخ پوستان آمریکا متنوع اند . اما شواهد  مربوط به 
اجد اد  مرد مان ســاكن د ر قلمرو چین د ر فاصله سالهاي 
10000 تا 5000 ق . م هنوز به پژوهشــهاي باســتان 
شناختي بیشتري نیاز د ارد . به د وره نوسنگي كه مي رسیم 

، استخوانهاي 
باقیماند ه از گورســتانهاي روســتایي د ر شمال چین كه 
مربوط به حد ود  5000 سال ق . م است نشانگر ویژگیهاي 

مغولي و بد ون هرگونه تنوع د رخور توجه است. 6
      د ر وند ید اد  اوستا از ســرزمین گرد اگرد  سرچشمه رود  
رنگها و شانزد همین سرزمین و كشــوري كه اهورامزد ا 

1.  پیران نام یکي از پهلوانان مشهور توراني است.
2.  همان منبع – ص 202
3.  همان منبع – ص 247

4.  فغفور به معني خاقان است .
5.  همان منبع – ص 247

6.  اسطوره هاي چیني – بیرل ، آن – ترجمه عباس مخبر – نشر مركز – 1384 
ص 5و6و7 به اختصار

آفرید ه یاد  مي شود :  شانزد همین سرزمین و كشور نیکي 
اهورامزد اـ آفرید م، سرزمین گرد اگرد  سرچشمه  كه منـ 
رود  رنگها بود  ، جایي كه مرد مان بي ســر زند گي كنند . 
و جلیل د وســتخواه د ر توصیف مرد مان بي ســر آورد ه؛ 
مرد مي كه هیچ فرمانروایي را به ســاالري خویش نمي 
پذیرنــد  و د ر منابع كهن جغرافیایي ایــران جاي آنان د ر 

جزیره هاي خاوري نزد یک چـین ذكر مي شود . 7 
 د ر اســطوره هاي چین بر خالف اســاطیر هند  و ایران 
باستان هیچ مجمع خد ایان تثبیت شــد ه اي وجود  ند ارد  
. گروه متون رســمي كه بر چهره هاي مذكر تٌاكید  د ارند  
عمومُا مجموعه محد ود ي متشکل از د ه خد ا و شخصیت 
اسطوره اي را مطرح مي كنند  مانند  خد اي آتش یا خد اي 

كشاورز كه مجمعي سست پیوند  را تشکیل مي د هند .8
   د یگر اینکه خد ایان د ر چین بر خالف خد ایان آئین هند و 
یا مهري با هم د ر حال كشــمکش نیستند  چرا كه د ید یم 
براي مثال د ر آئین هند و با انتقال قد رت به تثلیث برهما، 
ویشنو و شیوا سایر خد ایان همچون وارونا ، آگني ، سوریا 

و... به رقابت با خد ایان جد ید  مي پرد ازند .9 
  د ر اد امه به ســرزمینهایي اشــاره مي كنیــم كه اگرچه 
تقســیمات جغرافیایي آنها را د ر محد ود ه ســرزمینهاي 
شــرقي قرار مي د هد  ، اما از د ید گاه شاهنامه د ر این گروه 
جاي نمي گیرند  چرا كه اغلب د ر غرب ایراني هستند  كه 
از د ید گاه فرد وسي مركز هستي است و واسط میان شرق 

و غرب. از این جمله اند  :
 بربرستان و هاماوران ؛ نشاني محل بربرستان بنابر اشعار 
شــاهنامه چنان اســت كه د ریا د ر میان و مصر د ر د ست 
چپ و بربر د ر د ست راست و شــهر هاماوران د ر پیش رو 
قرار د ارد  ، د ر این باره و د ر رفتن كاووس از زابلســتان به 
بربرســتان و مصر و شام جهت ســد كوبي یاغیان چنین 

آمد ه است:
 همي راند  تا د ر میان ســـه شهــــر

زگیتــي بر این گــونه جویند ه بهر
 به د ست چپش مصر و بربر به راست

ز ره بر میانه بر آنســو كه خواست
 به پیـش انـد رون شهــــر هاماوران

به هر كشــوري د ر سپاهي گــران10  
       د ر اینجا بر طبق تصور فرد وســي و یا قول منابع وي ، 
7.  اوستا كهن ترین سرود هاي ایرانیان – د وســتخواه ، جلیل –  جلد  د وم – ص 

663 و 664 به اختصار 
8.  اسطوره هاي چیني – بیرل ، آن – ص 30

9.  اساطیر هند  – ایونس ، ورونیکا – ص 127 
10.  پژوهشي د ر شاهنامه – كریمان ، حسین – ص 130
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بربر همان صحراي  نفوذ، و  شمر د ر جنوب عراق و شمال 
عربستان است.1 

  جالب اســت كه بد انیم ســرزمین مصر اگرچه به لحاظ 
تقســیمات جغرافیایي د ر افریقا قرار مي گیــرد  ، اما د ر 
شــاهنامه اغلب د ر كنار یمن ، هاماوران و بربرستان و د ر 

یک حوزه مشترک د ید ه مي شود .  
  از اعراب نیز به تد ریج د ر اواخر شاهنامه یاد  شد ه است :

  بد و گفت مـن قــیس ابن حارثـم
ز آزاد گـــــان عـــرب وارثـــم2  

  ســوریه ، بغد اد  ، حجاز ، شــام و ... اســامي جغرافیایي 
د یگري هستند  د ر حوزه كشورهاي عرب امروزي كه د ر 

شاهنامه د ید ه مي شوند .
  آسیاي صغیر نیز اگرچه امروزه د ر محد ود ه آسیا است اما 
د ر شــاهنامه همواره د ر تصرف روم ، همان سنبل غرب 

است . 
 ارمنستان یا ارمیان هم د ر شاهنامه  به نظر جایي د ر مرز 
شرق و غرب تصور شد ه اســت كه خود  آن د ر غرب قرار 

مي گیرد :
 ز تازي و هـند ي و ایـرانیـــان

ببســـتند  پیـشش كمــر بر میان
 روارو چـــنین تا بمــرز خــزر

ز ارمـــــینیه تـا د ر باخـــــــتر 3
و باید  د انست كه باختر د ر شــاهنامه به معناي شرق آمد ه 

است .
 روســــیه نیز كه د ر شــمال غربي آسیا و شــرقي اروپا 
قرار د ارد  و بخشي از خاک آن د ر آســیا و بخش د یگر د ر 
اروپاست د ر شاهنامه فرد وسي با غرب نزد یکي بیشتري 

د ارد  : 
 به روم اند رون شاه بد  فیلقـوس

یکـي بود  با راي او شــــاه روس
و یا :

      نخستین كه بنهاد  گنج عـروس
ز چین و ز برطاس و زروم و روس4

      اسامي بسیاري از شهرها و ســرزمینهاي د یگر نیز د ر 
شاهنامه د ید ه مي شــوند  كه هر یک براي خود  فرصتي 
جهت بررسي مي طلبند  كه متٌاسفانه د ر این مقاله مجالي 
براي طرح همه آنها نبود .     از تمام آنچه تا حال گفته شد  

1.  همان منبع – ص 130 به اختصار 

2.  شاهنامه فرد وسي – ) از چاپ مسکو ( – ص 503
3.  همان منبع – ص 528
4.  همان منبع – ص 534

چنین حاصل مي شود  كه ملل شــرق از د ید گاه شاهنامه 
با آنچه كه امروزه به عنوان ســرزمینهاي شرقي پذیرفته 
شد ه متفاوت اســت و د ر حالي كه د انش جغرافیا عمومُا 
شرق را تمام سرزمینهاي آسیایي مي د اند  اما د ر شاهنامه 
اي كه ایران  مركز عالم شــناخته مي شود  هر سرزمیني 
كه د ر شرق ایران زمین باشــد ، شرقي و هر سرزمیني كه 

د ر سوي غرب آن باشد  ، غربي خواند ه مي شود .
  ملل شرق از تاریخ و پیشینه اي غني برخورد ارند  و آنچه 
تا كنون باستان شناسان د ر مطالعات خود  بد ست آورد ند  
حاكي از آن است كه نخســتین نشانه هاي تمد ن د ر این 

سرزمینها شکل گرفته است.    
  از مجموع روایــات شــاهنامه د رباره هر یــک از این 
ســرزمینها مي توان ویژگي خاصي را به روشني د ریافت 
؛ براي مثال تورانیان همواره د شــمن ایرانیان هســتند  
و حتي صلح آنها چند ان به رضایت نیســت ، ســرزمین 
هند وســتان به زیبایي و خرمــي و چیــن و ماچین را با 
شکوه و عظمت آن د ر شــاهنامه د ر مي یابیم.   این ملل 
همچون همســایگان جهان امروزي ، گاه د ر صلح و گاه 
د ر اختالف بود ند  اما هرگز ایــن اختالفات مانع ارتباط و 
آشنایي آنها نبود  . پس از ســالیان د رازي كه از آشنایي و 
ارتباط این ملل با هم مي گذشت اختالط و آمیزش میان 
آنها كاماُل بد یهي به نظر مي رســد  كه گاه د ر پي رفت و 
آمد هاي تجاري و گاه د ر پي جنگي صورت گرفته باشد . 

د ر شاهنامه نیز مي خوانیم:
 از ایــران و زتــرک و ز تـازیــان

نژاد ي پد یـــد  آید  اند ر میــان 
 نه د هقان و نه ترک و نه تازي بود 
ســــخنها به كرد ار بازي بود 5 

 د ر این میان برخي از ملل كه ذكر آنها پیش از این آمد  از 
شهرت بیشتري د ر جهان باستان و تاریخ كهن برخورد ار 
بود ند  و اغلب د ر شاهنامه نیز نامشان به د فعات  د ید ه مي 
شود  كه خود  نشان آشــنایي و رابطه میان این سرزمینها 
و ایران است.  این ارتباط را از شــباهتهاي موجود  میان 
اســاطیر و ســنبلهاي این ملل نیز مي تــوان د ریافت ، 
حتي اســاطیر چین باســتان هم كه تفاوت بیشتري با 
اســاطیر  هند و ایراني د ارد  از اعتقاد  چند  خد ایي حاكم د ر 

سرزمینهاي شرق باستان پیروي مي كند . 

5.  همان منبع – ص 546
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تحلیل ژئو پلتیک برای خروج از بحران های نواحی شرق کشور 
د کتر عزت اهلل عزتی1، محمد حسن نامی2، وحید  بارانی پسیان3

چکید ه:
به جرأت می توان قرن بیســت و یک را قرن تحوالت غیر قا بل پیش بینی نامید ، تحوالتی كه 
باعث بحرانهای زیاد ی د ر جهان شد ه اســت . د ر این بین ، قرار گرفتن ایران د ر مركزیت و محوریت 
حوزه هاي ژئوپولیتیک خلیج فارس و د ریاي عمان، اقیانوس هند ، آســیاي مركزي، قفقاز و تســلط 
بر كانون هاي استراتژیک انرژي خاورمیانه، نقش بنیاد ي و اساســي د راستراتژي هاي ژئوپولیتیکي 
و امنیت ملي جمهوري اســالمي ایران ایفا مي كند . فضاهاي ژئوپولیتیک شــمال، جنوب و شــرق 
همچنین غرب كشــور و اهمیت آن د ر برقراري و حفظ امنیت  جمهوري اســالمي ایران بر همگان 
آشکار اســت.  ضرورت شــناخت این نواحي و كاركرد هاي آن مي تواند  نقش مهمي د ر ایجاد  امنیت 
ملي و بین المللي د اشــته  باشد .د ر این مقاله سعي شــد ه اســت با بهره گیري از روش كتابخانه اي، 
با اشــاره به نقاط ژئوپولیتیک جمهوري اســالمي ایران و كاركرد ها و اهمیت ملي و بین المللي آن، 
ضرورت شناخت صحیح و د قیق  یکی از این نواحی بحران زا )نواحی شرقی ایران ( را یاد آورشد ه،  و به 

راهکارهایی د ر خصوص مد یریت این بحرانها پرد اخته شد ه است.

واژگان کلید ي: 
ژئوپولیتیک، امنیت ملي، جمهوري اسالمي ایران ، بحران،نواحی شرقی كشور
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مقد مه:
شــاید  به جرأت بتــوان قرن بیســت ویــک را قرن 
تحوالت غیــر قا بــل پیش بینــی نامیــد ، تحوالتی 
كه باعــث بحرانهای زیاد ی د ر جهان شــد ه اســت. 
ریشــه بحران را می توان از زمان ظهور انســان متفکر 
د انست)رضایی،1375،مقد مه( زیرا قلمروهایی را برای 
حفظ منافع خود  ایجاد  نمود ه است و گاهی برای بد ست 
آورد ن منافع بیشتر، بر قلمرو خود  افزود ه اند  كه این امر 
باعث تنشهای زیاد ی شد ه اســت، اكثر مناطق جهان 
د ستخوش بحران شــد ه اند  و تقریبْا اكثر جنگ های به 
وقوع پیوسته د ر جهان از یک حالت برزخ بحرانی گذشته 
اند .د ولتهــا د ر رویارویی با چالشــهای د اخلی و خارجی 
د رگیر تالش مد اوم برای ســیطره خود  بر قلمروی ملی 
هستند .)مویر،1379،ص199( .نیاز كشورهای صنعتی 
به منافع انرژی و مواد  خام صنعتی از یک ســو و نیاز به 
د اشتن بازار فروش از سوی د یگر برخی مناطق از جهان 
را د چار بحران می ســازد ، منطقه اســتراتژیک نواحی 
شرقی ایران  هر د و ویژگی فوق را د اراست بنابراین این 
منطقه د ارای اهمیت بسیار زیاد ی می باشد  و هر تحولی 
د ر این منطقه ایران  را د چار تنش و بحران می ســازد .

كشور ایران د ر جنوب غربي قاره آســیا بین 25 الي 40 
د رجه عرض شــمالي و 45 الي 63  د رجه طول شرقي از 

نصف النهار گرینویچ قرار د ارد . 
این كشــور از لحاظ موقعیت عمومي، مانند  پلي سه قاره 
آســیا، اروپا و آفریقا را به هم مرتبط مي سازد  و به علت 
همین شــرایط خاص طبیعي نقش بسیار حساسي را د ر 
سیاست منطقه جنوب غربي آسیا بازي مي كند . آگاهي 
از چنین شــرایط طبیعي مي تواند  د ر سرنوشت سیاسي، 
اقتصاد ي و اجتماعي كشور بســیار اهمیت د اشته باشد . 
)عزتــي،1368، ص 25(. ایران پــس از جنگ جهاني 
د وم د ر چارچوب منافع آمریکا و غــرب و با هد ف مهار 

شوروي،اهمیتي ژئواستراتژیک یافت.
ایران د ر د رجه اول، خــط حائل د ر برابر توســعه رو به 
جنوب روسیه  مي باشد ، لذا تمام روابط آمریکا با ایران از 
آغاز تا انجام بر محور ممانعت از فزون طلبي شوروي د ر 

خلیج فارس استوار بود . 
حتي بســیاري از سیاســت هاي آمریکا با تاكید  بر لزوم 
اجراي اصالحات اجتماعي و اقتصاد ي  به منزله بهترین 
و موثرتریــن راه تامین ثبــات و امنیت ایــران، انجام 
مي شــد . )د رود یان، 1382، ص 151(. اما اكنون تبد یل 

ایران از یک كشور حائل به یک كشور واسطه، موضوع 
مهمي د ر تغییرات  ژئوپلیتیکي ایران محسوب مي شود .

د و كشور افغانستان و پاكســتان كه د ر همسایگی ایران 
قرار د ارند ، از حیــث تامین منافع ناشــی از ثبات، برای 
جمهوری اســالمی ایران اهمیت فراوانی د ارند ،باتوجه 
به شرایط موجود  و نیز گســترد گی مرزها به طول حد ود  
2000 كیلومتر بین این ایران و این د و كشور، به نظر می 
رسد  تهد ید ات امنیتی از ناحیه آنها برای منافع ملی ایران 
گسترش بیشتری یافته و د ر نتیجه هزینه های و بحران 
های  جمهوری اســالمی د ر خصوص كنتــرل مرزها 
افزایش یافته اســت. بحران افغانستان را می توان پس 
از بحران فلسطین قد یمی ترین بحران و چالش موجود  
د ر سطح بین الملل تلقی نمود . پس از تجاوز شوروی به 
افغانستان و فروپاشی نهاد  د ولت د ر این كشور، نزد یک 
به سه د هه است كه افغانســتان  به یکی از كانون های 

اصلی بحران د ر سیاست بین الملل تبد یل شد ه است.
پس از حمله امریکا به افغانستان و شروع د ورانی جد ید  
د ر این كشــور،امید  های بســیاری برای شکل گیری 
د ولتی با ثبات د ر افغانســتان و باز گشــت این به جامعه 
بین المللی به عنوان كشــوری عاد ی شکل گرفت،اما 
این امید  ها بــه تد ریج رنگ باخت. از ســوی د یگر، د ر 
ســال های نا امنی و بی ثباتی های پاكســتان ،شرایط 
بغرنجی را برای همســایگان آن كشــور فراهم آورد ه 
اســت. به د نبال افزایش اختالفات د اخلــی و ناآرامی 
های سیاسی د ر پاكستان،به ویزه افزایش فعالیت های 
د اخلی و ناآرامی های سیاســی د ر پاكســتان ، به ویژه 
افزایش فعالیت های طالبان و تقابل ارتش این كشور با 
آنان،معضل همجواری با كشورهای بی ثبات به سراسر 
مرزهای شرقی ایران گسترش پید ا كرد ه است. با عنایت 
به مجموعه مولفه هایی كه موجب نا امنی د ر افغانستان 
و پاكستان شد ه اند ، د ر این مقاله این پرسش مطرح می 
شود : رهیافت ژئوپولتیکی برای خروج از این  بحران د ر 

مرزهای نواحی شرقی چیست؟

روش تحقیق :
این مقاله با رهیافت واقع گرایی،روشی توصیفی د اشته و 
مبتنی بر تحلیل واستد الل است. روش جمع آوری د اد ه 
و اطالعات نیز مبتنی بر روش كتابخانهای است و پس 
از طبقه بند ی اطالعات، تحلیل و تجزیــه آنها به طور 

عمد ه از طریق توصیف انجام شد ه است.
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 مبانی نظری ارزیابی بحرانهای نواحی شــرقی كشور 
ایران

بررســی بحران ها بد ون شــناخت كانونهــای بحران 
زا امکان پذیر نمی باشــد  و هر بحرانی د ارای منشــاء و 
كانونی هست كه برای حل بحران باید  به صورت ریشه 
ای عمل نمود . الزم به توضیح است كه سئو االتی برای 
پژوهشگر مطرح است كه برای نفســیر موضوع مورد  
بحث پاسخ به آنها اجتناب نا پذیر است كه این سئواالت 

عبارتند  از:
الف : بحران چیست؟

ریشــه بحران از واژه  Crisis  د ر معنای جور كرد ن، 
قضاوت، لحظه حســاس مشــاجره گرفته شد ه است. 
بحران به معنای تغییر ناگهانی است كه د ر جریان یک 
بیماری پد ید  مــی آید  و صفت ویــژه آن حالت وخامت 

است. 
 )بیــرو- 1370- ص73(. از نظر برد اشــت عمومی ، 
بحران عبارتســت از بوجود  آمد ن شرایط غیر معمول یا 
غیر متعارف د ر روند  حركت یک سیســتم، به بیان د یگر  
بحران وضعیتی اســت نا پاید ار كه د ر آن تغییر ناگهانی 
د ر یک یا چند  قســمت از عناصر متغییــر نظم موجود  
ایجاد  می گــرد د .  معمواْل بحران را متــراد ف د رگیری  
نیز بکار می برنــد ، پد ید ه د رگیری عبــارت از كنش و 
واكنشهای آشــکار و قهری گروههای رقیب می باشد . 
این تعریف هرگونه آشوب سیاســی، شورش وجنگ را 
د ر بر می گیرد  ولــی مفهوم بحران  بیــن المللی  د ر آن 
كمتر به چشــم می خورد  اما به هر حال یک بحران بین 
المللی را می توان به عنــوان تغییر وضعیتی تعریف كرد  
كه با د و شرط اساسی همراه اســت:  د گرگونی د ر نوع و 
شد ت كنشها و واكنشها میان د و یا چند  رقیب، همراه با 

احتمال د رگیری نظامی.)حید ری- 1372- ص42(
ب: بحرانهای موجود  د ر نواحی شــرقی كشــور ایران  

چیست؟
افغانستان

 جمعیت افغانستان د ر ســال 2010 د ر حد ود  29 میلیون 
نفر برآورد ه شد ه اســت كه 20 د رصد  آنها د ر مکان های 
شــهری و 80 د رصد  د ر مناطق روســتایی و عشایری 
ســکونت د ارند . مرد م افغانســتان د ر زمــره فقیرترین 
مرد م جهان محسوب گرد ید ه و شاخص های جمعیتی 
و رفاه اجتماعــی د ر وضعیت نامطلوبی قــرار د ارند . به 
عنوان مثال میزان مرگ و میر جمعیــت 22 د ر هزار، و 

میزان د سترسی به آب آشــامید نی بهد اشتی 21 د رصد  
می باشــد . میزان مرگ و میر كــود كان 154 د ر هزار 
و امید  زند گی بــرای مرد ان، 45 ســال و برای زنان 46 
 UNFPA،The،2009( ســال برآورد  شد ه اســت
State of World Population   ( د رآمد  سرانه 
مرد م افغانســتان د ر حد ود  200 د الر و میزان باسواد ی 
د ر كشــور 29 د رصد  بــود ه و یک تخت بیمارســتانی 
 (    737.P 1996 ) .برای 2054 نفر قابل تامین اســت
canamlA dlrow ehTNewjersey, .ایــن 
شــاخص ها مؤید  وجود  فقر و مصیبــت د ر بین مرد م 
افغانستان اســت.و امر باعث مهاجرت های زیاد ی به 
كشور ایران میشود ، ایران و افغانستان 945 كیلومتر مرز 

مشترک د ارند .
استان هاي مجاور مرزهاي شــرقي جمهوري اسالمي 
ایران امروزه شاهد  تهد ید اتي چون  جرایم سازمان یافته 
مانند  قاچاق مــواد  مخد ر و تســلیحات، مهاجرت هاي 
غیر قانونــي، ورود كاالهاي ممنوعه، نــا امني نواحي 
مرزي و حمله به پاســگاههاي مرزباني و نیز تهد ید ات 
نرم افزاري،قومــي، نــژاد ي، مذهبي و... هســتند  كه 
مي تواند  امنیت ملي كشــورها را به مخاطره اند ازد )د ره 

عسگري و سهراب میرحید ر،1383،ص23(.
تاكنون اختالفي بر سر خط مرز د و كشــور بروز نکرد ه 
است، ولي اختالفات بر سر تقسیم آب  هیرمند  همچنان 
باقي اســت. گاهي اوقات براي د سترسي به آب هیرمند  
اختالفاتي بروز مي كند  كه منجــر به مذاكرات د و جانبه 
مي شود ، به طوري كه 12 مورد  بحران د یپلماتیک و 27 
مورد  مذاكره د و جانبه براي حل و فصل آن ســبب شد ه 

است. 
بین ایران و افغانســتان، اختالف ارضــي كوچکي د ر 
منطقه اســالم قلعه وجود  د ارد  كه هنوز بد ون حل باقي 
ماند ه اســت. عوامل مؤثر د ر كاركرد  مــرز و روابط د و 
د ولت ایران و افغانســتان  كاركرد  مــرز و روابط ایران و 

افغانستان تحت تأثیر عوامل زیر قرار د ارد :
نظامهــاي سیاســي حاكــم بــر د و كشــور و الگوي 
رابطه بیــن آنها الگــوي روابط د ولتهاي د و كشــور با 
د ولتهاي د یگــر د ر مقیاس منطقــه اي و جهاني وجود  
یا عد م وجود  د ولت فراگیر و پاســخگو د ر افغانســتان  
محصــور بــود ن افغانســتان د ر خشــکي و نیــاز به 
موقعیت گذرگاهي ایــران  موقعیــت گذرگاهي ایران 
 د ر مســیر عبور مواد  مخــد ر از افغانســتان بــه اروپا

43 تحلیل ژئو پلتیک برای خروج از بحران های...



 ساختار جغرافیایي و طبیعي مرز، بویژه توسعه نیافتگي 
و فقر عمومي مناطق مرزي د ر د وكشورساختار انساني 
و پیوند هاي فرهنگــي، د یني، اجتماعــي، اقتصاد ي و 
عاطفي ســاكنان د و طرف  مرز نیاز ایران به آب هیرمند  
 اهل سنت د ر ایران و شیعیان و تاجیکي ها د ر افغانستان 

ایران بــه د لیل موقعیــت جغرافیایي د ر مســیر مبد أ و 
 مقصد  مواد  مخد ر )افغانســتان و اروپا(قرار گرفته است.

افغانســتان به عنوان كانون فشار، آوارگان، مواد  مخد ر، 
نا امني و غیره آن را از طریــق مرز به  د اخل ایران تزریق 

كرد ه است. 
مرز ایران و افغانســتان بحراني ترین مرز كشور بود ه و 
هزینه ها و آســیبهاي فراواني به ایران  وارد  كرد ه است 
كه 5/2 میلیون آواره و 5/2 میلیــون معتاد  یکي از ابعاد  
هزینه هاي آن است. د راد امه به بررسی موجز هریک از 

این بحران و تهد ید  ها می پرد اریم:

نقشه شماره 1( نقشه مرزهای سیاسی ایران با 
پاکستان وافغانستان  ماخذ: سازمان جغرافیای 

نیروهای مسلح

تهد ید ات امنیتی ایران د ر نواحی شرقی:
افراطی گری د ر افغانستان

گروه های متعد د ی بــا د ولت افغانســتان و نیرو های 
خارجی مستقر د ر این كشــور د ر حال مبارزه می باشند  
كه القاعد ه ،طالبان،حزب اسالمی و برخی تشکل های 

كوچک محلــی از جمله آنها هســتند . د ر این میان این 
گروه ها طالبان نقش اساسی د ارد . 

طالبان د ر چارچوب گروه های مقاومت د ر د هه 1980، 
با حمایت امریکا و د ر راستای مقابله با حضور نیروهای 
شوروی د ر افغانستان و سپس د ر مرحله بعد ی به منظور 
مقابله با نفوذ ایران د ر افغانســتان ، بر اساس یک تفکر 
متحجرانه و تحت تاثیر شــد ید  وهابیت بــه وجود  آمد . 
حمایت های مالی عربســتان، امارات و برخی د یگر از 
كشورها از طالبان، به اشــکال مختلف موجب به قد رت 
رسید ن این گروه د ر افغانســتان گرد ید .پس از به قد رت 
رسید ن طالبان د ر افغانســتان،د ولت جد ید  تنها توسط 
سه كشور عربســتان ســعود ی،امارات و پاكستان به 
رسمیت شناخته شد . طالبان از حمایت ضمنی آمریکا نیز 
برخورد ار بود  و د ر د ور د وم ریاســت جمهوری كلینتون 

،ارتباطات غیر رسمی با طالبان بر قرار گرد ید .
 طالبان كه توسط سازمان اطالعات ارتش پاكستان به 
وجود  آمد ف تا 11 ســپتامبر 2001، كماكان از حمایت 

های علنی پاكستان برخور د ار بود .
 لیکن پس ار حواد ث مزبور و اعالم جنگ علیه تروریسم 
بین المللــی و بركنــاری طالبان از قــد رت، نیروهای 
طالبان به آن ســوی مرزهای افغانستان فرار نمود ه و د ر 
مناطق مرزی میان افغانستان و پاكستان مستقر شد ند .

آنها ضمن انجام عملیات ایذایی، بــه تد ریج مناطقی را 
د ر نواحی مرزی پاكســتان و جنوب افغانستان د ر اختیار 
گرفتند . د ولت افغانستان از مد ت ها قبل آماد گی خود  را 
برای مصالحه با طالبان اعالم كرد ه بود  و حتی مذاكرات 
مستقیم با رهبر طالبان،مال محمد  عمر، نیز استقبال به 
عمل آورد ه بــود  عالوه بر این،برخی تالش ها توســط 
جناح هایی از حاكمیت افغانســتان د ر راستای د ستیابی 
به توافق با طالبان صورت پذیرفــت. انگلیس و آمریکا 
نیز از این گفتگو ها حمایت كرد ند . حاصل این تالش ها 
را میتوان به برگزاری نشست زانویه 2009 د ر عربستان 

سعود ی د انست.

افراطی گرایی د ر پاکستان
پاكستان كشوری مســلمان و با جمعیتی بیش از 170 
میلیون نفر است كه گرایش به اسالم و جریان اسالمی 
د ر آن بســیار زیاد  اســت و به عبارتی د یگر، اسالم جزء 
فرهنگ این كشور به شــمار می آید . مد ارس د ینی د ر 
پاكســتان، مركز تولید  انــرژی برای جریانــات تند رو 
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هستند . 
تعد اد  قابل توجهی مد رسه د ینی د ر پاكستان وجود  د ارد  
كه رقم آنها از 18 هزار تا 30 هزار تخمین زد ه می شود . 
با نگاهی تاریخی به جریان افراط گرایی د ر پاكســتان، 
میتوان ســه جریان متفاوت را مورد  توجه قرار د اد  .البته 
این ســه جریان با یکد یگر تعامل و همکاری د ارند ، یک 
جریان افراط گرا د ر د هه 60 شمسی به نام سپاه صحاب 
پایگذاری شــد  كه محور فعالیت ها و اقد امات ان، علیه 
جمهوری اسالمی ایران و شــیعیان بود . جریان د وم، د ر 

تقابل با كمونیسم و شوروی بنا نهاد ه شد .
 البته این گروه بعد  ها تغییر شــکا و ساختار د اد  و طالبان 
را شکل د اد . جریان سوم، انتفاظه كشــمیر است كه از 
سال 1988، شــروع به فعالیت كرد . این جریان با الهام 
از جریان ســپاه صحابه و همکاری با د ستگاه اطالعاتی 
عربستان، با هد ف آزاد ســازی كشمیر تشکیل شد .طی 
سال های اخیر، طالبان آشــکارا تالش خود  را د ر جهت 
تقابل با د ولت پاكستان به كار گرفته است تا بتواند  د ولت 
پاكســتان را با نا امنی و بی ثباتی مواجه ســازد .)مركز 

تحقیقات استراتژیک،1388،ص3(

نقشه شماره 2( مرز پاکستان و افغانستان
ماخذ:سازمان جغرافیای نیروهای مسلح

ترانزیت مواد  مخد ر
 با وجود  تمام سیاســت  هایی كه برای كنترل كشــت و 
تولید  مواد  مخد ر د ر افغانستان صورت گرفته است، نرخ 
تولید  مواد  مخد ر د ر افغانستان از زمان حضور نیروهای 
خارجی د راین كشــور، روز به روز د ر حال افزایش بود ه 
است و بیشترین سر ریز آن به سبب هم جواری و مسیر 

ترانزیت به كشــورهای اروپایی،به ســوی ایران است. 
تریاک د ر افغانستان پس از ســال 2000 ، براساس آمار 
منتشره توسط آژانس هاي مربوطه سازمان ملل متحد ، 
  INCB سیر صعود ي د اشته اســت. براساس گزارش
)كمیته بین المللی مواد  مخــد ر(، 93 د رصد  مواد  مخد ر 
موجود  د ر بازارهاي جهان د ر افغانســتان كشت و تولید  
می شــود . به لحاظ اجتماعی، با توجه به اینکه براساس 
آمارهــا حد اقــل 2 میلیــون و 500 هزار نفــر از مرد م 
افغانستان د ست اند ركار كشت خشخاش می باشند ، می 
توان به عمق تأثیر تریاک بر اقتصاد  این كشــور وقوف 
پید ا كرد  . به عبــارت د یگر، حــد ود 10 د رصد  جمعیت 
افغانســتان د ر این زمینه فعال اند . بر این اساس، مبارزه 
با تولید  مواد  مخد ر ظاهراً نمی تواند  سریع و كوتاه مد ت 
باشــد  ؛ یعنی غفلتی كه د ر طول سالیان گذشته صورت 
گرفته شرایط را روز به روز بر اي كشورهاي مسئول د ر 
این زمینه ســخت تر می كند . حجم تجارت مواد  مخد ر 
د ر جهان ساالنه به بیش از پانصد  میلیارد  د الر می رسد  
كه برابر با حجم تجارت نفت د ر چند  سال اخیر و پس از 
حمله آمریکا ، تولید  مواد  مخد ر د ر افغانستان به صورت 
www.unodc.  ( قابل توجهی افزایش یافته است

org(.  كشــورهاي مختلــف و به ویژه همســایگان 
افغانســتان، عالوه بر مبالغ هنگفتی كه صرف مبارزه با 
مواد  مخد ر می كنند ، بخش قابــل توجهی از توان ملی 
خود  را به د لیل گرفتار شد ن اقشاري از جمعیت شان د ر 
د ام این مواد  از د ست می د هند  و به لحاظ امنیتی همواره 

د ر معرض آسیب قرار د ارند .

تقابل منافع اقتصاد ی با رقبا
 ایران و افغانستان د ر حال حاضر سه گمرک فعال د ارند  
و كاالهای ایرانی د ر بازار افغانستان از محبوبیت بسیار 
خوبی برخورد ارند . اما د ر بحث اقتصاد ی، ایران با رقابت 
بازیگران د یگر روبروســت. یکی از رقبــای منطقه  ای 
ایران د ر افغانستان، روسیه اســت. سیاست روس  ها از 
گذشته این بود ه است كه خطوط ریلی و آسفالت، یعنی 
خطوط تجاری آســیای مركزی را به پاكســتان و بعد  
آب  های آزاد  متصل كنند . د ر واقع اینک شــریان های 

اقتصاد ی افغانستان د ر اختیار روسیه است.

تقابل منافع سیاسی با رقبا
 یکی از موانع ثبات و امنیت د ر افغانســتان، تقابل منافع 
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سیاسی بازیگران خارجی می  باشد  كه شامل همسایگان 
افعانســتان و آمریکا و اعضای موثــر ناتو و قد رت های 
منطقه  ای چون روســیه می  شود . افغانســتان با توجه 
به شــرایط د اخلی و ضعفی كه از د رون د اشته، با سقوط 
طالبان د ر مسیر د ولت ســازی قرار گرفته است و پس 
از اجالس بن، نظام بین  الملل بــر آن بود ه كه حاكمیتی 
مرد مي را د ر افغانســتان ایجاد  كند . اما نکته اینجاست 
كه هــر بازیگــری از نظام بیــن الملل كه د ر مســئله 
افغانســتان ایفای نقش می  كند ، د ید گاه خاص خود  را از 
ثبات د ر افغانســتان پیگیری می  كند  و حتی گروه  های 
د اخلی افغانســتان نیز تعریف خاصی از قد رت و ثبات د ر 
افغانســتان د ارند . د ر كل، محیط بین الملل نتوانسته د ر 
این مورد  بــه اجماع كامل برســد  و د ر نتیجه تناقضاتی 
پنهان را د ر این رابطه و د ر نگاه جامعه بین الملل نسبت 

به افغانستان مي توان مشاهد ه نمود .

 پایگاه  هــای آمریــکا د ر منطقــه و حضور 
نیروهای خارجی د ر منطقه 

 آمریکایی  هــا د ر افغانســتان به د نبال پایــگاه د ائمی 
هســتند . عالوه بر این، آمریکا تالش د ارد  د ر حاشــیه 
مرزهای افغانستان و جمهوری اســالمی ایران، پایگاه 
موقتی و محد ود ی احد اث كند . به این منابع تهد ید  باید  
حمایت  های آمریکا از معاند ین نظام جمهوری اسالمی 
ایران را هم افزود . احد اث پایگاه هاي متعد د  از ســوي 
آمریکا و ناتو فی نفســه تهد ید ي براي ایران محسوب 
می شود . البته آنچه كه بیشتر موجب نگرانی جمهوري 
اســالمی ایران می باشــد ، تثبیت جایــگاه نیروهاي 
بیگانه د ر افغانســتان اســت. معضلی كه ایران از ناحیه 
منافــع حیاتی خود  د ر افغانســتان با آن مواجه اســت، 
حضورگســترد ه نیروهاي آمریکایی و ناتو د ر این كشور 
می باشــد  . ایران از د و منظر نگران حضــور این نیروها 
ســت : اول اینکه نفس حضور این نیروها د ر همسایگی 
ایران، با توجه به نوع روابط ایران با آمریکا، نوعی تهد ید  
بالقــوه علیه ایران محســوب می شــود  و نگرانی د وم 
نیز بر این مبنا اســتوار اســت كه اد امه حضور نیروهاي 
نظامی خارجی، ســبب تشویق توســعۀ افراط گرایی و 
گسترش تحركات تروریســتی د ر منطقه گرد ید ه است 
؛ د ر نتیجه ، مانع از استقرار ثبات د ائمی می شود . برخی 
عملکرد هاي نیروهاي ناتو د ر افغانســتان نیز منجر به 
ایجاد  بد بینی نســبت به این نیروها د ر د اخل این كشور 

گرد ید ه  اســت. نیروهاي ناتو د ر مواجهــه با مرد م این 
كشــور توجهی به ســنت ها و فرهنگ آنها ند ارند ، به 
توصیه د ولت افغانســتان د ر روند  مبــارزه توجهی نمی 
كنند ، به موضوع كشــتار غیرنظامیــان اهمیت الزم را 
نمی د هند  و مهمتر از همه پد ید ه بومی ســازي امنیت، 
بســیار د یر مورد  توجه قرار گرفته اســت . مرد م مناطق 
مختلــف و خصوصــًا بخش هــاي جنوبی و شــرقی 
افغانستان انتظار د اشــتند   بعد  از سقوط طالبان و با توجه 
به كمک هاي جامعه بین المللی، شاهد  اثرات این كمک 

ها د ر ارتقاي وضعیت زند گی شان باشند  . 
 تجزیه افغانستان

 افغانستان د ر تاریخ خود  سه بار با موضوع تجزیه روبرو 
شد ه است. یک بار د ر سال1878 میالد ی ، بحث تجزیه 
از سوی نخســت وزیر انگلیس مطرح شد . طرح این بود  
كه هرات را بــه ایران بد هند ، كابل و قند هار هم ســهم 
حکومت انگلیسی هند  باشــد  كه ایران نپذیرفت. طرح 
د یگر از طرف روس  ها د ر زمان خروجشان از افغانستان 
مطرح شد  كه مبتنی بر اســتقالل شمال این كشور بود . 
طرح سوم، طرحی اســت كه بلک ویل، ســفیر سابق 
آمریــکا د ر هند ، مطرح كرد ه اســت كه براســاس آن 
افغانستان به د و قسمت شمالی و جنوبی تقسیم می  شود . 
قسمت جنوبی با مركزیت قند هار د ر اختیار پشتون  ها و 
قسمت شــمالی د ر اختیار اقوام غیر پشتون افغانی قرار 
می  گیرد . اما د ر مجمــوع رهبران سیاســی، مذهبی و 
گروه  های مختلف د ر افغانستان، به هیچ عنوان با طرح 
تجزیه افغانســتان موافق نیســتند  و د ر عین حال، این 

موضوع یکی از اسباب نگرانی  ها می  باشد .
 ایران  ستیزی

 تهد ید  د یگر، پروژه ایران  ستیزی است كه آمریکایی  ها با 
توجه به رسانه  هایی كه د ر اختیار د ارند ، علیه ایران به راه 
اند اخته  اند . آمریکا به د نبال این سیاست تالش می  كند  
تا افکار عمومی همســایگان ایران را تحریک كند  و از 
فضای ایجاد  شــد ه برای ایجاد  پایگاه  های نظامی خود  

استفاد ه كند .

آوارگان و مهاجران افغان
ســیل مهاجران افغانی به ایران، از زمان حمله شوروي 
به این كشــور د ر ســال 1979 میالد ي و پس از آن د ر 
پی جنگ 2001 افغانســتان، پیوســته رو بــه افزایش 
بود ه اســت. طبق آمار، حد ود  9 تا 11 د رصد  از جمعیت 
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افغانســتان د ر ایران به ســر مــی برنــد  )توحید ی ام 
البنین،ص13-12(. هم اكنون حد ود  ســه د هه اســت 
كه ایران د ر باالتریــن رد ه كشــورهاي پناهند ه پذیر 
قرار گرفته اســت. این آمار باال مشــکالت بسیاري د ر 
عرصه امنیت اجتماعی و اقتصاد ي ایجاد  می كند . پیش 
بینی می شــود  با عد م كنترل روند  فقر و ثبات سازي د ر 
افغانستان، تعد اد  آوارگان افغانی و مهاجرت آنها به ایران 
افزایش بیشتري نیز د اشته باشــد  . پیروزي مجاهد ین 
افغانی و تشــکیل د ولت اسالمی د ر سال1371 شمسی 
و همچنین سقوط طالبان و تشــکیل د ولت انتقالی د ر 
ســال 1380شمســی  ، د و پد ید ه اي بود  كه د ر مقطع 
زمانی وقــوع، تأثیر مثبت و كوتاهی بر روند  بازگشــت  
 UNHCR( آوارگان افغانی به كشورشــان د اشــته
Website(1 ولــی پاید ار نماند . د ر ایــن زمینه آنچه 
مشهود  می باشــد ، عد م وجود  یک استراتژي هماهنگ 
و مورد  توافق جامعه كمک كنند ه د ر افغانســتان است. 
كشورهاي كمک كنند ه اولویت هاي بازسازي از محل 
كمک هاي خود  را بر مبناي د ید گاه هــاي خود  و غالبًا 
بد ون توجه به نظر د ســتگاه هاي مسئول افغانی تعیین 
می كنند . د ر همین راســتا، مقامات رسمی افغانستان و 
از جمله وزیر امور خارجه ســابق این كشور، صراحتًا بر 
این نکته تأكید  نمود ه اند  كه تنهــا 20 د رصد  از مجموع 
كمک هاي تخصیص یافته به افغانســتان كه د ر اختیار 
این د ولت بود ه د ر چارچوب اولویت هاي تعیین شــد ه 
هزینه گرد ید ه است و طبیعتًا باید  د ر مقابل آن پاسخگو 
باشــد ، اما 80 د رصــد  باقیماند ه كمک ها را كشــورها 
براساس تعاریف و نظرات خود شــان هزینه نمود ه اند . 
این عد م تــوازن و انتقاد ات فزایند ه د ولت افغانســتان 
موجب گرد ید  تا جامعه بیــن المللی د ر جریان كنفرانس 
بازسازي د ر لند ن بپذیرد  كه تا سقف 50 د رصد  از كمک 
هاي خود  جهت بازسازي افغانستان را د ر چارچوب طرح 
هاي این د ولت هزینه نماید )مک فارار نیل ،2010(. به 
همین جهت كمک هاي خارجی نیز با تبلیغات گسترد ه 
نتوانسته است بر فقر و بیکاري تأثیر مثبت بگذارد  و مانع 

از عزیمت اتباع افغانی به كشورهاي د یگر شود .
متأسفانه د ر هر د و مقطع عد م پاید اري شرایط و سرعت 
برگشــت تحوالت به عقــب منجر به رونــد  معکوس 
بازگشت مهاجرین افغانی به كشورشــان گرد ید . علی 
رغم اینکه ایران د ر سه د هه گذشته تالش نمود ه است 
میزبان مناســبی براي آوارگان و مهاجران افغانی باشد ، 

1.  وبسایتکمیساریایعالیپناهندگانسازمانمللمتحد

اما همواره با مشکالت متعد د  امنیتی و اجتماعی از جمله 
اقد امات بزهکارانه، انتقال بیماري هاي مسري، قانون 
شــکنی، شــرارت و فعالیت د ر زمینه مواد  مخد ر مواجه 

بود ه است.

مد یریت بحران  د ر نواحی شرقی کشور  
یکــی از مهمترین عواملــی كه می توانــد  باعث مهار 
طالبان و جلوگیــري از نفوذ آن به ویژه د ر افغانســتان 
شود ، قطع منابع مالی این گروه است . منابع مالی طالبان 
كه صرف جذب نیروهاي بیشتر و احیانًا اد امۀ كمک به 
مناطق محروم تحت ســلطۀ آن می شود ، به طور عمد ه 
از د و منبع اصلی تغذیه می شــود . منبع نخست، كشت 
و تجارت تریاک و مواد  مخد ر اســت. بنابر گزارش ها، 
این تجارت د ر د وران اشــغال افغانستان توسط آمریکا و 
ناتو تا چهار برابر افزایش یافته است. منبع اصلی د یگر، 
كمک ها ي مالی است كه از ســوي برخی كشورهاي 
عربی خلیج فــارس و از طریق شــبکه هــاي بانکی 
پاكســتان به طور مخفیانه صورت می گیرد . قطع منابع 
مالی مذكور نیاز به همکاري بین المللی به ویژه از سوي 

قد رت هاي بزرگ و آمریکا د ارد .
د غد غه د یگر د ر ارتباط با طالبان این است كه پا كستان 
د ر موقعیــت متناقضی د ر ارتباط با طالبــان قرار گرفته 
است. از یک سو، خطر تسلط طالبان را بر كشور احساس 
می كند  و از ســوي د یگر، طالبان را به شــکل فرصتی 
براي حفظ موجود یت كشور و به عنوان تنها كارت برند ه 
د ر قبال همسا یۀ خود  افغانســتان و مهمتر از آن رقیب و 
د شمن د یرینۀ خویش یعنی هند وســتان، د ر افغانستان 
تلقی می كند . نامشــخص بود ن خط مرزي پاكستان و 
افغانستان و حضور قوم پشتون د ر د و سوي مرز و گرایش 
هاي مذهبی طالبان كه عمد تًا  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 كه همه پشتون ها 
طرفد ار طالبان می باشند . از سوي د یگر، حضور طالبان 
كه گرایش هاي مذهبی د ارند ، مانع نفوذ هند وستان د ر 
افغانستان و محاصره پاكســتان توسط هند وستان می 
شود  .بد ین ترتیب، حل معضل طالبان به نحوي مرتبط 
با حل مشــکالت وحد ت  سرزمینی پاكســتان و سایر 
سیاست هاي منطقه اي می باشــد  )ام البنین توحید ی 
، مســئله افغانســتان: آمریکا و همســایگان، معاونت 
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پزوهشی سیاست خارجی،1388،ص6(.
د ر ارتباط با طالبان نمی توان نقــش و نفوذ آمریکا را د ر 
صحنۀ افغانستان و پاكســتان ناد ید ه گرفت. د ر گذشته، 
آمریکا د ر راستاي تقابل با ایران، به افزایش نفوذ طالبان 
و د ر مرحلۀ بعد  از وقایع یازد ه ســپتامبر، به طور كلی د ر 
موارد ي به چشم پوشی از اقد امات طالبان علیه جمهور 
ي اسالمی ایران مباد رت نمود ه اســت. از سوي د یگر، 
همســویی سیاســت هاي آمریکا و عربستان سعود ي 
د ر مقابله با جمهوري اســالمی ایران از طریق طالبان، 
موجب شد ه است كه عربســتان و برخی د یگر از كشور 
هاي خلیج فــارس بتوانند  به اد امــۀ حمایت هاي مالی 
خویش از طالبان اد امه د هند  )همــان( تا زمانی كه این 
معاد له تغییر نکند  و كشــورهاي مؤثر د ر افغانســتان د ر 
این زمینه تعامل ند اشته باشند  ، نمی توان د ر جهت مهار 
طالبان گام اساســی برد اشــت كارهاي متفاوتی را می 

طلبد .
یکی د یگر از علل گســترش فعالیت هاي طالبان و به 
طور كلی گر ایش وهابیت، عد م فعالیت گروه هاي سنی 
معتد ل می باشــد . اگر گروه هاي معتد ل د ر محیطی به 
د ور از تنش میان شیعیان و اهل ســنت فعالیت نمایند  
و به گسترش مد ارس د ینی اهل ســنت با هد ف ترویج 
تســاهل مذهبی و هم زیستی با ســایر اد یان بپرد ازند ، 
از راهکارها ي مناســب د ر برخــورد  ای اید ئولوژیک با 

طالبان به شمار آید .
لذا به منظور ارتقاي امنیت و ثبات و كاهش گســترش 
تهد ید ات به مناطق شرق ایران، پیشنهاد هاي زیر را می 

توان مطرح نمود :
امنیت كلیــد ي ترین عامل و مؤلفه برقــراري ثبات د ر 
كشورهاي حوزه شرقی ایران می باشــد . ایجاد  امنیت 
پاید ار د ر گرو بومی نمــود ن آن و طبیعتًا ارتقاي ظرفیت 
هاي ارتش و نیروي انتظامی و ســایر نیروهاي امنیتی 
خصوصًا د ر افغانســتان و خارج نمود ن عامل خارجی از 

این معاد له می باشد .
 د و پد ید ه افراط گرایی و تروریســم را نمــی توان لزومًا 

یکسان تلقی كرد  و با شــیوه مشــابه با هر د و برخورد  
نمود . افراط گرایی می تواند  مقد مه اي براي رسید ن به 
تروریسم باشد ، اما لزومًا و د ر همه موارد  به آن ختم نمی 
شود  . ازسوي د یگر، ممکن اســت بتوان با افراط گرایی 
زند گی نمود ، اما با تروریسم این امر میسر نمی باشد . لذا 
مناسب اســت د ر اولین گام از پیوند  میان این د و پد ید ه 
د ر افغانستان و پاكســتان جلوگیري كرد  و مانع تسري 
این پد ید ه به مناطق شــرقی ایران شد . همچنین الزم 
است تالش كرد  جریان افراط گرا د ر ساختارهاي موجود  
این كشــورها جذب گرد د ، مقابله با قاچاق مواد  مخد ر و 
مبارزه با تروریسم د و موضوع كلید ي می باشند  كه می 
توانند  فصل مشترک همکاري هاي جمهوري اسالمی 
ایران با سایر كشــورها قرار گیرند . به نظر می رسد  این 
فرصتی اســت كه از مد ت ها قبل مغفول ماند ه اســت. 
تولید  و ترانزیت مستلزم تد بیرهاي خاص و انجام طرح 
هاي اقتصاد ي می باشــد  و تالش گســترد ه تري را د ر 
سطح بین المللی براي جلب كمک ها ي اقتصاد ي فنی 

و نیز نظامی می طلبید .  
شــناخت عمیق و همه جانبه كشــورهای همســایه 
)افغانســتان و پاكســتان( و تحوالت آنها و چگونگی 
ارتباط و همــکاری و د ر صورت  لزوم برخــورد  با آنها از 
مسئولیت های سنگین د ولت می باشــد  . زیرا امنیت و 
منافع ملــی د ر گرو اوضــاع و احوال د اخلی و شــرایط 
پیرامونی و حاشــیه ای مرزی و تحت تاثیر منافع متعد د  
با كشورهای همجوار اســت. باتوجه به اینکه بین ایران 
و پاكستان مرزی نســبتا طوالنی وجود  د ارد  و از آنجایی 
كه د و كشــور هند  و افغانســتان د ر مرزهای خود  با نیز 
د رگیر می باشند ،لذا پیشــنهاد  می شود  كه تا حد  زیاد ی 
د ســت ایران د ر تامین امنیت مرزی د و كشور باز باشد  
و از آنجایی كه سه كشور عالوه بر همسایگی و د اشتن 
مرزهای طوالنی د ارای اشتراكات مشترک فرهنگی و 
مذهبی نیز می باشــند  لذا می طلبد  كه نسبت به امنیت 
یکد یگر بیشــترین تالش را كرد ه و به یک د یگر اعتماد  

د اشته باشند .
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چکید ه
    باغ های ایرانــی به عنوان یکی از مصاد یق بارز هنــر، علم و ذوق ایرانی، همواره مــورد  توجه مرد م نیز 
بود ه اند . د ر ســرزمین پهناور ایران، باغ هایی وجود  د ارند  كه از نقطه نظر هنر و معماری، نمونه های با ارزشــی 
تلقی شد ه و باعث ترویج هنر باغ سازی ایرانی د ر د یگر ســرزمین های اسالمی به ویژه سرزمین گوكانیان هند  
شــد ه اند . گونه ای از هنر باغ ســازی و باغ های ایرانی را د ر شهر بیرجند  می توان مشــاهد ه كرد . آغاز توسعه و 
شکوفایی شهر به د وره صفویه برمی گرد د  و با آغاز حکمرانی خاند ان َعلَم به تد ریج مركزیت قهستان از قاینات 
به بیرجند  منتقل و از آن زمان به تد ریج بر توسعه شــهر بیرجند  افزود ه شد . با بررسی و مطالعه د ر تاریخ سیاسی 
د وره قاجار و حکام محلی این منطقه، نتیجه میگیریم كه اوج ســاخت و ســازهای معماری منطقه د ر د وران 
شوكتالملک د وم كه همزمان با اواخر د وره مظفرالد ین شاه و عصر مشروطیت بود ه، رخ د اد ه است. از جمله این 
ساخت و ســازها، باغهای تاریخی شهر بیرجند  است. د ر این پژوهش ســعی بر آن است تا ضمن بررسی علل 
و عوامل مؤثر د ر شــکل گیری باغ های بیرجند ، اجزای معماری و تزئینات وابسته به آنها نیز مورد  تحلیل قرار 
گیرند . بررسی ویژگی ها و شاخصه های باغ های بیرجند  نشان مید هد  كه د ر این نقطه از ایران، شکلی د یگر از 
باغ ایرانی با شیوهای متفاوت ظهور پید ا میکند . عد م حضور آب د ر محور اصلی باغ و وجود  د رختان كاج و سرو 
د ر د و طرف محور عملکرد ی و اصلی باغ، شکلگیری عمارت و كوشک اصلی د ر جهت شرقی- غربی بصورت 
كشید ه د ر لبهی شــمالی )مانند  باغ رحیم آباد ( یا جنوبی )مانند  باغ اكبریه و شــوكت آباد  و بهلگرد (، استفاد ه از 
د رختان كاج، اتصال باغ به بافت روستایی،بهرهمند ی از تزئینات آجركاری و گچبری د ر بناهای موجود  د ر باغ 
از جمله شاخصهها و ویژگیهایی هستند  كهمهند ســان، هنرمند ان و طراحان با اعمال آنها د ر باغهای بیرجند ، 

آنها را به شکلی د یگر و شیوهای متفاوت از سایر باغهای ایرانی خلق كرد هاند .

واژگان کلید ی: 
باغ ایرانی، معماری باغ های تاریخی، بیرجند ، قاجار، پهلوی 
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مقد مه
باغ سازی ایرانی یک پد ید ه شاخص و منحصر بفرد  است 
كه از زمانهای پیــش از تاریخ همواره جزء جد ا نشــد نی 
زند گی بشر محســوب میشد ه اســت.هنر باغ سازی نیز 
مانند  معمــاری، تابع عوامل وشــرایط طبیعی هر محیط 
بود ه كه وجود آب مورد  نیاز و زمین مناســب وخاک بارور 
از جمله آنهاســت. تنوع اقلیمی و جغرافیایی ســرزمین 
پهناور ایران موجب شکلگیری انواع گوناگون از باغ ها د ر 
طول تاریخ شد ه است. بررسی تاریخی باغ های ایرانی د ر 
نقاط مختلف این ســرزمین حکایت از آن د ارد  كه با وجود  
مفاهیم مشترک د ر طراحی باغ ها، شــکلگیری كالبد ی 
این مفاهیم با توجه به شــرایط خاص هــر د وره تاریخی 
وهمچنین بستر طراحی باغ، د ارای شاخصههای متفاوتی 
از یکد یگر بود ه اســت. بیرجند  از جمله مناطق كویری با 
اقلیم گرم وخشــک اســت كه د ر عصر قاجار و پهلوی به 
عنوان منطقهای مهم از نظر جغرافیای سیاسی وتاریخی 
د ر مرزهای شــرقی ایران شاهد  شــکل گیری گونه های 
شــاخصی از مفاهیم باغ هــای ایرانی تحــت حکمرانی 
خاند ان خزیمه بود ه اســت. معماران توانمند  با شــناخت 
كامل محیط و بهره مند ی از نظام د قیق باغ سازی ایرانی 
د ر این منطقه موفــق به ایجاد  باغ هایــی گرد ید ند  كه  با 
بررســی و مقایســه تطبیقی آنها با د یگر باغهای ایرانی، 
ضمن شاخصه های مشــتركی كه د ر طراحی د اشتهاند ، 
د ارای ویژگی ها و شــاخصه های منحصــر بفرد ی هم 
هســتند  كه متمایز از ســایر باغ های ایرانی می باشــند . 
متاســفانه باغهای بیرجند  امروزه با توجه به گســترش 
فضاهای شــهری و تغییر الگوی شهرنشینی به شد ت د ر 

معرض تخریب و نابود ی قرار د ارند . 

روش تحقیق 
تحقیق حاضر بر اســاس هد ف از نوع تحقیقات بنیاد ی و 
بر اســاس ماهیت و روش از نوع تحقیقات تاریخی است 
و جمعآوری اطالعات مــورد  نیاز آن نیز به شــیوههای 
مید انی )بصورت بازد ید  از  باغهای موجود  د ر شهر بیرجند ( 
و اسناد ی )بصورت فیشــبرد اری از تمامی منابع و مآخذ 

مربوط به موضوع مورد  بحث( انجام گرفته است.  
واژهشناسی و تعریف باغ

   باغ د ر نواحی گرم و خشــک ســرزمین ایران به عنوان 
عالیترین، بهترین و آرمانیتریــن فضای معماری همواره 
مورد  توجه مرد م بود ه است. به همین سبب نسبت به سایر 
فضاهای معماری و شهری بیشترین واژهها و نامها به آن 
اختصاص یافته اســت كه از آن میان میتوان به واژههای 

باغ، بوستان، گلستان، سروســتان، تاكستان، چنارستان، 
گلزار، اللهزار، چمنــزار، پالیز و... و نیــز واژه های عربی 
روضه، حد یقه، جنت و فرد وس اشــاره كرد . د ر بعضی از 
واژهها به چگونگی بعضی ازجنبههای كالبد ی باغ اشاره 
شد ه اســت، چنان كه گفته شد ه د ر فارســی د ری و میانه 
واژه باغ به معنی پاره یا بخشی از زمین بود ه و از ریشه واژه 
باســتانی  بگ )Bag( به معنی بخش كرد ن گرفته شد ه 

است )پروشانی، 573:1373(.
 )pairidaeza(د رایــران باســتان از واژه پایریــد ازا   
برای نامید ن باغ اســتفاد ه میشــد ه اســت كه از د و جزء 
پایری )pairi( به معنی پیرامــون و د یز)diz( به معنی 
محد ود  كرد ن تشکیل میشود . این واژه سپس به صورت 
پاراد یزوس)paradises( به زبــان یونانی و بعد  از آن 
به بعضی از زبانهای اروپایی مثل فرانســه و انگلیسی راه 
یافت. همیــن واژه د ر حال حاضر به صــورت پرد یس د ر 
زبان فارســی به كار میرود  و گفتهاند  كه فرد وس، معرب 

آن است )ورجاوند ، 585:1373(.
   عالمه علــی اكبر د هخــد ا د رباره معنــی واژه پرد یس 
مینویســد :  پرد یس لغتی اســت مأخوذ از زبــان ماد ی 
)پاراد یــزا( به معنی باغ و بســتان و از همین لغت اســت 
پالیزفارســی وفرد وس)معرب(این واژه كه د راوستا د وبار 
pairi به كاربرد ه شــد ه ازد وجزء تركیب یافتــه، یکی

به معنی پیرامــون، د یگریDaeza به معنی انباشــتن 
و د یواركشــید ن بود ه اســت كه بر روی هــم به معنی 
د رخت كاری وگل كاری پیرامون ســاختمان میباشد . این 
واژه د ر پهلوی پالیز شد ه و د ر فارسی د ری هم به كار رفته 
است. هرچند  كه امروزه پالیز سبزی كاری وكشتزارخیار و 

هند وانه و خربزه را گویند .
 paradeisosامروزه این واژه د رزبان یونانی به صورت
به معنی باغ، د رزبان فرانســه به صورت paradiseبه 

معنی بهشت به كاربرد ه میشود )نعیما،4:1385(.
    شــاهچراغی  د ر رابطه با واژه باغ چنین مینویســد : كه 
باغ د رحقیقت نامید ن مکانی اســت مقد س، مکانی است 
كه بخشــایش ایزد ی د ر آن به باشــند گان عطا میشود  

)شاهچراغی، 94:1388(.
نام د یگرایــن فضای سرســبزود ل انگیز باغ اســت.باغ 
واژهای است فارســی كه د رپهلوی وسغد ی نیزبه همین 
شــکل بهکاربرد ه میشــد ه اســت.برخی باغ رامشترک 
د رفارســی وتازی مید انند  وبعضی نیز برآنند  كه این واژه 
د راصل تازی بــود ه وجمــع آن رابیغــان میآورند )مانند  
نارونیران(وحــال آن كــه ایــن واژه قطعــًا فارســی 
استوازفارسی به د یگرزبان ها رفته است)همان،4:1385(.
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  د ر فرهنگ ناظم االطباء، باغ چنین تعریف شــد ه است: 
باغ، محو طهــای كه نوعــًا محصور اســت ود ر آن گل 
و ریاحین و اشجار مثمر و ســبزیآالت و جز آنها غرس و 

زراعت میکنند  )نصر،14:1389(.
   واژهــی پرد یس هم د ر غــرب به صــورت  پاراد یس  ، 
نام بهشــت شــناخته شــد ه اســت وهم د ر قرآن كریم 
و زبــان عربی به واژهی فرد وس تبد یل گشــته اســت. 
این نه بد ان معنی بود  كه بهشــت چیــزی جز خاطرهی 
باغهای زیبای ایــن جهانی د ر اذهان و خیــال مرد مان 
قد یم نیســت، چنانچــه ماد یگرایــان معتقد نــد ، بلکه 
بر عکس به این معناســت كــه پرد یس ایــن جهان د ر 
ایران همواره مظهر ســایه وظل فرد وس برین شــناخته 

میشد )نصر،203:1383(.
باغ د ر بستر تاریخی

   ساخت باغ د ر كشور ما ســابقه طوالنی د اشته و از پیش 
از اسالم، بخصوص د وره اسالمی مورد  توجه بود ه است. 
شــکل باغ د ر ایران از د یرباز تاكنون با چگونگی طبیعت، 
هوا و میزان آب تناسب تام د اشته است. پد ید ه باغسازی از 
زمانهای د ور د ر كشور ما وجود  د اشته است و نقوش بركه، 
آب و د رختزار بر روی سفال پید ا شد ه د ر شوش و نیز سایز 
نقشهای بد ست آمد ه نمایانگر اهمیت باغ د ر زند گی مرد م 
خوگرفته باخشکی كویر و سوزند گی خورشید  د ر سرزمین 

كهنسال ما میباشد )نعیما، 3:1385(.
 ابن بلخی د ركتاب فارســنامه، منوچهر پسر میشخوریا را 
نخستین كسی مید اند  كه د ر جهان به احد اث باغ و بوستان 
پرد اخته است و مینویسد :  آثار او آن است كه اول كسی كه 
باغ ساخت او بود  و ریاحین گوناگون بر كوهسارها و د شتها 
رسته بود  جمع كرد  و بکشــت و فرمود  تا چهار د یوار گرد  
آن د ركشید ند  و آن را بوســتان نام كرد ، یعنی معد ن بوها  

)همان ،4(.
 آیین و كیش قد یم ایرانیان به كشــاورزی و باغســازی 
اهمیت خاصی د اد ه، آن را ســتایش نمود ه است. چنان كه 
د ر وند ید اد  )فرگرد  سوم فقره-33( میخوانیم كه زرتشت 
به اهورامزد ا می گویــد : ای آفرینند ه جهــان ماد ی، ای 
یگانه پاک، چهارمین كســی كه زمینه را به منتهی د رجه 
وجد  آورد  كیست؟ اهورامزد ا پاســخ مید هد ، آن كس كه 
بیشترین مقد ار گند م كشت كند  و بیشترین سبزیها بکارد  
و بیشترن د رختها بنشاند ؛ كســی كه زمین خشک را آب 
د هد  و زمین خیس)باتالق( را بخشکاند  و زیر كشت ببرد  

)آریان پور، 43:1365(.
    كشاورزی و باغسازی د ركیش و آئین ایران قد یم با قرب 
و منزلتی روشن و موكد  توصیه شد ه است. نقش د رختان 

بر د یوارههای پلکانهای تخت جمشــید  حاكی از اهمیت 
باغ د ر چشم و د ل ایرانی اســت. باغهای خشایارشا شهره 
شــهر بود ند . او معمار، شــهرپرد از و باغ ساز چیرهد ستی 
بود . هم او د ر كتیبهــاش خبر مید هد كه:  ســازند گیها و 
آباد انیهای زمــان پد رم را هم من كرد هــام و این فرنرها 
را هم من كرد هــام فرنرها تا هجوم اســکند ر باقی بود ند  

)عمرانی پور، 197:1384(.
   بر اساس برخی از اسناد ، پیشینه طراحی باغهای ایرانی 
به د وره ایالمیها می رسد )هینتس، 124:1371(. د ر د وران 
اسالمی نیز ایجاد  باغها و د رختزارها همچنان مورد  توجه 

ایرانیان بود ه است. 
طراحی باغها وكاخها به صورتی بارز مورد  توجه غزنویان 
بود ه كه برخی ویژگیهای آنهــا را از متون تاریخی میتوان 
مورد  بررسی قرار د اد . د ر د وره تیموریان نیز بر اساس متون 
تاریخی شــمار زیاد ی باغ طراحی و ساخته شد ه است. به 
گونهای كه تیمور د ستور مید هد  شــمار زیاد ی باغ با نام 
باغهای ایرانی د ر سمرقند  و بخارا طراحی و ساخته شود . 
د ر د وره قاجار طراحــی باغهای ایرانــی همانند  طراحی 
برخی د یگــر از فضاهای معماری به تد ریــج از معماری 
اروپایی تاثیر پذیرفت و فضاهایی ســاخته شــد ند  كه به 
پیروی از چگونگی خصوصیات طراحی آنها پارک نامید ه 

شد ند )سلطان زاد ه، 1382(.
 از آغاز د وره پهلوی و همزمان با د گرگونیهای اساســی و 
ساختاری د ر بافت و كاربریهای شهری موجب گرد ید  نوع 
جد ید ی از فضاهای سبز شــهری كه بر خالف پاركهای 
نخســتین كه مالکیت شخصی د اشــتند ، برای استفاد ه 
مرد م شهر و به صورت عمومی ساخته شوند  كه به لحاظ 

كالبد ی نیز فاقد  فضاهای ساخته شد ه مانند  باغها بود ند .

ویژگی های باغ های ایرانــی د ر عصر قاجار و 
پهلوی

    باغ ســازی ایران د ر اواخر د وره قاجار تحــت تأثیر باغ 
سازی عهد  رنســانس فرانسه قرار د اشــته است)نعیما، 
252:1385(.د ر این د وره تقلید  و اقتباس از معماری غرب 
د ر چند  ســطح صورت گرفتکه از جملهی آنها میتوان به 
كاربرد  برخی عناصر د ر نمای بنا مانند  كاربرد  ســنتوری 
مثلثی شــکل یا انواع ســنتوری گرد  و هاللی به صورت 
منفرد  یا تركیبی؛ اســتفاد ه از انواع سرســتونهای غربی 
مانند  سرستونهای د وریک، ایونیک، كورنتی و توسکان، 
كاربرد  قوســهای نیم د ایره د ر برخــی از انواع تركیبهای 
غربی د ر د رگاهها و پنجرهها اســتفاد ه از برخی از تركیب 
بند یها د ر طراحی نما مانند  اســتفاد ه از آجرهای سنگنما و 
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مانند  آناشاره كرد )سلطانزاد ه، 91:1382(.
    د ر د وره قاجــار د ر طراحــی  د اخلی ســاختمانها نیز از 
طرحهــا، الگوها و عناصر غربی اســتفاد ه میشــد . برای 
نمونــه از كاغذ د یــواری، طرحها و نقاشــیهایی از افراد ، 
برای تزئین سطوح و فضاهای د اخلی بهره برد ند  )همان: 
91(.د رخت كاری وگل كاری باغهــا د ر اوایل د وره قاجار 
هنوز غالبًا به شیوه قد یم بود ه اســت ولی به تد ریج شیوه 
گل كاری فرنگی به ویژه د ر د وران پاد شــاهی ناصرالد ین 
شاه رایج گرد ید ه اســت وگل كاران و باغبانان فرنگی هم 
به ایران آمد ه و شــیوه گل كاری غربی را با خود  آورد هاند . 
حاكمان این سلســله تعد اد  زیــاد ی از باغهای موجود  د ر 

ایران را مورد  مرمت وبازسازی قرار د اد ند . 
د ر این د وره برای اولین بار ســبک اروپایی د ر باغسازی 
ایران نفوذ كــرد . از ویژگیهای باغســازی د وران قاجار 
میتوان به نفوذ اروپا و فرهنگ غرب اشاره كرد . بطور كلی 
اساســًا از این د وره به بعد ، به تد ریج باغها مفهوم گذشته 
خود  را از د ســت د اد ند  و د ر عوض پاركها مورد  توجه قرار 
گرفتند ، این پاركها هم به شــد ت از غرب متاثر بود ه اند . 
تا اینکه د ر د وران پهلوی احد اث باغها وپاركها به شــیوه 

اروپایی متد اول شد )نصر، 37:1389(.
د ریک قرن اخیــر، فرهنگ و معماری و باغســازی ما به 
راه انحطاط افتــاد  و باغهای معاصر ایرانی، د ســتخوش 
بیهویتــی و اغتشــاش گرد یــد . از د وره پهلــوی به بعد  
)باالخص د ر د هــه 1350( پاركهای متعد د ی ســاخته 
شــد  كه این پاركها هریک برای منظور خاصی ســاخته 
میشد ند . پارک كود كان، پارک عمومی و... با اضافه شد ن 
وســایل و تجهیزات جد ید  به این پاركهــا، آنها تبد یل به 
محل تفریح، بــازی، ورزش، كتابخانــه عمومی، اجرای 

نمایش و موسیقی شد ند )همان،38(.
    د ر د وره رضا شاه شــماری فضای سبز عمومی با عنوان 
باغ ملی د ر بعضــی از شــهرهای بزرگ مثــل تهران، 
اصفهان و مشــهد  طراحی و ساخته شــد . طرح آنها غالبًا 
ســاد ه مانند  پاركها بود ند  و د ر بســیاری از آنها یک یا د و 
محور اصلی یک مركــز و قطعهها و فضاهایی ســبز كه 
بین راهها قرارد اشــتند ، از اجزای اصلی به شــمار میآمد  

)سلطانزاد ه، 92:1382(. 
بنابراین میتــوان گفت د ر ایــن د وره نیز د ر شــهرهای 
مختلف باغها و پاركهای زیاد ی ســاخته شد  كه اكثر آنها 
از شیوههای باغســازی ژاپنی  اروپایی تأثیر پذیرفتهاند  
باغ های بیرجنــد  واژه باغ د ر بیرجند  بــه معنی عام خود  
به هر زمین محصوری كه د ر آن د رخت كاشــته باشــند  
یا زراعت كنند  اطالق می شــود . از ایــن لحاظ باغ های 

بیرجند  د وگونه بود ند ، یک نوع باغ های مشجر و پرد رخت 
و نوعی د یگر باغ هــای بی د رخت یا بســیار كم د رخت. 
عالوه براین باغ ها تعد اد ی باغ )بزرگ و كوچک( د ر خارج 
شــهر نیز بود  )رضایی،271:1381( و همه این باغ ها به 
د و خانواد ه حکومتی ))علم(( و ))خزیمه(( تعلق د اشــت. 
بیرجند  به عنوان شــهری كه رونق و شکوفایی خود  را د ر 
د وره صفویه به د ست آورد ه اســت، د ر د وره قاجار به اوج 
شــکوفایی خود  می رســد . و از مهمترین وقایع این د وره 
)قاجار( كه آیند ه شــهری بیرجند  و شــکل گیری بناها و 
باغ های تاریخی آن را رقم مــی زند  قد رت یافتن خاند ان 
خزیمه است. به د نبال حکومت خاند ان خزیمه د ر بیرجند  
ســبب ایجاد  بناهای تاریخی مذهبی و باغ ها و عماراتی 
شــد ه كه د ر حقیقت شــاخصه های معماری بیرجند  را 

تشکیل می د هد . 
با بررسی و مطالعه د ر تاریخ سیاســی د وره قاجار و حکام 
محلی ایــن منطقه، متوجه می شــویم كه اوج ســاخت 
و ســازهای معماری منطقــه د ر د وران شــوكت الملک 
د وم كه همزمان بــا اواخر د وره مظفرالد ین شــاه و عصر 
مشــروطیت بود ه، رخ د اد ه اســت. از جمله این ساخت و 
سازها، باغ های تاریخی بیرجند  اســت. بررسی و مطالعه 
ویژگی ها و شــاخص های باغ های بیرجند  د ر مقایسه با 
د یگر باغ های ایران، نشان از شــیوه متفاوتی د ر طراحی 
د ارد ؛ ویژگی هایی مانند  اتصال به بافت روســتایی، محور 
اصلی د رخت كاج ، گسترش و ایجاد  عمارت اصلی چهار 
باغ از پنج باغ مورد  مطالعه د ر جهت شرقی-غربی از  شیوه 
باغ ســازی بیرجند  را از د یگر نقاط ایران متمایز می كند . 
عمد ه باغ های بیرجنــد  و به ویژه باغ های مورد  مطالعه د ر 
د وره قاجاریه و د ر زمان امیرعلم خان سوم حشمت الملک 
و فرند ان وی  از حاكمان آن زمان بیرجند  شــکل گرفته 
اســت.كه تمامی باغ های مورد  مطالعــه د ر حال حاضر 
د ر محد ود ه شهر بیرجند  واقع شــد ه و تنها باغ بهلگرد  به 

فاصله 20كیل.متری از شهر بیرجند  واقع شد ه است

6. 1. باغ اکبریه
    باغ و عمــارت اكبریه كه د ر حال حاضــر به عنوان اد اره 
كل میراث فرهنگی، صنایع د ستی و گرد شگری خراسان 
جنوبی مورد  اســتفاد ه است؛ د ر روســتای اكبریه د ر سه 
كیلومتری جنوب شــرقی بیرجند  قد یم قرار د اشته است 
)رضایی،282:1381( .وباتوجه به پیوســتن روســتای 
اكبریه به شــهر بیرجند  د ر حال حاضر به لحاظ اســتقرار 
مکانی د رانتهــای خیابان معلم، مید ان موزه واقع شــد ه 

است )تصویر 1(.
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تصویر 1- عکس هوایی باغ اکبریه)برگرفته از 
Google Earth(  6. 1. 1. تاریخچه باغ اکبریه

   شــکلگیری اولیه باغ را به اواخر د وره زند یه و اوایل د وره 
قاجار د ر زمان حشــمت الملک نسبت مید هند .باغ اكبریه 
مشــتمل بر د و بنا میباشــد  كه قد یمیترین آن ساختماني 
متعلق به حشــمت الد ولهپــد ر محمد  ابراهیم  شــوكت 
الملک اســت كه تاریخ احد اث آن به اواخر د وره زند یه و 

اوائل د وره قاجاریهبرمي گرد د .
 بنــاي د یگــري كــه د ر  ایــن مجموعه واقع اســت 
ساختمان تشــریفات میباشد  كه بوســیله شوكت الملک 
)1364ـ1300 هجری قمری(بنیان شــد ه اســت. باغ 
اكبریهبه عنــوان منزل پد ري شـــوكت الملــک بعد  از 
الحاقاتي به آن،  به عنـــوان محل عمارتو حکمـــراني 
مـــورد  اســتفاد ه قرارگرفت؛ بطوریکه د ر لهجه محلي 
به )كالته ســركار امیر(شــهرت یافت.بعد  از د رگذشت 
ابراهیمخان شوكت الملک پســر وي اسد اهلل علم، وزیر 
د ربار شاه مخلـوع ازاین محلبه عنوان سکونت د ر برخي از 

ایام سال استفاد ه مینمود . 
بناي مزبور بوســیله اسد اهلل عــــلم وقف آستان قد س 
رضوی شد  و بعد  از انقالب تا سال 1379 د ر د ست نیروی 

انتظامی بود ه اســت و بعد  از آن د ر اختیار سازمان میراث 
فرهنگی قرار گرفت.

6. 1. 2.شناخت فضایی- کالبد ی
    این مجموعه كه د ر گذشــته هســته مركزي روستاي 
اكبریه بود ، اكنون به شهر پیوسته است. مجموعه اكبریه 
با كاربرد  مســکوني و حکومتي ســاخته شد ه كه قسمتي 
از ســاختمان ها و اند رونــي آن به اعضاء خانــواد ه علم 
اختصاص د اشته و قســمت مركزي آن ویژه امور د یواني 

و حکومتي بود ه است. 
این مجموعه كه د ر جهت شــرقي- غربي ســاخته شد ه 
اســت، د اراي بخش هاي مختلفی چون: سرد ر ورود ي، 
باغ، عمــارت، اصطبــل، حمــام، بخــش اد اري، تاالر 

تشریفات و استخر میباشد .
   ســرد ر اصلی و اولیه باغ اكبریه بر اســاس اسناد ی كه 
از گذشته بد ست آمد ه است د ر ضلع شــمالی و د ر امتد اد  
محور اصلی شمالی-جنوبی باغ قرار د اشته است )تصویر 
2(. سرد ر جبهه غربی مجموعه نسبت به د یگر فضاها د ر 

د وران متاخر توسعه باغ شکل گرفته است.
 این ســرد ر با اینکه نســبت به عمارت اصلی د ر موقعیت 
فرعیتری قرار د اشته و د ر راســتای محور اصلی باغ قرار 
ند ارد ، اما به د لیل نزد یکی مســافت آن با عمارت و د یگر 
فضاهای خد ماتی اهمیت بیشتری یافته است )تصویر3(. 
باغ اكبریه با توجه به نظام هند سی موجود  د ر كرتبند ی ها، 
انطباق آكس ورود ی بر محور تقارن كوشک و بنای سرد ر 
ورود ی د ارای هند ســهای خاص و نظاممند  و نشــانگر 
یک نمونهی بارز باغ ایرانی اســت، اما بنا به مقتضیات و 
نیازهای عملکرد ی كه د ر د ورههای مختلف توســعه بر 
باغ گذشــته، بناهای متعد د ی به عمارت مركزی افزود ه 
می گرد د  كه به صورتی اورگانیــک و بین د و باغ جنوبی و 
باغ اصلی شکل گرفته اســت. د ر توسعههای بعد ی اصل 
كارایی، رعایت سلسله مراتب، كیفیت د ید  و منظر و ایجاد  
مســیرهای حركتی كه د ارای د ید های پرسپکتیو بسیار 
زیبایی از منظره باغ و بناها می باشد  و نیز توجه به هند سه 

فضاهای باز رعایت گرد ید ه است. 
همچنیــن وجــود  ایوان هــا و تراس های وســیع د ر بنا 
كه امکان گرد ش ناظر را با د ید ی مســلط بر باغ بد ســت 
می د هد ، بر غنای كیفی و خط بصــری مجموعه افزود ه 

است. 
صحن باغ مســتطیلی به ابعاد  217×94 متر می باشد  كه 
امتد اد  شمالی - جنوبی د ارد  و عمد ه ساختمان های آن د ر 

سمت جنوب قرار د ارد . 
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تصویر 2- نمای ورود ی شمالی باغ اکبریه
)عکس از نگارند گان(

تصویر 3-  نمای ورود ی غربی باغ اکبریه)عکس از 
نگارند گان(

    همانند  اكثر باغ های ایرانی، محــور اصلی باغ د ر محور 
تقارن طولی قــرار د ارد  كه د و رد یف د رخت كاج ســر به 
فلک كشــید ه قد یمی به همراه د رخچههای شمشــاد به 
آ زیبایی خاصی بخشــید هاند . د ر میانــه محور اصلی باغ 
و د ر انتهای این مســیر و د ر مقابــل عمارت، حوض های 
آب قرار د ارند  كه عالوه بر انعــکاس تصویر باغ، بر وجود  
عنصر اصلی آب د ر شــکل گیری باغ تأكیــد  می نمایند  
)تصویر 4(. فرم فرو رفته د ر نمــای عمارت اصلی د عوت 
كنند گی خاصی را همراه با شکوه ساختمان د ر هماهنگی 
با خط آســمان و ایوان اصلی د ر ذهن القــا می نماید . باغ 
با د یوارههای گلین از ســه طرف محصور شــد ه است. 
فضاهای اصلــی معماری را می توان بــه عمارت اصلی، 
فضاهای خد ماتی و اصطبل تقســیمبند ی نمود . پس از 
عبور از ورود ی اصلی بنا، عمارت اصلــی باغ با فضاهای 
باشکوه و متنوع مشخص می شود . د ر پشت این ساختمان 
بخش د یگر باغ كه از نظر مســاحت كوچکتر از باغ اصلی 
است قرار د ارد  كه د سترســی به آن از طریق راهروهای 
ارتباطی امکان پذیر اســت. د ر این بخش نیــز د ر اد امه 

محور اصلی باغ و با عناصری مانند  د رختان رفیع و آبنما، 
باغ آرایی اد امه یافته است. اســتخر نعلی شکل همراه با 
د رختان كاج و توت كــه د ر اطراف آن جــای گرفتهاند ، 
د ر میانســرای این بخش قــرار د ارد . طاقهــای جناقی 
د ر د یوارههای اضالع كه به یک شــکل تکرار شد هاند ، 
فضای ویژهــای را به لحــاظ منظری و كاركــرد  ایجاد  
نمود هاند . عمارت منســوب به عمــارت د یوانی، فضایی 
اســت فاقد  تزئینات كه د ر ضلع غربی و متصل به عمارت 
مركزی قرار گرفته است. د ر بخش مركزی این فضا كه د ر 
وســط راهرو قرار می گیرد ، گنبد  كاله فرنگی وجود  د ارد  
كه با شش بازشوی نورگیر و رســمیبند ی مختصر جلب 
توجه میکنند . بناهایی كه د ر طبقــه اول و د ر منتهی الیه 
شــرق احد اث شــد هاند ، قد یمیترین بخــش مجموعه 
حساب شــد ه و شــامل د و بخش اصلی میباشند . بخش 
اول كه متصل به عمارت مركزی اســت د ارای 17 اتاق 
اســت. با توجه به قد مت این بخش میتوان گفت كه این 
قسمت د ر گذشته به عنوان محل زند گی ساكنین استفاد ه 
میشد ه اســت. بخش د وم كه بوســیله یک پیش صحن 
از بخش قبلی منفک شــد ه، شــامل راهروی مركزی با 
محور شرقی-غربی است كه د ر د و ســوی آن تاالرها و 
اتاق ها به صورت قرینه قرار گرفتهاند . د ر د وره آباد ی این 
بخش محل ســکونت امیر بود ه اســت كه پس از توسعه 
و گســترش مجموعه به سمت غرب و ســاخت عمارت 
مركزی، با از د ســت د اد ن كاربری اولیه بــه صورت انبار 
د رآمد ه بود . اصطبل همزمان با عمارت اصلی و د ر جنوب 
شرقی آن و به مســاحت تقریبی 2500 متر مربع احد اث 
گرد ید ه اســت. این بخش د ارای د و ورود ی مجزاست كه 
یکی از آنها د ر د اخل مجموعــه اصلی و د یگری د ر جهت 
شمال غربی و د ر د اخل بافت مســکونی مجاور عمارات 
واقع شــد ه اســت )منصــوری، 1384: 59(. بطور كلی 
گسترش ســاختمان های اكبریه از جبهه شرقی به غربی 
بود ه اســت؛ بطوری كه اولین بنای آن د ر شرق محوطه 
و خیابان اصلی باغ احد اث و بقیه ســاختمان ها به فراخور 
نیاز و تقریباً- بــا هماهنگی خاصی د ر كنــار بنای قبلی 
به وجود  آمد ه اســت. اگرچه باغ اكبریه و بناهای وابسته 
به آن د ر شــرایط زمانی خاصی و د ر یک د وره مشخص 
به وجود  نیامد ه اســت ولی به لحاظ مشــابهت د ر ساخت 
و معماری می توان آن را یک مجموعه كامل بهحســاب 
آورد . بنایی كه به عنوان ســاختمان تشــریفاتی نامید ه 
می شود ، د ر میان ساختمان های د یگر از نمای جالب توجه 
و ویژهای برخورد ار است. ســاختمان مزبور كه د و طبقه 
است، د ارای فضایی ورود ی است كه از د و رشته پلکان به 
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صورت قرینه د ر ســمت غربی و شرقی بوجود  آمد ه است. 
این مسیر د سترســی به صورت سرپوشید ه طراحی شد ه 
اســت. پلکان های مذبور د ر انتهای مسیر خود  به د و د رب 
منتهی می گرد د  كه ورود ی به بخش د اخلی بنا را تشکیل 

می د هند .

تصویر 4- د رختان کاج د ر د و طرف ورود ی اصلی باغ 
اکبریه)عکس از نگارند ه(

   د ر بــد و ورود  به فضای د اخلی، یک هشــتی با ســقف 
گنبــد ی وجــود  د ارد  كهبــرای تزئین زیر ســقف آن از 
رسمیبند ی استفاد ه شد ه است. از هشتی مذبور راهرویی 
منشــعب می گرد د  كه از طریق آن ارتباط و د سترسی به 
اتاق هایمجاورفراهــم میآید . ایــن راهروها از یک طرف 
د ر انتها بهم متصل و تشــکیل د االنی با ســقف كوتاه را 

می د هند .
 از قســمت های مهمی كه ورود ی آن د ر راهرو شــرقی 
است، اتاق شاهنشــین یا اتاق آینه می باشد . عناصری كه 
از آن د ر تزئین اتاق آینه استفاد ه شــد ه است، نوعی آینه 
كاری مخصوص د ر قالب های مقرنس گچی و همچنین 
استفاد ه از نقاشی های اروپایی بود ه كه به تعد اد  محد ود ی 
د ر بد نه د یوار و زیر شیشــه جاسازی شد ه است. سقف این 
اتاق نیز با آینه هایی به شکل مربع پوشش د اد ه شد ه است 
كه فــرم تزئیناتی آن را كامل می كنــد . د ر مجاورت اتاق 
آینه، اتاقی اســت كه با گنبد  كاله فرنگی زیبایی مسقف 
شــد ه و د ر اطراف آن نورگیرهایی قرار گرفته اســت. د ر 
چهار كنج اتاق نیز از چهار طاقنمای مقرنســکاری شد ه 

استفاد ه گرد ید  )منصوری، 1384: 59(.
   شاهنشین از مهمترین قســمت های این طبقه است كه 
د ارای گچبری های متعد د  به صــورت موتیف های گل و 
گیاه پیچ د رپیچ اســت و مهمترین عنصر بکار رفته د ر آن 
د و ســتون گچی است كه د ر ســقف طاقنمای موجود  د ر 
د ل د یوار ساخته شد ه اســت و به كف شاهنشین متصل 

می گرد د .
 نمای خارجی این بنا شــامل یک ایوان سرتاســری و د و 
ستون د ر روی آن است. ســتون های بکار رفته د ر پیش 
ایوان به صورت مد ور با استفاد ه از آجرهای پیشبر ساخته 
شد ه است. قوســهای د سته ســبد ی و نیم د ایره به ایوان 

زیبایی خاصی بخشید هاند .
 د ر مقابل عمارت اصلی، محوطهای وســیع به وســعت 
حد ود  3300 متر مربع به اســتخر و برخی فضاهای د یگر 
اختصاص د اشته اســت. د ر ضلع جنوبی این محوطه یک 
ورود ی به د اخل روستای اكبریه، مطبخ، حمام خصوصی 
و حمامی با ویژگی های حمام های زینتــی قرار د ارد . د ر 
ضلع شــرقی این محوطه چند  حجره و سه اتاق به عنوان 
محل آموزش كود كان قرار د ارند . د ر ضلع غربی محوطه 
نیز طاقنماهای متعد د  و یکنواختی كه تکرار شــد هاند . د ر 
وسط این محوطه، استخر بزرگ و باغچههایی د ر اطراف 
آن )تصاویر 5 و 6( قرار گرفته است )حالج مقد م، 1389: 

.)6-2
 

تصویر 5- پالن باغ و عمارت اکبریه)آرشیو سازمان 
میراث فرهنگی خراسان جنوبی، 1389(
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تصویر 6- عمارت اصلی باغ اکبریه)عکس از 
نگارند گان(

6. 1. 3. نما و تزئینات بنا
   ســاختمان اكبریه د ارای تزئینات منحصربه فرد ی است 

كه مهمترین آنها را میتوان به شرح زیر بیان د اشت::
وجود  گچبریهــای همراه با مقرنس كاری هــا و تزئینات 

النه زنبوری زیبا.
اتاق آینه د ر هر د و عمارت با سقفهای ساد ه و مقرنس شد ه

نقاشی ها و مینیاتور بسیار زیبا و هنرمند انه د ر د یوارههای 
تاالر آینه علم.

ستون های آجری د ر د اخل و بیرون بنا مزین به تزئینات و 
برجستگی های شبیه به گل روی ستون های آجری.

تزئینات گچ بری د ر طاق نماها، اطراف ســقفها و هشت 
ضلعی های باالی تاالرها.

پرد ههای موجود  كه از پارچههای مخمل و اطلس بود ه و 
از زمان سکونت اسد اهلل علم به جا ماند ه است.

بخاری های د یواری بــا تزئینات گچی و ســنگ بری با 
نقوش گیاهی- حیوانی و نوشتار.

آجرچینــی روی د یوارهها كــه با طرحهــای زیگزاگ، 
برجســته، لوزی، مثلثی با كنگرههــای مثلثی د ور تا د ور 

ساختمان.
-     گچ بری های بســیار زیبا د ر طبقه همکف ساختمان 

علم با د رب منبت كاری شد ه.
-     تزئینات زیر عرقچین ها كه تشــکیل یک ستاره چند  

ضلعی می د هند .
 الزم به ذكر است كه ســاختمان شوكت الملک و اسد اهلل 
علم با كاهگل و بعد اً خاک گچ روپوش د اد ه شــد ه و بعد  از 
مرمت ســاختمان علم با گچ اند ود  و سفید  گرد ید ه است. 
همچنین د ر د یوارههای ســاختمان شوكت الملک كاغذ 
د یواری به چشم می خورد . این قســمت از اتاق كه تاالر 
بود ه اســت د ارای گچ بری و آینهکاری بود ه كه متاسفانه 
ریخته است. وجود  هشتی و طاق نماها با تزئینات مقرنس 

و النه زنبوری زیر ســقفها كه د ر نهایت به پنجره منتهی 
می گرد د  بسیار د ید نی اســت)تصاویر7و8(. این تاالر به 
اتاق آینه متصل و عالوه بر آینه كاری مزین به نقاشی های 

چاپی می باشد  )كوهستانی: 1387: 148-146(.

تصویر 7-تزئینات آینهکاری)عکس از نگارند گان(
تصویر8- تزئینات گچ بری باغ اکبریه)عکس از 

نگارند گان(

 6. 2. باغ شوکت آباد 
   مجموعه باغ و عمارت تاریخي شوكت آباد  د ر فاصله پنج 
كیلومتری جنوب شرق بیرجند  د ر جاد ه منتهي به زاهد ان 

و د ر روستای شوكت آباد  واقع شد ه است )تصویر 9(.

 Google تصویر 9- عکس هوایی باغ شوکت آباد )برگرفته از
)Earth
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6. 2. 1. تاریخچه باغ
    عمارت و باغ شــوكت آباد  د ر میان آثار تاریخــي بیرجند  د اراي 
ویژگي هاي معماري فراواني اســت. این بنا د ر د وره قاجاریه د ر 
زمان حکمراني اســماعیل خان احد اث گرد ید  كه پس از مرگش 
به ابراهیم خان شوكت الملک رسید ه اســت و بعد ها توسط اسد  

اهلل علم وزیر د ربار شاه مخلوع وقف گرد ید .

6. 2. 2. شناخت فضایی- کالبد ی
    مجموعه باغ و عمارت تاریخي شوكت آباد  از نقطه نظر معماري 
د اراي وی ژگیهاي خاصي هستند  كه د ر د یگر نمونهها، مشابه آن 
را كمتر میتوان یافت. باغ شــوكت آباد  شــامل حصار، برج های 
د ید هبانی، ســرد ر ورود ی، عمارت اصلــی، حوضخانه، عمارت 
نارنجســتان، باغ، اصطبل و فضاهای خد ماتی می باشد .  بناهاي 
احد اث شــد ه د ر باغ بصورت متراكم بــود ه و د ر جبهه جنوبي و 
شــرقي باغ وجود  د ارند . عمارت اصلي جبهه جنوبي مخصوص 
حاكم و خانواد ه او بود ه اســت كه بعضــي از فضاهاي د اخلي آن 
جهت تشــریفات و پذیرایــي از میهمانان مورد  اســتفاد ه قرار 

میگرفته است.  این بخش كه د اراي گســترد گي زیاد  و د رختان 
مختلف میوه و تزئیني بود ه، بخش بیروني باغ محسوب مي شد ه 
اســت. احتمااًل  بعضي از فضاهاي ایجاد  شــد ه د ر گوشــههاي 
عمارت اصلي الحاقي بود ه و بعد اها به فراخــور نیاز به آن اضافه 
شــد ه اســت.  همچنین روش معماري بکار رفته د ر احد اث این 
عمارت تمامًا بصورت طاق و تویزه بود ه و گهواره اي بود ن سقف 
بعضي از اتاقها حاكي از اســتفاد ه از روش معمــاري ناحیه گرم 
وخشک اســت.  بطور كلي عمارت احد اث شد ه د ر جبهه جنوبي 
باغ شــوكت آباد  بصورت طولي و د ر جهت شرقي - غربي است 
كه به لحاظ فرم نیز یکنواخت میباشــد  عالوه بر آن، فرم بخشي 
د ر این عمارت نیز رعایت گرد ید ه است بطوري كه میانه عمارت 
د ر نماي بیروني از قســمت اصلي بیرون آمد ه و هشــت ضلعي 
زیبایی را جهت نما بوجود  آورد ه است و این شکل هند سي نیز د ر 
گوشههاي اصلي این هشــت ضلعي د وباره بوجود  آمد ه است.  از 
د یگر وی ژگیهاي جالب توجه این بنــا ارتباط یافتن تمامي فضاي 
د اخلي با همد یگر است كه این ارتباط بوسیله د االن ها، راهروها و 

اتاق ها میسر میگرد د  )تصاویر 13-12-11-10(.

تصویر 1۰- ورود ی مجموعه باغ و عمارت شوکت آباد  )عکس از نگارند گان(

     
تصویر 12- کوشک اصلی باغ شوکت آباد  

)عکس از نگارند گان(
تصویر 11- محور اصلی و عملکرد ی
 باغ شوکت آباد  )عکس از نگارند گان(
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تصویر 13-پالن باغ شوکت آباد )آرشیو سازمان 
میراث فرهنگی خراسان جنوبی، 1389(

6. 2. 3. وضعیت فضاي اتاقها
    اتاق هــاي بنا بــا توجه به گســترد گي خــاص د اراي 
معماري یکنواختي بود ه اســت و برای تسهیل د ر اقامت 
زمســتاني بخاري د یواري نیز د ر فضاي د اخلي آنها تعبیه 
شد ه اســت. همچنین فضاي د اخلي هر اتاق عالوه بر د و 
پنجره یا نورگیر، د اراي د ر مشبکیاســت كه برای پوشش 
شبکههای آن از شیشههاي رنگي اســتفاد ه شد ه است. 
فرم اســتفاد ه شــد ه جهت قوس تزئینــي د ر بخاریهاي 
د یواري بصــورت خنچهپوش تخت اســت و این فرم د ر 
اكثر بخاریهاي د یواري بنا تکرار شــد ه اســت. همچنین 
سقف اتاقها بصورت گهوارهاي و با فرم كلیل یک گلویي 
مسقف شد ه اســت. الزم بذكر اســت كه سقف بعضي از 
اتاق ها با توجه به مرمت هایي كه بعد  از احد اث اولیه روي 
بنا صورت گرفته اســت، از حالت گهواره اي به مســطح 

تبد یل شد ه است. 
تنها اتاقي كه د ر آن تزئینات آینهکاري بکار رفته اســت، 
اتاقي اســت كه د ر ورود ي پیش آمد ه بنــا د ر بخش هاي 
هشت ضلعي با ســه د رگاه ورود ي احد اث شد ه و تزئینات 
آن شــامل آینههاي متصــل به د یوار رف هــاي گلد اني 
همراه با آینه كاري و اســتفاد ه از قطعــات كوچک آینه 
د ر نقاط مختلف این اتاق میباشــد . احتمــااًل این اتاق به 
د لیل د ید  مســتقیم د ر امتد اد  باغ جهت پذیرائي مالقات 
كنند گان بــا حاكم مورد  اســتفاد ه قرار میگرفته اســت 

)تصویر 14(.

تصویر14-فضاي اتاق های عمارت شوکت آباد  
)عکس از نگارند گان(

 6. 2. 4. فضاي حوض خانه
    اصلیتریــن بخش عمــارت، حوض خانه اســت كه به 
لحاظ فضاســازي، مركزیت بنا را به خود  اختصاص د اد ه 
و پوشش ســقف آن  بصورت كلیل آذري د وگلوئي است. 
حوضخانه پالنی هشــت ضلعي د اشته و آب نماي زیبائي 
د ر میان آن قرار گرفته اســت كه آب نمــاي آن هم فرم 
هشت ضلعي را د ارا است. طاق هایي كه د ر این قسمت از 
بنا استفاد ه شد ند ، اكثراً قوس تیز د اشته و به مقرنس كاري 
سقف ختم میشوند . گنبد حوض خانه بصورت كاله فرنگي 
اســت كه عالوه بر تهویه فضــاي حوض خانه به جهت 
فرم خاص خود ، نورگیر مناســبي نیز براي این فضا بود ه 
اســت. فضاي حوض خانه بد لیل جایگاه مناســب خود  
د ر مجموعهی بنا به قســمت هاي د یگر از طریق د االن 
و اتاق هاي مجاور ارتبــاط مییابد . همچنیــن از فضاي 
حوض خانه، د االن سرپوشــید ه و مسقفي جد ا میگرد د  كه 
به عمارت نارنجستان منتهي میشود . عمارت نارنجستان 
اند روني و جهت ســکونت خانواد ه حاكم و بصورت كاماًل 

خصوصي بود ه است. )تصویر 15(

تصویر 15- فضاي حوضخانه عمارت شوکت آباد  
)عکس از نگارند گان(
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 6. 2. 5. حصار و برج هاي د ید ه باني
حصار باغ با استفاد ه از خشــت خام و كاه گل بنیان شد ه  و 
از نظر فرم د اراي ضخامت و اســتحکام بسیاري است و 
حتي امکان راه رفتن روي حصار بــراي نگهبانان فراهم 
مي شــد ه اســت. د ر بخش زیرین حصار د ر بعضي نقاط 
اتاقک هایي احد اث شد ه كه احتمااًل محل نگهد اري اسب 
بود ه اســت. این حصار با توجه به گســترد گي و طوالني 
بود ن براي استحکام بخشي د اراي پشتیبان میباشد  كه د ر 
فواصل معین ایجاد  شد هاند .  چهار برج مد ور واقع د ر چهار 
گوشهی حصار از خشت خام و كاه گل ساخته شد ه و ارتفاع 

هر یک از آنها به بیش از پنج متر میرسد  )تصویر 16(.

تصویر 16- حصار و برج هاي د ید هباني باغ شوکت آباد  
)عکس از نگارند گان(

 6. 2. 6. اصطبل مرکزي
    این باغ و واحد هاي معماري احد اث شــد ه د ر آن د اراي 
اصطبلي مركزي است كه به د لیل وسعت، جایگاه خاصي 
را د ر كنار د یگر قسمت هاي باغ د اراست. اصطبل مركزی 
د ر جبهه شــمالي باغ و خارج از حصار ایجاد  شــد ه است. 
فضــاي د اخلي اصطبــل د اراي حیاط مركزي وســیعي 
است كه نشــان د هند ه نگهد اري حیوانات به تعد اد  بسیار 
د ر این مکان اســت.د ر اطراف حیاط مركــزي نیز د اراي 
اتاق هایمتعد د ی جهت تیمار اســبان و نگهد اري علوفه 

كاربرد  د اشته است.

 6. 2. 7. نما وتزئینات بنا
    مجموعــه باغ و عمــارت تاریخي شــوكت آباد  د ارای 
تزئینات شــاخصی است كه شــرح مهمترین آنها چنین 

است:
    -  فرم كلي پیش آمد ه بصورت زوایاي شکسته.

   -   تزئینات بــکار رفته د ر بخــش حوض خانه بصورت 
رسمي بند ي قوس هاي كلیل آذري.

    -  تزئینات آینه كاري د ر یکي از اتاق ها.
    -  تزئینــات مقرنــس د ر نماي خارجــي طاق نماهاي 

تزئیني.

-  انــواع قوس هــاي بکار رفتــه د ر بخــش نارنج خانه 
)نارنجستان(

 6. 3. باغ رحیم آباد 
    بــاغ تاریخی رحیــم آبــاد  د ر فاصله پنــج كیلومتری 
جنوب شــهر بیرجند  و د ر 1/5 كیلومتــری باغ و عمارت 
اكبریه،د ر روستایی به همین نام واقع شد ه است. مالکیت 
اولیه باغ منســوب به امیر معصوم خان خزیمه بود ه و د ر 
د وران حکومت اســماعیل خان شــوكت الملک )1315 
هجری قمری( به عنوان د ارالحکومه اســتفاد ه  میشــد ه 

است)تصویر 17(

 
تصویر 17-عکس هوایی باغ رحیم آباد )برگرفته از 

)Google Earth

 6. 3. 1. شناخت فضایی- کالبد ی
    عمارت رحیم آباد  شــامل مجموعه اي از بناها و فضاهایي 
اســت كه هر كــد ام د اراي كاربري هاي خاصــي بود ه اند . 
ورود به د اخل مجموعه از ضلع شــرقي و از طریق د و د رگاه 
امکان پذیر است. یک د رگاه مســتقیمًا به محوطه اي وارد  
مي شــود  كه د ر حد  فاصــل اتاق هاي نگهباني و قســمت 
حوض خانه واقع شــد ه اســت.د رگاه د وم د ر فاصله كمي از 
د رگاه اول قرار گرفته و به د االني منتهي میشود  كه از شرق 
به غرب كشید ه شــد ه و د ر د و طرف آن اتاق هاي نگهباني 
قرار د ارند . پس از د االن، محوطــه اصلي باغ قرار گرفته كه 
فضاي خرم و د لگشــایی د ارد  )تصاویر 19و20(. حوضخانه 
شامل فضایي هشت ضلعي است كه د ر اطراف آن واحد هاي 
معمــاري مختلفي قرار د ارد . پوشــش حوض خانه بصورت 
گنبــد ي بــود ه و د اراي گاله فرنگي د ر مركز میباشــد . د ر 
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چهار ضلع حوض خانه چهار حجره قرار گرفته كه به منظور 
استراحت و گذران اوقات فراغت ساكنان و مهمانان استفاد ه 
مي شد ه اســت. د ر چهار ضلع د یگر راهروهاي ارتباطي به 
سایر فضاهاي این بخش تعبیه شد ه اســت. یک راهرو د ر 
ضلع شمالي، ورود  به د اخل حوض خانه از محوطه بیروني را 
ممکن میسازد . راهروي شــرقي به اتاق كوچک و ساد ه كه 

د اراي پوشش چهار ترک است منتهي میشود . )تصویر 18(

تصویر 18: نمایی از سرد ر ورود ی عمارت رحیم آباد  
)عکس از نگارند گان(

    این اتاق فاقد  تزئینات است و تنها چند  طاقچه د ر د یوارهاي 
آن تعبیه شد ه است. د ر كنار این اتاق د ر ضلع جنوبي، سرویس 
بهد اشــتي قرار د ارد . راهروي ضلع جنوبي به تاالر وســیع با 
محور شرقي – غربي ختم میشــود . این تاالر د اراي د ه پنجره 
اســت كه رو به باغ باز میشــوند . طاقهاي بــکار رفته د ر این 
پنجرهها از نوع جناغي است. پوشــش این تاالر نیز بصورت 
طاق و تویزه اســت. این تویزه ها عالوه بر جنبه كاربرد ي، به 
فضاي تاالر حالت زیبایي نیز مید هند . راهروهاي ضلع غربي 
به اتاق د یگري منتهي مي شــود  كه د اراي محور شــمالي – 

جنوبي بود ه و بصورت طاق و تویزه پوشید ه شد ه است. 

تصویر 19-محور اصلی باغ رحیم آباد  )عکس از 
نگارند گان(

تصویر 2۰- عمارت باغ رحیم آباد  )عکس از 
نگارند گان(

    این باغ به سبک سایر باغ هاي ایراني شامل یک خیابان 
اصلي و چند  خیابان فرعي میباشد  د ر طول خیابان اصلي 

سه حوض تعبیه شد ه است. 
محوطه باغ د اراي ســه خیابان طولي با محور شــمالي 
جنوبي و سه خیابان فرعي با محور شــرقي غربي است. 
حد فاصل این خیابان ها كرت هایي قرار گرفته كه د ر آنها 
انواع د رختان میوه  كاشــته شد ه اســت. د و طرف خیابان 
اصلي كه از شــمال به جنوب امتد اد  د ارد ، د رختان سرو قد  

برافراشتاند . 
بخش اصلي مجموعه، عمارت آن اســت كه د ر د و طبقه 
و د ر ضلع شــمال باغ قرار گرفته اســت. ایــن بخش از 
مجموعه، علي رغم اینکه از نظــر توپوگرافي د ر موقعیت 
پستتري قرار د ارد  به عمارت اصلي اختصاص یافته و سایر 
فضاها به خد ماتد هي به این بخش اختصاص د اشته است 
و همین ویژگي سبب منحصر به فرد  بود ن این مجموعه 

د ر میان باغ هاي ایراني است.
طبقه همکف عمارت شامل فضاهاي متعد د ي از اتاقها و 
راهروهاي ارتباطي است كه عمومًا به عنوان انبار كاربرد  
د اشــتاند . ورود  به این طبقه از طریــق جلوخان ورود ي 

امکان پذیر است. 
طبقه اول عمارت كه محل ســکونت خانواد ه امیر بود ه، 
د اراي بخشهاي متنوع و متعد د ي است. ورود  به طبقه اول 
از طریق جلوخان و د رب واقع د ر ضلع شمال آن امکانپذیر 

است.
 پس از باال رفتن از چهــار پله، پاگرد ي قــرار د ارد  كه از 
طریق آن د و رشــته پلکان د یگر به د و طرف شرق و غرب 

اد امه مییابد . 
این فضاي جالــب توجه به عنــوان ورود ي طبقه اول به 
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تصویر 22-برش طولی باغ رحیم آباد  )آرشیو سازمان میراث فرهنگی خراسان جنوبی، 1389(

   بطور كلي طبقه اول را مي توان به د و بخش عمد ه تقسیم 
كرد . بخش غربي كه از مســاحت كمتــري نیز برخورد ار 
اســت، محل زند گي خصوصي خانواد ه امیر اســت و به 

تنهایي د اراي مسیر ورود ي از د اخل باغ است.
 بخش د وم كه وســیع تر بود ه و اجــزا و عناصر معماري 
مفصل تري نیز د ارد  د ر جبههی شــرقي قرار گرفته است . 
بخش شــرقي شــامل فضاي ورود ي  میان خانه  ، ســه 
تاالر بزرگ د ر شــمال، جنوب و غرب میان خانه، طارمي 
ضلع شــمال، راهروهــاي ارتباطي، اتاق هــاي خواب، 
سرویسهاي بهد اشتي و انبار میشــوند . د ر شمال عمارت 
اصلي، مجموعه فضایي قرار د ارد  كه شــامل محوطهاي 
وســیع و حجره ها و اتاق هایي د ر اطراف اســت كه این 
قسمت به عنوان اصطبل استفاد ه مي شد ه است. د ور تا د ور 

باغ را حصاري د ر برگرفته كه د ر گوشــه هاي جنوبشرق، 
جنوبغرب و شــمالغرب د اراي برج هاي مــد ور به منظور 
نگهباني مي باشــد . د ر ضلع جنوبي باغ، فضاهاي خد ماتي 
از جمله مطبخ، حمام و خم خانه قرار گرفته است )رضایی، 

.)72 :1381
6. 3. 2. نما و تزئینات بنا

    باغ و عمارت رحیم آباد  به عنوان محلي مســکوني كه به 
طبقه حاكمان اختصاص د اشته اســت، د اراي ویژگیهاي 
معماري و هنــري متعد د ي اســت. یکــي از مهمترین 
ویژگي ها و مشخصه هاي این بنا،استفاد ه از انواع تزیینات 
و آرایههای وابسته به معماری اســت. تزئینات بکار رفته 
د ر این بنا بیشــتر از نوع آینه كاري، گچبــري، مقرنس، 
رســمي بند ي و تزئینات مربوط بــه د رب و پنجره هاي 

گونهاي طراحي شد ه كه به بخش هاي مختلف این طبقه 
ارتباط د ارد . از طریق د ربهاي تعبیه شد ه د ر اضالع شمال، 
جنوب، غرب و شرق ارتباط از فضاي بیرون به واحد هاي 

طبقه اول از كوتاهترین مسیر ممکن است.
 این بخش كه به نوعي عملکــرد  میان خانه را د ارد ؛ د اراي 
گنبد ي رفیع است كه بر فراز آن گنبد ي گاله فرنگي قرار 
گرفته است. د ر ساقه كاله فرنگي پنجره هایي تعبیه شد ه 
كه هم نور فضــا را تامین مي كرد ند  و هــم جهت تهویه 

هواي این محل از آنها استفاد ه مي شد ه است. 
د ر سقف این گنبد  كاله فرنگي و باالي پنجره ها تزئینات 
رســمیبند ي ظریف و یک شمســه گچ بري شــد ه د ید ه 

مي شود . 
د ر د و طرف گنبد  د و د االن قرار د ارد  كــه به فضاهاي د و 
جبهه غربي و شــرقي منتهي مي شــود ، ایــن د االن ها 
د اراي پوشش كلیل مي باشــند  ) زعفرانلو، 1382، 138( 

)21و22(.
تصویر 21- پالن باغ رحیم آباد  )آرشیو سازمان میراث 

فرهنگی خراسان جنوبی، 1389(
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چوبي مي شــود . میزان و نــوع تزئینــات د ر بخش هاي 
مختلف بنا با توجــه به نوع كاربري فضاها متغیر اســت. 
بخش هاي خد ماتي بنا از قبیل آشپزخانه، حصار خارجي، 
برجها و فضاهاي طبقه همکف كه بیشــتر به عنوان انبار 
اســتفاد ه مي شــد هاند ، د اراي كمترین تزئینات هستند . 
اما بخشهاي مســکوني، پذیرایي و حوضخانه با توجه به 
نوع كاركرد شان د ارای نفیســترین نوع تزئینات هستند . 
ورود ي اصلي عمارت كه د ر شمال ورود ي د وم قرار د ارد ، 
از لحاظ تزئینــات، د اراي طرح هاي آجــركاري د ر نماي 
خارجي میباشــد . طرحهاي تزئیني این بخش شــامل د و 
ســتون د ر د و طرف ورود ي با مقطع مربع با نماي آجري 
و آجركاریهایي د ر قســمت بــاالي ورود ي با طرح هاي 
هند سي مي باشــد . ورود ي د وم از لحاظ تزئینات ساد ه تر 
بود ه و فقط د ر بــاالي د رب و زیر طــاق د ارای یک طرح 

شمسه با استفاد ه از زهوارهاي چوبي میباشد .

 6. 4. باغ بهلگرد 
   باغ بهلگرد  د ر فاصله ســی كیلومتری شــمال شــرقی 
بیرجند ، د ر امتــد اد  جاد ه بیرجند - زاهد ان و د ر روســتای 

بهلگرد  واقع شد ه است )تصویر 23(

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

 6. 4. 1. تاریخچه باغ
    بهلگرد  یکي از روســتاهاي تاریخي شهرستان بیرجند  
میباشــد  و این بد لیل قــرار گرفتن عمارتــي تاریخي د ر 
هسته اولیه روستا اســت كه هم اكنون بخش اعظمي از 
آن تخریب و بد ست فراموشي ســپرد ه شد ه است. این باغ 
كه از د یرباز محل آمد  و شد  خاند ان علم بود ه، تفرجگاهي 
مناســب و مکاني بــراي پرد اختــن به امــور حکمراني 

آنها محســوب مي شد ه اســت. نظیر این باغ و عمارت د ر 
شهرستان بیرجند  نمونههاي د یگري نیز به چشم میخورد  
كه هر یک هــم اكنون مورد  اســتفاد ه ارگاني خاص قرار 
گرفتهاند . با آنکه ساخت و ســازهای متاخر د ر این باغ به 
چشم میخورد  لیکن مجموعه فضاهای اصیل آن به خوبی 
قابل تشخیص میباشند  و همچون د یگر باغ های تاریخی 
ایران سلســله مراتب و جای گیری مناسب فضاها د ر آن 

رعایت گشته است)تصویر 24(.

تصویر 24- عمارت اصلي باغ  بهلگرد 
)عکس از نگارند گان(

 6. 4. 2. شناخت فضایی- کالبد ی
    باغ بهگلرد  كه بر اســاس اصول باغ ایرانی شکل گرفته 
است، د ارای ورود ی ساد های است كه د ر ضلع شمالیواقع 
شد ه اســت.ورود ی مذكور هم اكنون د ارای د رب فلزی 
بزرگی است اما ظاهراً د ر گذشــته ورود ی زیبایی د اشته 
است كه از د و طرف، اتاقک هایی آن را احاطه میکرد هاند . 
حصار سرتاسری باغ بر اساس شواهد  و عکس های هوایی 
د ارای برجهایی نگهد ارند ه بود ه است كه اینک اثری از آنها 

برجای نماند ه است )تصویر 25(.

تصویر 25-ورود ي اصلي باغ )عکس از نگارند گان(
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با عبور از د روازه ورود ی، آســهی اصلی باغ با د رختان بلند  
كاج كه ســایه اند ازی مناســب د ر اوقات آفتابی بود ه اند ، 
مسیر د سترسی به كوشک را نشــان مید هند . د ر د و طرف 
این آســه، كرتبند یهای تقریبــًا اصیل باغ بــا بوتههای 
زرشک، د رختان زرد آلو، شاه توت، پسته و سیب قرار د ارند  
كه مورد  استفاد ه ساكنین باغ میباشند . شکلگیری د رختان 
میوه وتزئینی همانند  تمــام باغ هایاصیل ایرانی بصورتی  
بود ه كه د ر وســط كرتهــا د رختان میــوه ود ر اطراف آن 

د رختان تزئینی قرار گرفته است.
    عمارت اصلی و اولیه باغ، كوشــک ســاد های است كه 
د ارای سه اتاق خاننشــین د ر وســط و د و اتاق ابتد ایی- 
یک اتاق با پوشــش طاق و تویــزه و اتــاق د یگر د ارای 
سقف مســطح چوبی- میباشــد . مقابل این اتاقها ایوان 
سرتاسری قرار گرفته كه د ید  بسیار مناسبی نسبت به باغ 
و استخر مقابل خود  د ارد . د ر مجاورت سه اتاق خاننشین، 
راهروهایی با پوشش گهواره ای وجود  د ارند  كه عالوه بر 
راه د اشــتن به فضای اند رونی و بیرونی باغ، به فضاهای 
كناری خود  نیز راه د ارند  كه اتاقهایی هســتند  با پوشــش 
چهار بخشــی با د ربها و پنجرههای چوبی كــه به باغ راه 
د ارند  و طاقچه هایی گرد اگرد  آنها را فرا گرفتهاند . د ر ضلع 
شــرقی این عمارت، حمام قد یمی و د ر ضلــع غربی آن 
فضاهایی همچون مطبخ، انباری و اتاقهایی میباشــند  كه 
بعد ها به آن افزود ه شد ه است. د ر ضلع جنوبی، باغ اند رونی 
قرار گرفته است كه حد ود  یک متر باالتر از باغ بیرونی قرار 
د ارد  و عمارتی د و اشکوب با ستونهای مد ور سقف و ایوان 

آن را نگه د اشته است.     
طبقهی زیرین د ارای اتاقهای متعد د  با پوششهای گهواره 
ای، تیرپوش، چهار گرد هپوش میباشــد  كه توســط یک 
د االن به فضای پشــتی مرتبط بــود ه و د ر ضلع قرینهی 
آن راه پلهای بــه طبقه فوقانی تعبیه شــد ه اســت. این 
طبقه نیز د ارای سه اتاق با ســقف تیرپوش مسطحاست 
كه ایوانی زیبا مقابل آن قرار گرفته اســت. د ر ضلع شرقی 
این عمارت، بقایای حمامی قد یمــی، حوض خانه خد ام، 
انباری و نجاری وجود  د ارد . د ر میان باغ اند رونی، اســتخر 
د یگری وجود  د ارد  با جزیرهای هشت ضلعی د ر وسط آن 
كه مقابل كوشــک اند رونی وقع گرد ید ه اســت و گراگرد  
آن با د رختان سرو آذین شد ه اســت. آب قنات از قسمت 
حوضخانه وارد  باغ میشــد ه و پس از گذر از اســتخر باغ 
اند رونی و جویهایی میان د رختــان، وارد  عمارت بیرونی، 
اســتخر باغ بیرونی و كرت بند های باغ میشــد ه تا همه 
گیاهان را از باال تا پایین باغ ســیراب كنــد  )تصاویر 26-

27و28(.

تصویر 26- پالن باغ بهلگرد )آرشیو سازمان میراث 
فرهنگی خراسان جنوبی، 1389(

تصویر 27- نمای عمارت اند رونی باغ بهلگرد  )عکس 
از نگارند گان(تصویر 28- شاه نشین باغ بهلگرد  

)عکس از نگارند گان(
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 6. 4. 3. نما و تزئینات بنا
باغ و عمارت بهلگرد  د ارای تزئینات منحصربه فرد ی است 

كه مهمترین آنها را می توان به شرح ذیل بیان كرد :
 تزئینات گچ بری همراه با مقرنس كاری ها 

 ســتون های آجری د ر د اخل و بیرون بنا مزین به تزئینات 
آجری و برجســتگی های شــبیه به گل روی ستون های 

آجری.
 تزئینات گچ بری د ر طاقنماها، اطراف ســقفها و هشــت 

ضلعی های باالی تاالرها.
بخاری های طبیعی با تزئینات گچی 

آجرچینی روی د یوارهها با طرحهای زیگزاگ، برجســته، 
لوزی و مثلثی.

وجود  تزئینات رخبام د ورتاد ور بام عمارت وكوشک اصلی 
باغ.

نتیجه گیری:
شــهر بیرجند  د ر عصر قاجار و پهلوی از د ارالحکومه های 
مهم خاند ان علم محســوب می گرد ید  .به د نبال حکومت 
خاند ان علم د ر بیرجند  سبب ایجاد  بناهای تاریخی مذهبی 
و باغ ها و عمارت هایی شد ه كه د ر حقیقت شاخصه های 
معماری بیرجند  را تشــکیل می د هد  از جمله این بناها باغ 
های تاریخی است كه با بررسی ها و مطالعات انجام گرفته 
بخش اعظم باغ های موجود   ایــن د وره به خاند ان مذكور 
تعلق د اشته و د ر زمان امیر علم خان سوم حشمت الملک 
و فرزنــد ان وی از حاكمان د وره قاجاریه  بیرجند  شــکل 
گرفته است. باغ ها ی مذكور به لحاظ تقد م و تآخر تاریخی، 
باغ اكبریه  قد یمی ترین كه متعلق به اواخر زند یه و قاجاریه 
و باغ ها ی شوكت آباد ، رحیم آباد و بهلگرد  به ترتیب د رطول 

د وره قاجاریه و پهلوی شکل گرفته اند .
   از مهمترین علل و عوامل شــکل گیری باغ های بیرجند  
می توان د الیلی چند  را برشمرد : به د نبال نفوذ زیاد  خاند ان 
علم د ر د ربار حاكمــه و انتخاب بیرجند  بــه عنوان مركز 
فرماروایی خود  نیازمند  احد اث مکان هایی جهت ســلطه 
بر منطقه بود ند  لذا مهمترین علت شــکل گیری باغ های 
مذكور به ویــژه باغ های اكبریه، شــوكت آباد  و رحیم آباد  
تابع جریان های سیاســتی و حکومتــی روز بود ند  عامل 
مهم د یگر تابع عوامل و شــرایط اقلیمی و محیطی بود .و 
آب وهوای گرم  كویری و خشــک منطقه زمینه ی ایجاد  

مکان های ســکونتی و تفرجگاهی بصورت باغ را فراهم 
می نمود . از عوامــل د یگر تولید  و فــراوری محصوالت 

كشاورزی به ویژه  انواع میوه بود . 
   مطالعه و بررســی مکان یابی باغ هــای تاریخی بیرجند  
عامل مهم د یگری اســت كــه نیازمند  توجــه مضاعف 
می باشــد  هر چند  غالب باغ های مورد  بحــث د ر پیوند  با 
روســتاهای مجاور خود  قرارد ارند  ولــی ارتباط عمد ه این 
مکان ها بیشــتر د ر ارتباط با فضاهای شــهری و نواحی 
پیرامون آن می باشــد  و حاكمان خاند ان علم د ور بود ن از 
محیط شهری را علیرغم انجام وظایف خود  د ر نظر د اشته 
و نســبت به آن اقد ام نمود ه اند . د سترسی به منابع آبی كه 
نحوه تآمین آن از طریق قنات صــورت می گرفت عامل 
عمد ه د یگر د ر مکان یابی فضاهای باغ ها محســوب می 

گرد د .
   بررسی ویژگیها و شــاخصه های باغ های بیرجند  نشان 
می د هد  كه د ر این نقطه از ایران شکلی د یگر از باغ ایرانی 
با شیوه های متفاوت ظهور پید ا می كند  . ویژگیهایی مانند  
عد م حضور آب د ر محور اصلی باغ و وجود  د رختان كاج و 
ســرو د ر د وطرف محور عملکرد ی و اصلی، شکل گیری 
عمارت و كوشک اصلی  د ر جهت شرقی- غربی بصورت 
كشید ه د ر لبه شمالی)مانند  باغ رحیم آباد ( یا جنوبی)مانند  
باغ اكبریه و شوكت آباد  و بهلگرد (، استفاد ه از د رختان كاج 
، اتصال به بافت روستایی و تزئینات آجركاری و گچ بری از 
شاخصه ها و ویژگیهایی است كه شیوه خاص این نقطه از 

ایران د ر باغ سازی را نشان می د هد  .
      د ر یــک نتیجه گیــری كلی می توان گفــت باغ های 
بیرجند  بــه لحاظ اهمیــت تاریخی و انطباق با شــرایط 
اقلیمی و محیطی ، ســاختار فضایی وكالبــد ی، عناصر 
معماری،بخش بند ی توسط معابر ،بهره گیری از گونه های 
متنوع تزئینی اعم از آجركاری، گچ بری، آینه كاری،منبت، 
تزئینات نقاشــی ومینیاتور، تزئینات شیشــه و اســتفاد ه 
گونه های متعد د  گیاهی از اهمیت واالیــی برخورد ارند . 
علیرغم اینکه فضای كالبد ی باغ هــا ی بیرجند  الگوهای 
بســیاری را از ِویژگیهای باغ ســازی ایرانی وام گرفته اند  
ولی د ر زمان خود  به گونه ای بسیار نامحسوس با معماری 
بیگانه)اروپایی( د رآمیخته و ســبک نوینــی را به نمایش 
گذاشته است وباعث انتقال آن عناصر ومفاهیم به د وران 

بعد  از خود  نیز یعنی د وران پهلوی گرد ید ه است 
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چکید ه 
د ر د وره قاجار بر اثر تهاجماتی كه توســط اقــوام تركمن به ایران و به ویژه خراســان صورت می گرفت، 
بسیاری از شــهرها و آباد ی های این منطقه تا جنوب شرق د ریای خزر د ر ناامنی به ســر  می برد ند . این اقوام 
به غارت اموال و اسارت افراد  می پرد اختند . د ر این میان اشــخاصی كه د ر حال رفتن یا بازگشتن از سفرهای 
زیارتی بود ند  مورد   حمله تركمانان واقع شد ه و پس از غارت اموالشان، به اسارت گرفته می شد ند  و د ر صورتی 
كه پیرو ناتوان بود ند  همان جا به قتل می رســید ند  د ر غیر این صورت به بازارهای برد ه فروشی د ر بخارا، خیوه 
و مرو برد ه شد ه و د ر آن جا به فروش می رســید ند . آن ها اگر توانایی مالی د اشــتند  می توانستند  آزاد ی خود  را 
بازیابند . حکومت قاجار پس از آگاهی از این خبرها به ویژه اگر فرد  مهمی د رشــمار اســرا بود  به حکام محلی 
فرمان های اكید  برای آزاد ســازی آن ها صاد ر و د ر بعضی موارد  به اعزام سفیر بســند ه می كرد . با وجود  تمام 
تالش هایی كه از ســوی حکومت برای مقابله با تهاجمات تراكمه صورت می گرفت تا اواخر د وره قاجار این 

روند  وجود  د اشت.  زیرا به جای این كه تالش ها پیشگیرانه باشد ، بیشتر تد افعی بود . 

واژگان کلید ی
تركمانان، خراسان، زوار، اسارت

1. عضو  هیئت علمی د انشگاه سیستان و بلوچستان
Zahra_sanishabani@gmail.com :2. نویسند ه مسئول: د انشجوی كارشناسی ارشد  د انشگاه سیستان و بلوچستان. ایمیل



مقد مه 
تركمن ها از آغاز ورود  به ایران همواره مزاحمت هایی  را 
برای حکومت های وقت ایجاد  می كرد ند . آن ها به نواحی 
مجاور خود  حمله كرد ه و مال و اموال آن ها را با غارت می 

برد ند . 
د ر د وره صفویه و افشــاریه اقد اماتی بــرای جلوگیری از 
تهاجمات این طوایف صورت گرفت هــر چند  اقد امات 
آن ها به طور  موقت از شــد ت تهاجمات كاست اما وقتی 
حکومت ها ضعیف می شــد ند  به خصوص د ر د وره قاجار 
این حمالت با شــد ت بیشــتری اد امه می یافت. د ر این 
د وره تركمن ها عالوه بــر غارت امــوال ایرانیان را نیز 
اســیر می كرد ند  و آن ها را به صورت بــرد ه د ر بازارهای 
برد ه فروشــی خیوه و بخــارا به فروش می رســاند ند . از 
مهم ترین گروه هایی كه به اســارت گرفته می شــد ند  
زائرانی بود ند  كه د ر مســیر مشهد  مســافرت می كرد ند . 

اصلی ترین علت این امر، مسئله مذهب بود . 
تركمانــان كه ســنی مذهــب بود ند ، شــیعیان را كافر 
می د انســتند  و خرید  و فروش آن ها را نه تنها مجاز بلکه 
مباح می شــمرد ند . د ر بین منابع تاریخی این د وره بیشتر 
موارد ی از اســارت زوار به ثبت رســید ه كه اشــخاص 

سرشناسی د ر بین اسرا بود ه اند .
 با توجه به اظهارات ســیاحان این د وره كه مسیر مشهد  
را از خطرناک ترین مســیرها می د انســتند  و از آن جا كه 
همه ساله عد ه زیاد ی علی رغم خطرات آن به این سفرها 
مباد رت می كرد ند به نظر می رسد  شمار زیاد ی از اسرای 
ایرانی كه د ر بند  تراكمه بود ند  جــزء زائران بود ند . د ر این 
گونه موارد  پاد شاهان به آزاد  كرد ن اسرا فرمان د اد ه و د ر 
موارد ی نیز اقد ام به اعزام ســفیر به بخارا و خیوه كرد ه و 

تقاضای آزاد ی اسرا  را د اشتند . 
مهم تریــن اقد اماتی كه د ر د وره قاجــار علیه تركمن ها 
صورت گرفت حمله عباس میرزا به ســرخس قلع و قمع 
تركمانان، فرســتاد ن محمد علی خان غفــور و رضا قلی 
خان هد ایت به ســفارت برای آزاد ی اســرا بود . هر چند  
با انعقاد  عهد نامه اخال ناصرالد ین شــاه از این كه برای 
همیشــه از خطر تركمن ها آســود ه خواهد  شــد  اظهار 
خوشــحالی كرد  اما تا د وره رضاخان ایــن تهاجمات و 

چپاول ها هم چنان تد اوم د اشت. 

آغاز ورود  تركمانان به ایران 
تركمانــان اقوامــی بیابانگرد  بود ند  كه بــا ویژگی های 
خاصی كه د اشــتند  د ر ســد ه های 14 و 15 قمری این 

قبیله ها با یکد یگر آمیخته و وابستگی های خونی پیشین 
جای خود  ر ا به وابستگی های فئود الی – ارضی د اد  كه به 
از میان رفتن تد ریجی تفاوت ها و ویژگی های عشیرتی 
پیشین كمک كرد . د ر ضمن ائتالف های تازه، مهاجران 
بســیاری را نیز به تركیب خود آورد ند  كه با گذشت زمان 

آن ها نیز تركمن شد ند .1
 اكثر مورخین و جغرافی نویســان اوایل د وران اسالمی 
تركمن هــا را از اغوزها ذكر كرد ه انــد  اغوزها به صورت 
قبیله ای از نه قبیله د ر تاریخ پید ا شد ند  و بخش مهمی از 

اتحاد یه تركان شرقی را تشکیل می د اد ند . 2 
د ر ســد ه 4 ق/10 م بود  كــه اصطالح تركمــن برای 
نخستین بار د ر منابع اسالمی استفاد ه شد . معلوم نیست 
كه این اصطالح د اللت سیاسی د اشــت یا قومی اما د ر 
سد ه 5ق/11 م و پس از آن بی گمان این اصطالح برای 
تركان جنوب غرب، اغوزها و قبچاق ها به كار می رفت د ر 
صورتی كه اصطالح ترک د ر نامید ن تركان گروه قرلق 
كه د ر مناطق شرقی تر ســکونت د اشتند  به كار می رفت. 
3تركمن هــا نژاد های مختلف خود  را خلــق می نامید ند  
و به این صــورت نامگذاری كــرد ه بود ند : جــاود ور4، 
ارزاری5، آلی علی6، قره،7 سالور8، ســاریق9، تکه10، 
گوكالن11، یموت12. كه بیشتر تهاجمات و غارت هایی 
كه د ر ایران صورت می گرفت توســط این سه گروه آخر 

بود .13

1. بی بی رابعه لوگاشــوا، تركمن های ایران، ترجمه ســیروس ایزد ی و حسین 
تحویلی، )تهران: شباهنگ، 1359(، ص 18.

2.امین گلی، تاریخ  سیاســی و اجتماعی تركمن ها، )تهران: نشر علم، 1366( ص 
30

3.كلیفورد  اد مون باسورت و د یگران، تاریخ ایران از آمد ن سلجوقیان تا فروپاشی 
د ولت ایلخانان، ج5، چ2، گرد آورند ه جی آبویل، ترجمه حســن انوشــه، )تهران: 

امیركبیر، 1371(. ص24.

4.Tchaudor

5. Erzari

6. Al’eli

7. Kara

8. salor

9. sarik

10. Tekke

11. GÖklen

12. Yomut
13. آرمینیوس و امیری، سیاحت د رویشی د روغین د ر خانات آسیای میانه، ترجمع 
فتحعلی خواجه نوریان، چ4، )تهران: شــركت انتشارات علمی و فرهنگی، 1365( 

ص 384
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فروختــن آالت حرب به تركمن ها توســط اتبــاع )اد اره 
انتشار اسناد  د فتر مطالعات سیاســی و بین المللی وزارت 
امور خارجه. اســناد ی از روابط ایران با مناطقی از آسیای 
مركزی، تهــران: وزارت امــور خارجه مؤسســه چاپ و 

انتشارات، 1372ع ص 133(  

فروختن آالت حرب تركمن ها توســط اتبــاع روس )اد اره 
انتشار اسناد  د فتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور 
خارجه. اسناد ی از روابط ایران با مناطقی از آسیای مركزی، 
تهران: وزارت امور خارجه مؤسسه چاپ و انتشارات، 1372، 

ص 133( 
تركمن هــا بــه تد ریــج د ر قــرن 16 م/10ق، د ر ایــران 
پراكند ه شــد ند . د ر این زمان تکه ها د ر شــمال خراســان 
و تركمن صحرا زند گی می كرد نــد . د ر نتیجه افزایش آزار 
خان های خیــوه و فئود ال های قالمیق، كــوچ تركمن ها 
به شمال خراســان و د امنه های كپه د اغ گسترش یافت و 
به این ترتیب یموت های منقشــالق به خوارزم و سواحل 
بیابانی د ریای خزر و ســواحل رود  اترک و ایران مهاجرت 
كرد ند . ســاورها نیز به جنوب مرو و بعضی از اقوام تركمن 
به افغانســتان رفتند . این مهاجرت ها د ر قــرن 17 و اوایل 
قــرن 18م/11 و 12 ق، اد امه د اشــت. ناد رشــاه د ر قرن 
18م؟12 ق، به خیوه حمله كرد ه و آن جا را متصرف شــد . او 
تركمن های تکه و یموت را به خراســان تبعید  كرد . بقیه د ر 
شمال ماند ند  و میان منقشالق و آمود ریا پراكند ه شد ند . وی 
همچنین تركمن های یموت را به كوچ به اســتراباد  مجبور 

كرد .1 
ســه تیره عمد ه تركمان عبــارت بود ند  از تکــه، یموت و 
گوكالن كه تکه ها د ر حوالی ســرخس، یموت د ر شــمال 
اترک تا حد ود ه خیوه2 و ســرزمین واقع د ر بین مشــهد  و 
استراباد  و از جمله شهرهای ایبورد ، نســا، د یراو و كالپوک 
به طوایف گوكالن تعلق د اشــت.3 طوایف سالور  د ر زمان 
حکومت بیرامعلی خان قاجار د ر مرو، پس از كشــته شد ن 
عد ه زیــاد ی از آن ها و تعییــن مالیات بــرای بازماند گان 
ضمیمه رعایای مرو شد ند  و چون از پریشانی میان طوایف 
ســاروق به جان آمد ه بود ند  تقاضای یورتی را كرد ند  كه به 
رعیتی ایران افتخار كنند . بر اســاس اجازه د ولت جمعی كه 

تقریبًا 5000 خانوار می شد ند  د ر سرخس مستقر شد ند .4

تهاجمات ترکمانان به ایران
اســتقرار طوایف تركمــن د ر مکان های مذكــور امکان 
تهاجمات آن ها را به ایــران فراهم می كرد  كه تا اواخر د وره 
قاجار مزاحمت هایی را برای ســاكنان مناطق مجاورشان 

1.همان، ص 48
2.فرید ون آد میت، امیركبیر و ایران، ج7، )تهران: خوارزمی، 1362(،  ص 600

3.غالمرضا، وراهرام، نظام سیاســی و ســازمان های اجتماعی ایــران د ر عصر 
قاجار، )تهران: معین 1385(، ص 127.

4.عبد اهلل قره گوزلو همد انی، د یار تركمن )ســفرنامه پســر اعتماد السلطنه(، به 
كوشش حسین صمد ی، )قائمشهر: ی نا، 1371(، ص 35
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ایجاد  می كرد ند . این تهاجمان از مد ت ها قبل از عصر قاجار 
وجود  د اشت. 

تراكمه د ر د وره صفویه جنبش های بزرگی ترتیب د اد ند  كه 
مهم ترین آن ها قیــام اباخان و قیام ولی خــان بود . از علل 
این جنبش ها می توان به ظلم شــاهان صفوی د ر خراج از 
آن ها و گزارشات ناد رست حکام محلی اشاره كرد . زیرا این 
گونه گزارشات باعث لشکرشــی هایی علیه آن ها از سوی 
حکومت ایران شد ه و بنابراین تركمنان برای جبران تلفات 
مالی و جانی به روســتاهای اطراف حمله می كرد ند ،1 شاه 
عباس صفوی بــرای مقابله با تهاجمــات تركمانان و غیر 
آن ها بســیاری از طوایف را به نقاط آســیب پذیر كوچ د اد . 
به طوری كه جمعی را به مروشــاهیجان بــرای مقابله با 
ازبکان، عد ه ای را د ر واالیت گنجه و ایروان د ر مقابل رومی 
و ارامنه گذاشــت و گروهی د یگر را برای د فــع تركمانان 
د ر اســتر اباد  گذاشــت كه ایل قاجار از آن جمله بود .2اما با 
وجود  تد  ابیری این چنین، مشکل تهاجمات تركمانان حل 
نشد  و به د وران های بعد  هم كشید ه شــد . د ر زمان ناد ر نیز 
تركمانان ناحیه اســتراباد ، چند ین بار توسط وی سركوب 
شــد ند  و همچنین از جوانــان تركمن گــوكالن و یموت 
د ر ســپاه خود  اســتفاد ه می كرد . بعد  از نــاد ر تركمن های 
یموت، گوكالن و تکه به مرو، خراســان و مازند ران حمله 
كرد ند . علت این حمالت فشــار بیش از حــد ی بود  كه از 
سوی خان های خیوه و فئود ال قالمیق بر آن ها وارد  می شد .3

با انقراض د ولت ناد ری د ر خراســان، ملکوالطوایفی ایجاد  
شد  و خراســان تا زمان آقامحمد خان د ر د ست شاهزاد گان 
افشار بود . د ر ســال 1210 ق، ناد ر میرزا نوه ناد ر د ر مشهد  
اعالم اســتقالل و د ر تركســتان، بخارا، خوارزم و فرغانه 

اد عای سلطنت كرد .4
د ر این سال كلیه مناطق كشور به جز خراسان  به تصرف آقا 
محمد خان د رآمد ه بود . علت این هنوز خراســان به تصر ف 
وی د رنیامد ه بود  عالوه بر نافرمانی حکام محلی كه بعضی 
از بازماند گان ناد ری بود ند ، حمالت و شــورش های مد اوم 
طوایف تركمان بود . بنابراین به بهانه زیارت اما رضا )ع( به 
تجهیز لشکر پرد اخته و به سمت مشهد  حركت كرد . د ر بین 
راه پس از ســركوب تركمانان و حکمرانان از راه جاجرم و 

1.گلی، ص 94
2.میرزا فضل اهلل شــیرازی، تاریخ ذوالقرنین، ج1و2، تصحثح ناصر افشــارفر، 

)تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد  اسالمی، 1380( ص20
3.اسد اله معطوفی، اســتراباد و گرگان د ر بســتر تاریخ ایران، )مشهد : د رخشش، 

1374(، ص383
4.رضاقلی خان هد ایت، تاریــخ روضه الصفای ناصری، ج9، تصحیح جمشــید  

كیانفر، )تهران: اساطیر، 180(، ص 7392

اسفراین وارد  سبزوار و از آن جا عازم مشهد  شد . 5 سركوبی 
تركمانان توســط آقامحمد خان د ر حالی بــود  كه د ر اوایل 
حکومت و حتی قبل از تاجگذاری از وی حمایت می كرد ند  
و به همین د لیل د ر آغــاز از حکومت مســتمری د ریافت 
می كرد ند  اما بعد ها به د لیل شــورش های مد اوم كه متأثر 
از تحریکات رقیبان بود  و به د لیل ناامنی هایی كه د ر نواحی 
خراســان و اســتراباد  ایجاد  كرد ه و از براد ر شورشی شاه، 
جعفرقلی خان حمایت می كرد ند  ســركوب شد ند .6به این 
ترتیب آقامحمد خان موفق شد  نظمی هر چند  ظاهری  را د ر 
قلمرو خود  ایجاد  كند . به طوری كه گفته شد ه د ر اثر اقد امات 
وی راه ها ایمن شــد  و شــیوه وصول مالیات منظم گرد ید . 
مهم ترین ضمانت وجود  این نظــم و آرامش را حضور افراد  

زیاد ی از قبایل به عنوان گروگان د ر د ربار می د انستند .7
پس از آقامحمد خان،  تهاجمــات و چپاول های تركمانان 
هم چنان اد امه د اشــت. آن ها د ر این تهاجمات خراسان و 
استراباد  را عرصه غارت خود  ساخته بود ند . تعد اد  تهاجمات 
و شورش های آن ها به طور د قیق مشــخص نیست اما از 
البالی آن چــه د ر بین كتا ب های مورخــان آن د وره و نیز 
سیاحانی كه از ایران آن زمان بازد ید  كرد ه اند ، آمد ه، می توان 

با تعد اد  زیاد ی از آن ها آشنا شد . از جمله: 
د ر ســال 1268 ق، بعد  از ســفر ســام خــان ایلخانی به 
تهران، گروهی از تركمانات به عزم غارت خپوشــان به آن 
ســمت رفتند . یزد ان ورد یخان براد ر ســام خان و جمعی از 
طایفه زعفرانلو برای د فاع بیرون آمد ند  و موفق به شکست 
د اد ن آن  ها شد ند . د ر همین ســال محمد  رحیم خان، حاكم 
بوزنجرد ، با تركمانان تکه جنگید  و عد ه زیاد ی ر ا كشــت و 

اسیر كرد . 
اسرا و سرها را به تهران فرستاد . بعد  از آن 40 سوار تركمان 
به اراضی بیارجمند  آمد ه و 4 تن اسیر گرفتند  و هنگام عبور 
از بوزنجرد ، محمد  رحیم خان آگاه شــد ، با گروهی بر آنان 
تاخت و 30 تن از تركمانان را اســیر كرد ه و اسرای شیعه را 
آزاد  كرد .8 هم چنین 1000 تركمان به قصد  شاهرود  رفتند  
و افراســیاب خان نرد ینی به مقابله با آنان شــتافت. حاكم 
استراباد  نیز عد ه ای ســوار به كمک وی فرستاد  كه پس از 

جنگ د ر سرحد  گرگان، تركمانان شکست خورد ند .9
5.ورهرام، ص53

6. معطوفی، استراباد و گرگان د ر بستر تاریخ ایران،ص250
7.اولیویه، سفرنامه الیویه: تاریخ اجتماعی اقتصاد ی ایران د ر د وران آغازین عصر 
قاجاریه، ترجمه محمد  طاهر میرزا، تصیح غالمرضا ورهرام ، )تهران: اطالعات، 

1371(،ص 95
8.محمد  تقی لســان الملک ســپهر، ناســخ التواریخ، ج3، به كوشــش جمشید  

كیانفر(،)تهران: اساطیر، 1377(،1193
9.محمد  جعفر خورموجی، حقایق االخبار ناصری، ج2، به كوشــش سید  حسین 
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ســال 1269ق، تاخت و تاز جماعتی از ســواره تركمان به 
شاهرود  و بسطام و تعاقب آن ها از سوی محمد   رحیم خان 
شاد لو و كشته و اسیر شد ن جمعی از آن ها و فرار بازماند گان1

ســال 1273 ق، زمان پیشــکاری قوام الد وله د ر خراسان 
محمد  شیخ تركمان با جماعتی ســرجام و پیوه ژن را تاخته 
و قصد  نیشــابور د اشــت و قوام الد وله ابولفتح خان سرتیپ 
را بــا جمعی روانه كــرد . تركمانان پس از غارت نیشــابور 
عازم میامی شــد ند . ابوالفتخ خان با د و عراد ه توپ و لشکر 
موفق به شکست د اد ن آن ها شد . تركمانان اسرا و غنایم را 
گذاشته و فرار كرد ند . مبارزان آن ها را تعقیب كرد ه و حد ود  
300 تن از آن ها را مقتول و اسیر ساختند . 2 هم چنین د ر این 
ســال آقامحمد  تركمان به قصد  تاراج بوزنجرد ، تراكمه را 

تحریک كرد .
 سبحانعلی خان براد ر جعفر قلی خان شــاد لو مطلع گرد ید  
و به مد افعه آن ها تاخت. تركمانــان مغلوب و نزد یک 250 
نفر از آنان اسیر و كشته شــد ند .3 نیز د ر این سال زمانی كه 
حسام الســلطنه د ر هرات بود  تركمانان از فرصت استفاد ه 
كرد ه و به رهبری شــیخ محمد  تركمان بــه خواف و كاریز 
و كاروان های آن منطقه حمله برد ه و معاد ل 3000 شــتر 
و قاطر گرفتنــد  و حاكمان منطقــه كه بــه تعقیب آن ها 
رفته بود ند  به علت تمام شــد ن فشنگ هایشان مجبور به 

بازگشت شد ند . 4
هد ف از ارائــه این سالشــمارها و تهاجمات كــر تاخت و 
تازهای تركمانان نیست – چرا كه این ایلغارها و تهاجمات 
هر ساله د ر مناطق مختلف خراســان و استراباد  رخ می د اد  
و ذكر تمام آن ها د ر ایــن مقال نمی گنجــد - بلکه هد ف 
نشان د اد ن  گســترد گی محد ود ه تاخت و تاز می باشد  كه 
تمام ایاالت خراســان آن زمان را د ر بر می گرفت. شهرها 
و روســتاهایی چون ســرخس، قوچان، بجنــورد ، د ره گز، 
سملقان، اســتر اباد ، د امغان، خواف، كاریز، ترشیز، نیشابور، 
تربت جام و مناطق جنوبی تر خراسان چون قائن، بیرجند ، 
نهبند ان و 000 حتی از وجود  آن هــا د ر آذربایجان و فارس 

هم گزارش شد ه است.5

علل تهاجمات و به اسارت گرفتن ایرانیان

خد یورجم، )تهرانک نشرنی، 1363(،ص118
1.سپهر، ج3، ص 1222
2. خورموجی، ص 203

3. همان، ص 231
4. گلی. ص 152

5.پیراند ه امیلین پروپ ژوبر، مسافرت د ر ارمنستان و ایران، ترجمه علیقلی اعتماد  
مقد م،)تهران: بنیاد  فرهنگ ایران، 1347(،ص 196

د ر این حمــالت و تاخت و تازها عوامل و شــرایطی د خیل 
بود ند  كه می توان آن ها را به چند  د سته تقسیم كرد : 

عل د رونی: الف- اشــتغال بــه عیش و تنبلــی بزرگان و 
ســالطین ایران و د ر نتیجه عد م توجه به گرد آوری قوای 
د ولتی كه بتوانند  تركمن ها را به طــور كامل مطیع كنند  .6 
ب- اوضاع آشفته خراســان كه د ر نتیجه نافرمانی خوانین 
و حکام محلی و وجــود  بازماند گان ناد ری بــود . تا قبل از 
حکومت قاجار خراسان د ر د ســت گروهی از امیران بود  كه 
هر كــد ام د ر منطقه ای كه حکمرانــی می كرد ند ، خواهان 
استقالل بود ند .7 پس از مرگ آقا محمد خان این ایالت فقط 

اسمًا متعلق به ایران بود . 
تنها شهر مشــهد  و مضافات آن از شــاه اطاعت می كرد  و 
یکی از پســران شــاه كه عنوان فرمانروای خراســان را 
د اشــت و ظاهراً بر رعایایی كه آن ها نیز د ر قلعه های خود  
قاد ر مطلق بود ند  و خود  را مســتقل می پند اشتند  حکومت 
می كرد ند . 8 به طــوری كه د ر د وران فتحعلی شــاه پس از 
جنگ های ایران و روس مهم ترین گرفتاری د ولت ایران، 
ناآرامی و اغتشاشات و نافرمانی خوانین ایالت خراسان بود . 
از مد ت ها قبل، احمد شــاه د رانی از سرد اران سابق ناد رشاه، 
وقتی د ید  نمی تواند  خراسان و د یگر ایاالت را به قلمرو خود  
ملحق كند ، شاهرخ میرزای نابینا را كه از فرزند زاد گان ناد ر 
بود  به نام شاهرخ شاه، باقی گذاشــت و او را تحت حمایت 
خود  قــرار د اد . قلمرو شــاهرخ اگر چه ظاهــراً تمام ایالت 
خراســان بود  اما اقتد ار و حاكمیت او از مشهد  و اطراف آن 
تجاوز نمی كــرد . د ر نتیجه خان های خراســان هر یک د ر 
محل حکمرانی خود ، مســتقل بود ند  و بــا پرد اخت مبلغی 
خراج به احمد شــاه و بعد  به جانشــینانش به حکومت خود  

اد امه د اد ند .
 این اوضــاع د ر د وران زند یه و تا زمان فتحعلی شــاه اد امه 
د اشت.9 ج- همکاری، تحریکات و تبانی بعضی از خوانین 
محلی بــا تركمانــان د ر آشــوب ها و تهاجمات، به د لیل 
منافعی كه نصیبشان می شــد . چون د ر اثر سركوب آن ها 
پاد اش می گرفتند  و هم چنین برای این كه والی خراســان 

6. محمد علی ســیاح محالتی خاطرات حاج ســیاح یا اد وره خوف و وحشت، به 
كوشش حمید  ســیاح، تصحیح ســیف اهلل گلکار، )تهران: ابن سینا، 1346(، ص 

.123
7.آرمینیس وامبری، تاریخ بخارا از كهن تریــن روزگاران تاكنون، ترجمه محمد  

روحانی، )تهران: سروش، 1380(، ص 348 

8. ایوان اوسیویچ ســیمونیچ، خاطرات وزیر مختار از عهد نامه تركمنچای، جنگ 
هرات، ترمه یحیی آرین پور، )تهران: پیام، 1353(، ص36.

9.جان نیکل رابرت، د و ســال آخر: یاد د اشــت های روزانه سرجان كمل، ج 2، به 
كوشش ابراهیم تیموری، )تهران: د انشگاه تهران، 1384(، ص 717
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را به خود  محتاج كنند  نیا ز به آشــوب د ر خراسان د اشتند 1. 
از جمله ســهام الد وله حاكم اســتراباد  از سوی امیر حسین 
خان شجاع الد وله ایلخانی، حاكم قوچان، متهم به تحریک 
تركمن های حوزه حکومتی خود  برای غارت و كشتار طایفه 
میالنلو بود ه و بر این اســاس از حکومت عــزل و به تهران 

احضار شد ه بود .
2د - نقض عهد هایی كه با تركمانان بســته می شد  توسط 

حاكمان محلی و به د نبال آن یــورش تراكمه جهت تنبیه 
آنان3 ز- احجاف و اخاذی های فزایند ه از سوی حکمرانان 
محلی 4 ط- اخــذ مالیات هــای مکــرر و گاه مضاعف از 
تركمانان از ســوی د ولت ایران و حــکام محلی به ویژه د ر 
سال هایی كه كشــاورزی و د امد اری مطلوبی ند اشتند .5 ه- 
عد م اعتماد  د ولت به تركمانان و تبعیضاتی كه نســبت به 
آن ها از سوی حکومت اعمال می شد .6 ی- عد م فرماند هی 
صحیح و آرایش نظامی نامناســب نیروهای ســوار كه بر 
مقابله بــا تركمانان د ر مســیرهای خطرنــاک نگهد اری 
می شد ند  و خود سرانه عمل كرد ن ســرد اران و فرماند هان 
به طوری كه گاه ممکن بود  بر اثر یک شــایعه بی اســاس 
كیلومترها با اسب بتازند  و یا آن گاه كه الزم بود  اقد ام جد ی 
بکنند  د ر خانه بنشــینند . ن- از بین رفتــن حس اعتماد  به 
نفس ایرانیان د ر مقابل تركمانان و باور این كه آن ها بسیار 

شجاعند  و مقاومت د ر برابر آن ها بی فاید ه است.7
علل بیرونی: الــف – تحریکات والی خــوارزم. از جمله د ر 
ســال 1235 ق. تركمانان بام و بورمه كه متصل به د شت 
خوارزم بود  بــه اغوال محمد  رحیم خــان ازبک، به اطراف 

سبزوار و جوین آزار بسیار رساند ه بود ند . 
هر چند  د ر همان اوقات حکام جویــن به د نبال آن ها تاخته 
و بسیاری از غنایم را استرد اد  نمود ه و تعد اد ی از زوار مشهد  
1. اسماعیل میرپنجه، خاطرات اسارت: روزنامه ســفر خوارزم، خیوه، به كوشش 
صفاءالد ین تبرائیان، )تهران: موسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی، 1370(، ص 

101-102
2. یارمحمد خان ســهام الد وله و خاور بی بی شاد لو، ســفرنامه های سهام الد وله 
بجنورد ی، به كوشــش قد رت اهلل روشــنی زعفرانلو، )تهران: شركت انتشارات 

علمی و فر هنگی، 1374(، ص6
3. محمد  تقی بن محمد  مهد ی ن وری، اشــر ف التواریخ، ج1، تصحیح سوسن 

اصیلی، )تهران: مركز پژوهشی میراث مکتوب، 1386(، ص 157.
4.هینریش بروگش، ســفری به د ربــار ســلطان صاحبقران، ج2، ترجمه محمد  

حسین كرد بچه، )تهران: اطالعات، 1367(، ص 702.
5. اســد اهلل معطوفی تاریخ، فرهنگ و هنر تركمــان، ج2، )تهران: انجمن آثار و 

مفاخر فرهنگی، 1383( ، ص 1638
6. آنه محمــد  احمد ی، تاریخچه خلق تركمن، )بی جا: قابوس نشــریانی، بی تا(، 

ص 55
7. ســی. ام . مک گرگر،شــرح ســفری به ایالت خراســان، ج1، ترجمه مجید  
مهد یزاد ه، )مشهد : موسسه چاپ و انتشارات آســتان قد س رضوی، 1366(، ص 

239-240

و تجار كه د ر سال های قبل به د ست آن ها اسیر شد ه بود ند  
آزاد  كرد . هچنین تعد اد ی از تركمانان را كشت و اسیر كرد .8 
ب- تحریکات د ول استعماری روس و انگلیس كه هر كد ام 
از این راه منافعــی می برد ند . روس هــا د ر ناامنی هایی كه 
تركمانان د ر جنوب شــرق د ریای خزر ایجــاد  كرد ه بود ند ، 
د خیل بود ند . د ر ســال 1242ق، كــه تركمن ها د ر گمش 
تپه به رهبری قیا بلوایی بــه راه اند اخته بود ند  كارد ار روس 
بر آتش این معركــه افزود ه و 10 فروند  كشــتی جنگی به 
ســواحل گمش تپه آورد  و با تزریق پول به جریان شورش 
به آن شد ت بخشــید . 9 اتحاد  با تركمانان د ر جریان جنگ 
با ایران و تصرف اســتراباد  برای فتح تركمنســتان كه از 
طرح های این كشــور بــود  از علل عمد ه ایــن تحریکات 
بود .10 د ر راســتای این اهد اف خود  و همکاری با تراكمه 
آن ها را با ســالح های خود  مجهز كــرد ه بود ند . 11 از طرف 
د یگر انگلیس هم كه رقیب اســتعماری روســیه بود  برای 
جلوگیری از پیشــروی های این كشور معتقد  بود  كه باید  د ر 
سرزمین تركمن ها سنگری مســتحکم و سد  كنند ه ایجاد  
كند ، بنابراین می بایست تركمنان مرو و سرخس و آخال را 

تحت كنترل د ر بیاورند .12

تلگراف كمیســیون نهضت ملی شــرق به شوكت الملک 
و ابراز خوشحالی از ســركوب تركمن ها د ر منطقه تركمن 
صحرا پس از مد ت 250 ســال به د ســت رضاخان )مركز 
8.عبد الرزاق بن نجفقلی مفتون د نبلی، مآثرالســلطانیه، تصحیح غالمحســین 

زرگری نژاد ، )تهران: روزنامه ایران، 1383(. ص257
9.معطوفی، استراباد  و گرگان د ر بستر تاریخ ایران، ص 258.

10.سیمونیچ، ص 121.
11. د فتر مطالعات سیاســی و بین المللی وزارت امور خارجه اد اره انتشــار اسناد ، 
اســناد ی از روابط ایران با مناطقی از آســیای مركزی، )تهران: مؤسسه چاپ و 

انتشارات وزارت امور خارجه، 1372(، ص 132.
12. اراز محمد  ســارلی، تاریخ تركمنســتان، ج1، )تهــران: وزارت امور خارجه، 

موسسه چاپ و انتشارات، 1373(، ص 105.
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علل طبیعی: الف- روحیه بیابانگرد ی قــوی د ر تركمنان 
ب- شرایط نامســاعد  طبیعی محل اســتقرار آن ها برای 
كشاورزی. منطقه بین رود  گرگان و اترک كه محل اسکان 
یکی از طوایــف تركمان بود ، به د لیــل كیفیت نامطلوب و 
شوره زار بود ن مساعد  كشاورزی نبود  و مشکالتی را برای 
آن ها ایجاد  می كرد . 1 بنابراین غــارت و تجارت برد ه یکی 
از راه های كســب د رآمد  آن ها بود  . ج- اســتفاد ه از موانع 
طبیعی مسیر تهاجم چون كوه ها و جنگل ها و شکاف های 
بین كوه ها كه زمینه را برای اختفــای آن ها و غارت فراهم 
می كرد . 2د - اســتفاد ه از اســب های تنــد رو و چاالک كه 
می توانستند  به كمک آن ها به قسمت های د ور ایران رفته 
و به طور ناگهانی به قریه ای وارد  شــد ه، اســیر بگیرند  و به 

سرعت فرار كنند  نیز عاملی د یگر د ر تاخت و تازها بود .3
علل مذهبی: الــف- اختالف مذهبی میــان تركمنان كه 
سنی مذهب بود ند  با ایرانیان شــیعه مذهب. 4 ب- شرایط 
نامســاعد  طبیعی محل اســتقرار آن ها برای كشاورزی. 
منطقه بیــن رود  گرگان و اترک كه محل اســکان یکی از 
طوایف تركمان بود ، به د لیل كیفیت نامطلوب و شــوره زار 
بود ن مساعد  كشــاورزی نبود  و مشــکالتی را برای آن ها 
ایجاد  می كــرد .5 بنابراین غــارت و تجارت بــرد ه یکی از 
راه های كســب د رآمد  آن ها بــود . ج- اســتفاد ه از موانع 
طبیعی مسیر تهاجم چون كوه ها و جنگل ها و شکاف های 
بین كوه ها كه زمینه را برای اختفــای آن ها و غارت فراهم 
می كرد . 6 د - اســتفاد ه از اســب های تند رو و چاالک كه 
می توانستند  به كمک آن ها به قسمت های اد وار ایران رفته 
و به طور ناگهانی به قریه ای وارد  شــد ه، اســیر بگیرند  و به 

سرعت فرار كنند  نیز عاملی د یگر د ر تاخت و تازها بود .7 
علل مذهبی: الــف- اختالف مذهبی میــان تركمانان كه 
ســنی مذهب بود ند  با ایرانیان شــعبه مذهب. 8 چنان كه 

1. معطوفی، استراباد  و گرگان د ر بستر تاریخ ایران، ص 257.
2. مک گرگر، ص 209.

3. هنری موزر، سفرنامه تركستان و ایران )گذری د ر آسیای مركزی(، به كوشش 
محمد  گلبن، )تهران: سحر، 1356(، ص 128.

4. سیاح محالتی، ص 123
5. رضاقلی خان هد ایت، سافرت نامه خوارزم، به كوشش علی حصوری، )تهران: 

كتابخانه طهوری، 1356(، ص 66.
6.الکسی بارنز، سفرنامه بارنز: ســفر به ایران د ر عهد  فتحعلی شاه قاجار، ترجمه 
حسن سلطانی فر، )مشــهد : معاونت فر هنگی آستان قد س رضوی، 1366(،ص 

.80
7.همان، ص36.

8.سارلی، تاریخ تركمنستان، ص 123.

زمانی كه رضــا قلی خان هد ایت به ســفارت خوارزم رفته 
بود  د ر جواب سؤال او كه چرا ایرانیان را اسیر كرد ه اید  پاسخ 
شنید  كه اهالی ایران سب و لعن اكابر صحابه نمایند  و چون 
سب شــیخین كفر است و ســزای كفار معلوم، بنابراین به 
فتوای مفتیان بخارا و خوارزم ایرانیان كافرند  و اخذ اموال و 

نهب و اسر كفار الزم.
د ر كنار عوامل نام برد ه مســائل د یگری نیز باعث حمالت 
تركمنان می شد . مسئله چون كثرت تعد اد  بعضی از قبایل 
كه باعــث ترغیب آنان به حمله می شــد . گرفتن اســیر از 
ایرانیان برای معاوضه با اسرایی كه ایرانیان از آن ها گرفته 
بود ند  ، كاستن از اعمال فشار بیشتر و یا د رخواست امتیازات 

بیشتر و ...
د ر میــان علل فــوق همان طــور كه مالحظه می شــود  
مؤثرترین و مهم ترین آن، علل د اخلی بود  كه زمینه ســاز 

سایر علل می شد . 

اسارت زوار و واکنش حکومت 
تركمانان عالوه بر تاخت و تاز به شهرها و روستاها و تاراج 
آن ها و به اســارت گرفتن مرد م، د ر مســیر راه ها به غارت 
اســارت كاروان های تجار و قافله های زوار می پرد اختند . 
بســیاری از ســیاحانی كه د ر این د وره به ایران سفر كرد ه 
و از راه هــای ایران عبــور كرد ه اند  به حضــور تركمانان و 
حمالت غارتگرانه آن ها د ر مســیر  راه، به ویژه راه تهران 
به مشهد  از طریق د امغان و ســبزوار كه شاهراه محسوب 
می شد . اشــاره كرد ه اند . 9د ر این راه مهم ترین قسمتی كه 
همیشــه د ر معرض حمالت تركمن ها بــود  و باعث ایجاد  
خوف و وحشت زیاد ی برای مسافران شــد ه بود  از خیرآباد  
شــاهرود  تا صد رآباد  مزینان بود .10 پوالک د ر سفرنامه اش 
تعد اد ی از راه هایی را كه به ناامنی شــهرت د اشته اند  از این 
قرار می د انست: 1( قسمتی از راه مشهد  كه د ر این جا اغلب 
تركمنان به قافله های زوار حمله می كرد ند . به همین د لیل 
زائران د ر توقف گاه ها ی خطرناک، د رنگ كرد ه تا قافله ای 
مركب از 3 تا 400 نفر  و حیوانات باركش زیاد  گرد  آید  و آن 
گاه با همراهی نظامیان كه مســلح به توپ باشند  از آن جا 
حركت می كرد ند . 2( حول و حوش اســتراباد  كه تركمانان 
با كشــتی های كوچک برای فروش نمک و نفت به آن جا 

می رفتند . 11
9. یاكوب اد وارد  پوالک، ســفر نامه پوالک: ایران و ایرانیــان، ترجمه كیکاوس 

جهاند اری، )تهران: خوارزمی، 1361(، ص 39.
10.ســلطان محمد  سیف الد وله، ســفر نامه ســیف الد وله معروف به سفر مکه، 

تصحیح علی اكبر خد اپرست، )تهران: نشر نی، 1364(، ص 300.
11.پوالک، ص 313 و 313
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ســفرهای زیارتی د ر این زمان شامل سفر حج، زیارت حج،  
زیارت عتبات و زیارت مشهد  مقد س بود . كاروان های حج 
بیشتر از افراد ی تشکیل می شــد  كه قصد  زیاد رت كعبه و 
مد ینه را د اشــتند  و عالوه بر ایرانیان، همه ســاله 30 تا 40 
هزار نفر از مرد م بخارا به این سفر زیارتی می رفتند  تا آن چه 
را كه از د وران طفولیت شــنید ه بود ند  به چشم ببند د  و برای 

این سفر باید  از ایران می گذشتند . 1 
پس از مکه زیارت كربــال نزد  شــیعیان از منزلت خاصی 
رخورد ار بود . ایرانیان اكثراً به این ســفر می رفتند  و به گفته 
پوالک به زحمت می شــد  یک ایرانی متعین را پید ا كرد  كه 
یک یا چند ین بار به زیارت كربال نرفته باشد . هر چند  علت 
مسافرت می توانست هم واقعی و هم ریاكارانه باشد . پس از 
كربال مشــهد  به عنوان زیارت گاه بیش از همه مورد  توجه 
بود . تمام این سفرها با مشکالت و خطراتی همراه بود . زیرا 
بســیاری از  زائران از طرف تركمن ها ربود ه و د ر بازارهای 
برد ه فروشی خیوه و بخارا فروخته می شد ند  كه برای آزاد ی 
می بایست مبالغ گزافی را بپرد ازند ، د ر غیر این صورت هرگز 

به وطن بازخود  باز نمی گشتند .2 
تعد اد  زواری كه هر ساله به مشهد  می رفتند  حد ود  100000 
نفر ذكر  شــد ه. 3 كه از این تعد اد  حد ود  15 تــا 20 هزار نفر 
از بخارا به این مکان می آمد ند  اما پــس از بروز قحطی د ر 
ســال 1288 ق د ر خراســان تعد اد  آن ها كاهش یافت به 
طوری كه از سال 1289 به تعد اد  زائران از 10 تا 12 هزار نفر 
تجاوز نمی كرد .4هر چند  ممکن است این ارقام تخمینی و 
ناد رست باشد  اما حاكی از تعد اد  زیاد  زائران و عالقه آن ها به 
زیارت با وجود  خطرات فراوان بود . اعتــراف كند .5 د ر بین 
سال هایی كه زوار به اسارت گرفته شد ه و واكنش هایی كه 
حکومت د ر مقابل آن د اشت و به ثبت رسید ه اند  می توان به 

این سال ها اشاره كرد : 
د ر ســال 1224 ق، جمعــی از زوار ارض اقد س توســط 
تركمانان اسیر شــد ند . والی خراسان با لشکری به قصد  آن 
طایفه شتافت و تا حوالی نســا، ابیورد ، رونه، مهنه و د رون و 
اطراف تجن تاخت و هر كه را یافت كشــت یا اســیر كرد  و 

غنایم زیاد ی از این سفر به د ست آورد .6
1. اراز محمد  ســارلی، تركمنستان د ر تاریخ ،  نگرشــی بر تركستان د ر نیمه د وم 

قرن نوزد هم، )تهران: امیركبیر، 1364(، ص 77.
2. پوالک، ص 230

3. ابوالقاســم طاهری، جغرافیای تاریخی خراســان از نظر جهانگرد ان، )تهران: 
انتشارات شورای مركزی جنش شاهنشاهی ایران، 1348(، ص 35

4. همان، ص 84-85
5. شــیل، خاطرات لید ی شــیل، ترجمــه حســین ابوترابیان، )تهرانک نشــر 

نو، 1362(، ص 169
6.  شیرازی، ص 307

د ر ســال 1245 ق، د و هزار نفر از تركمانــان تکه به اقوای 
اهلل قلی توره والی خوارزم به تاخت و تاز ارض اقد س آمد ند  
نواب احمد  علی میرزا، والی خراســان با شــنید ن این خبر 
بیرون تاخته و برخی از آن طایفه را اســیر و د ستگیر كرد ند . 
آنها بر سر راه زوار كمین كرد ه و بین عباس آباد  و میامی به 
زواری كه از مشــهد  مراجعت می كرد ند  می تاختند . مرد ان 
پیر را كشــته و زنان، جوانان و كود كان را اسیر می كرد ند . 
تعد اد  اسیران به 500 نفر و كشته شــد گان به بیش از 200 
نفر  می رســید  هم چنین اموال بســیاری را نیــز به غارت 

می برد ند . 
یکی از اســرای این گروه مهد ی علی خان ملقب به جالل 
الد وله، پســر ســعاد ت علی خان براد ر آصــف الد وله وزیر 
لکناهور بود . وی كه د ر این ســال از د ریا بــه عتبات رفته 
بود  د ر بازگشــت، قصد  زیارت امام رضا را كرد  كه توســط 
تركمانان اســیر شــد . به محض این كه این خبر به تهران 
رسید  فوراً حاج اسماعیل خان شامبیاتی با جمعیتی منتخب 
ســواره به تنبیه تركمانان و استرد اد  اســرای مسلمانان به 
خراسان فرستاد ه شــد . چون مهد ی علی خان از معارف و 
اعظام هند وستان بود ، اسیری او د ر د ست تركمانان موجب 
بد نامی د ولت و نیز رعایت د وســتی با انگلیس د ر میان بود  
لذا به رضاقلی خــان زعفرانلو، حاكم خبوشــان د ر نهایت 

تأكید  فرمانی صاد ر شد .7
د ر مراسله ای كه توسط ســرجان مبل به قایم مقام نوشته 

شد ه به این مطالب اشاره شد ه است. د ر این نامه آمد ه است: 
 د ر این اوقات از جانب مســتر بیکر بالیــوز بغد اد  آد می وارد  
گرد ید ه معزی الیه شرحی نوشته كه سال قبل نواب مهد ی 
علی خان ولد  ســعاد ت علی خان نواب لکناهــور به عزم 
طواف بیت اهلل روانه حجاز و بعد  از طــواف بیت اهلل وارد  و 
از آن جا به عزم زیارت روانــه ارض اقد س، بعد  از معاونت از 
مشهد  مقد س د ر منزل میامی طایفه [ ای] از تركمان بر سر 
زوار ریخته نواب معزی الیه را با كســان و همراهان او اسیر 
نمود ه برد ه اند  و از قراری كه مذكور  می شود  نواب د ر میان او 

به تکه اسیر می باشد . 
بر  رای ممالک آرای نواب نایب الســلطنه مشخص است 
كه معزی الیه ولد  نواب مرحوم سعاد ت علی خان صوبه د ار 
لکناهور و براد رزاد ه نواب مرحــوم آصف الد وله و من جمله 
اعزه و اجله هند وستان و منســوب و متعلق به د ولت علیه 
انگلیس و این اتفاق هم د ر مماک محروســه ایران اتفاق 

افتاد ه. 
د رین صورت بــر كارگزاران نواب نایــب الخالفه واجب و 

7.  همان، ص 764-765
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الزم است كه به هر طریق و به هر وضع كه مصلحت د انند  
نهایت جد  و اهتمام را معمول د اشــته، نواب معزی الیه را از 
میان تركمانان مســتخلص كه هر آینه موجب نیک نامی 
ســركار واال خشــنود ی كارگزاران د ولت علیه انگلیس و 
اهالی ممکلت هند وســتان خواهد  بود . آد م بالیوز را را روانه 
حضور مرحمت د ستور اشــرف واال نمود . 1د ر پاسخ، قائم 

مقام نامه ای به این مضمون برای كمبل نوشت: 
 عالیجاها، رفیع جایگاها، مجد ت و نجد ت همراها، د وست 
مهربانا، مراسله مرسله د ر احسن اوقات رسید  از مسطورات 
آن كــه مبنی بر اســتقامت وجود  آن د وســت مهربان بود  
نهایت انبســاط و  شــاد مانی رخ نمود . د ر باب مقد مه نواب 
مهد ی علی خان و گرفتاری او د ر د ست تركمانان بد ان نحو 
نوشته بود ند  عریضه آن عالیجاه را به نظر نواب والی النعمی 
نایب السلطنه روحی فد اه رســاند م. از این رهگذر اید الحد  

متغیر شد ند . 
از اتفاقات نقد  علی بیگ و محمد  حســن بیگ فرستاد گان 
عابیجاهان رضاقلی خان ایلخانــی و نجفقلی خان حاكم 
بجنورد  د ر ركاب مســتطاب بود ند  آن ها را احضار فرمود ند  
و بالمشــافهه العلیه فرمایــش فرمود ند . بــه عالیجاهان 
مشــارالیهما نیز احکام و ارقام مشــد د ه د ر این باب مرقوم 
د اشــتند . از این جا همین مطلب را جد اگانه به د ارالخالفه 
نوشتند  و از هر جهت و هر طرف هر نوع فرمایش و تأكید ی 

كه الزم بود  به عمل آورند . 
جواب عریضــه آن د وســت د ر این بــاب و د ر باب بعضی 
مهام د یگر  علی التفصیل مرقوم و ارســال شــد ، مالحظه 
خواهند  نمود . د یگر حاجت نیســت د وستد ار د ر صحن این 
مراسله تحریر مجد د  كند . همیشه اوقات الی زمان مالقات 
سالمتی حاالت شــریف را با مهمات اتفاقیه قلمی د ارند . 

والسالم 2
رضاقلی خان د ر  راســتای این فرمان چند  نفر از معتبرین 
خود  را با د و تاجر خبوشــانی كه با طوایــف تکه معامالت 
د اشتند  به سمت د شت فرســتاد . وقتی وارد  او به تركمانان 
شد ند  آنان د ر حال برد ن اســرا برای فروش به خیوه بود ند . 
مهد ی علی خان را با زوجه شــیخ ابراهیــم عرب جزایری 
به مبلغ 1000 تومان خرید ه و بازگشــتند  و سپس آن ها را 
به تهران فرســتاد ند . بعد  از آن لشــکری بر ضد  تركمانان 
فرستاد .3 برخی و از جمله فریزر اســارت مهد ی علی خان 

1.  اسناد  رســمی د ر روابط سیاســی ایران با انگلیس و روس و عثمانی، ج2، به 
كوشش غالمحسین میرزا صالح) تهران: نشر تاریخ ایران، 1365(،ص 28-29

2.  همان، ص 29-30
3.  شیرازی، ص 765-766

به د ســت تراكمه را نتیجه تحریکات خــود  رضاقلی خان 
می د انند  تا چنین وانمود  كند  كه تمام قــد رت خود  ر ا برای 

كمک به او به كار برد ه است.4
د ر ســال 1257 ق. نیز حاد ثه ای مشــابه این افتاد . د ر این 
سال 800 سوار از تركمانان بر سر قافله زوار مشهد  تاخته و 
به قتل و غارت و اســارت آن ها پرد اختند . د ر بین راه محمد   
ولی خان براد رزاد ه آصف الد وله حاكم خراســان كه د ر حال 
بازگشت از شــکارگاه خود  بود  نیز به همراه آنان اسیر شد . 
چون این خبر به آصف الد وله رســید  با لشــکری به سوی 
اراضی تركمانان حركت كرد  ولی د ر آن جا محمد  ولی خان 
را نیافت. بنابراین به مشهد  بازگشــته و شاه را از ماجرا آگاه 
كرد . شــاه نیز محمد علی خان غفور را به نزد  اهلل قلی توره 
وای خوارزم فرستاد  و به او پیغام د اد  كه اگر ایلغار تركمانان 
به فرمان تو بود ه آماد ه جنگ بــاش د ر غیر این صورت این 
جماعت را مجازات كن و محمد  ولی خان و د یگر اسرا را باز 

گرد ان.5
د ر ســال 1267 ق، نیز عــد ه ای از زائران مشــهد  مقد س 
بازگشت د ر بین راه مورد  حمله 70 سوار تركمان قرار گرفته 

اما نتوانستند  كاری از پیش ببرند . 6
د ر ســال 1268 ق، تركمانان د ر میامی به گروهی از زایران 
كه د ر حال بازگشــت بود ند  تاختند  اما با تفنگد اران شاهی 
مواجه شد ه و آن ها توانســتند  قافله به سالمت عبور د هند .7 
د ر ســال 1270 ق، كه جمعی از تراكمــه د ر كمین  زائران 
مشهد  بود ند  با لشکری كه از ســوی مطلب خان تفنگ د ار 
شاهی كه حراست از راه ها را بر عهد ه د اشت برخورد  كرد ند  
كه 10 تن از آن ها كشــته  و 4 تن اســیر شــد ه روانه د ربار 

ساختند . 8
د ر ســال 1273 ق، تركمانان ســرخس و قریابی با محمد  
شیخ ســرد ار تركمان به ســرجام و پیوه ژن و از آنجا عزم 
نیشــابور كرد ند . میرزا محمد  قوام الد ولــه، ابوالفتح خان 
ســرتیپ را با جماعتی ســواره و پیاد ه مأمور كــرد  و بعد  از 
پشت سر 1500 تن ســوار چارد ولی و خمسه و خراسانی و 
هزاره فرستاد . تركمانان كه آن جاها را غارت كرد ه و احشام 
غنیمت گرفته بود ند  و عــد ه ای از قبایل تیموری و جماعت 
زوار امام رضا)ع( نزد یک 1000 تن را اسیر كرد ه بود ند  و به 

طرف میامی می رفتند .
4.  جیمز بیلی فریزر، سفرنامه فریزر معروف به سفر زمستانی، ترجمه منوچهری 

امیری، )تهران: توس، 1364(، ص 320
5.  سپهر، ج2، ص 763

6.  همان، ج3، ص 1132
7. همان، ص 1192-1193

8. همان، ص 1243.
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 ابوالفتح خان بــا آن ها به جنگ پرد اخــت. د ر اولین حمله، 
تركمانان شکست خورد ند  و اســرا و غنایم را گذاشته، فرار 
كرد ند . لشــکریان آن ها را تعقیب و توانســتند  300 نفر از 
از آن ها ر ا كشته و یا اســیر كنند  و به خاطر این كار از د ولت 
پاد اش گرفتنــد .1 این تهاجمات و اســارت ها تنها موارد ی 
بود  كه د ر تاریخ به ثبت رســید ه و چه بسا موارد  د یگری كه 
چون شخصیت مهمی د ر شمار اســرا نبود ه به ثبت و ضبط 

د رنیامد ه است. 
اسرایی كه توسط تركمانان گرفتار می شد ند  با د ست و پای 
بســته با زنجیر  به ســمت بازارهای برد ه فروشی تاشکند ، 
خیوه، بخارا، مرو و د یگر شهرهای آسیای میانه برد ه شد ه و 
د ر آن جا به فروش می رسید ند . بازارهای برد ه فروشی بخارا 
آن قد ر از اسیران شیعه پر می شد  كه به قول وامبری كسی 
پید ا نمی شد  یک مرد  شیعه تند رســت و توانا را كمتر از یک 

فرانک بخرد . 2 
اســرا اگــر وضعیت مالــی مســاعد ی برخــورد ار بود ند  
می توانســتند  با پرد اخت فد یه آزاد ی خود  را به د ست آورند . 
لید ی شیل كســانی را د ر كنار سفارتخانه د ید ه كه زنجیری 
بر گرد ن آویخته اند  كه نشان اسارت د ختر یا پسر به د ست 
تركمانان بود  و چون پولی ند اشتند  تا بتوانند  آن ها را بخرند  
از رهگذران و اعضای ســفارت د رخواست خیرات د اشتند  .3 
اســرا اگر جوان بود ند  آن ها را برای نگهد  اری حیوانات به 
د اخل ایل می فرستاد ند  و اگر پیر بود ند  و یا كا ر و خد متی از  
آن ها بر نمی آمد  آن ها را به قتل می رســاند ند . پوستشان را 
كند ه و جلو مد خل چاد رهایشان می اند اختند  و معتقد  بود ند  
هر چه چنین پوستی بیشتر ســوراخ شود  صاحب مقتولش 

زود تر به بهشت خواهد  رفت. 4
حکومت قاجار كه از همان آغاز با ایــن تهاجمات و تاخت 
و تازها و اســیر گرفتن ها از ســوی تركمن ها مواجه بود  با 
روش هــای مختلف د ر پــی نابــود ی آن ها برآمــد . این 
روشها از ســاختن كله منار از تركمن ها د ر استراباد  توسط 
آقامحمد خان5 گرفته تا توســل به روســیه برای سركوبی 

آن ها د ر د وره ناصرالد ین شاه شامل می شد . 
د ر زمــان فتحعلی شــاه مهم ترین اقد ام بــرای مواجهه با 

1.  همان، ص 1470
2.  وامبری، تاریخ بخارا از كهن ترین روزگاران تاكنون، ص 349

3.  شیل، ص 170
4.  ژوزف آرتور گوبینو، جنگ تركمن با آیینه تمام نمای اوضاع و احوال اجتماعی 
و اد اری و كشوری و لشکی ایران د ر گذشــته از زبان یک سرباز روستایی، ترجمه 

محمد علی جمالزاد ه، )تهران: جاوید ان، 1357(،ص166
5.  محمد هاشــم آصــف، رســتم التواریــخ، ج2، تصحیح محمد  مشــیری، 

)تهران: امیركبیر، 1352(، ص 452-453

تراكمه فرســتاد ن عباس میرزا برای سركوبی تركمن های 
ســرخس بود . چرا كه تركمن های ســالور كه د ر سرخس 
بود ند  هر چناد  خود  د ر د اخــل ایران كمتر بــه تاخت و تاز 
می پرد اختند  اما با د اد ن اســلحه اسیران شــیعه را به د ستا 
می آورند  و به فروش می رســاند ند . هنگام تصرف سرخس 
توســط عباس میرزا حد ود  3000 نفر اســیر شــیعه كه د ر 
آن جا د  راســارت بود ند  آزاد  شــد ند  و پس از آن به قتل عام  
تركمن ها پرد اخت و حد ود  5000 نفر از آن ها اسیر گرفت6 
اهلل قلی توره به عباس میرزا عریضه ای نگاشته و تقاضای 
استرد اد  اســرار  را كرد  و د ر مقابل متعهد  شــد  كه 1( قبایل 
سلور هرگز د ر اراضی خراسان د ست به اسر و نهب و غارت 
نگشایند  2( د ر حد ود  شوارع د ید ه بان بگمارند  تا اگر از قبایل 
ساروق و د یگر طوایف برای غارت بیرون شوند  آن ها را د فع 
كنند  3( اگر تركمانان د ر خراسان اسیر بگیرند  یا مالی ببرند  
بر ذمه ایشان اســت كه خود  اســترد اد  كنند . 4( بازرگانان 
ایرانی را از آق د ر بند  تا كنار جیحــون محافظت كنند  و اگر 
به ایشــان زیانی برس د  خود  جبران كننــد . 5( تجاری كه 
اسیران را خرید  و فروش كنند  د ر اراضی خود  نگذارند  و خود  
نیز خرید  و فروش نکنند  6( اگر فرمانروای خراســان نیاز به 
تجهیز لشکر د اشته باشــد . فرمان پذیر باشند  و تا جایی كه 
بتوانند   د ر لشکر حاضر شــوند . نایب السلطنه با این شرایط 

حاضر به آزاد  كرد ن اسرای تركمن شد .7 
هر چند  د ر مورد  این لشکركشی گفته شــد ه كه این كار به 
د رخواســت روس ها بود ه زیرا آن ها می خواســتند  حمله 
د وجانبه ای را علیه آن ها ترتیب د هند  تا ابتد ا خیوه و خوارزم 
را بگیرند  و بعــد  از آن به طرف آمود ریا حركــت كنند  و د ر 
ازای انجام این كار توســط عباس میرزا ایران را از پرد اخت 

عهد نامه تركمانچای معاف خواهند  كرد .8
یکی د یگــر از اقد اماتی كــه د ر این د وره بــرای مقابله با 
هجومن تركمنــان صورت گرفت بــه كار گرفتن 12000 
تفنگچی و 4000 ســوار به جای مالیات نقــد ی مازند ران 
و اســتراباد  بو د . این اقد ام عالوه بر این كه باعث می شــد  
این منطقه به صــورت تیول بــرای شــاهزاد گان قاجار 
د ارآید ، موجب می شــد  منطقه استر اباد  د ر مقابل تهاجمات 
تركمنان به طور د ائم مسلح باقی بماند .9 اما این واحد های 
نظامی از آن جا كه حقوق و مواب خــود  را به موقع د ریافت 
نمی كرد ند  برای این كه گرســنه نمانند  به جای آن كه به 

6.  كمبل، ج2،ص 774
7. سپهر، ج1، ص 495-496

8.  همانا ناطق، از ماست كه برماست، ج3، )تهران: آگاه، 1357(، ص55
9.  معطوفی، استراباد  و گرگان د ر بستر تاریخ ایران، ص 256
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جنگ تركمانان برونــد  به عناوین مختلــف از مرد م باج و 
خراج گرفته و اخاذی می كرد ند . 1

د ر زمان محمد شــاه وضــع غیر عــاد ی زد و خورد های 
جزئی بین ایرانیان والیت اســتراباد  وتركمن های یموت 
د شــت گرگان بر اثر اعز ام قوای كالنی كه از  طرف شاه 
برای الزام طوایف به پرد اخت باج و اســترد اد  اســیران 
فرستاد ه شــد ه بود ند  به صورت تازه ای د رآمد . نتیجه آن 
لشکركشی د رست مانند  موارد  قبلی بود . تركمن ها عقب 
نشــینی و ایرانی ها آن ها را تعقیــب می كرد ند  و تركمن 
ها واد ار به پرد اخت مالیات و تحویل اســیران شد ند . ولی 
وقتی كه گروهان ایرانی مراجعــت كرد ند  تركمن ها باز 
از  د شت های خود  حركت نمود ه پیشــه راهزنی را از سر 
گرفتند . شــاه به قد ری د ر موضوع به اسارت گرفتن اتباع 
خود  حساسیت د اشت كه ســرانجام د رصد د  برآمد  بر ضد  
خان خیوه كه پایتخــت او از مراكز عمد ه بــرد گان بود  
لشکركشی  كند  و برای جلوگیری از وقوع جنگ تازه ای 
د ر آسیا به كارد ار سفارت انگلیس د ر تهران پیشنهاد  كرد  

كه یکی از اعضای سفارت را به خیوه بفرستند . 
شاه نیز سفیری فرســتاد . اما كار این هیأت موفق نبود  و 
خان خیوه فقط موافقت كرد  عد ه ای از اسرای ایرانی را با 
اسرای تركمن كه د ر د ست ایرانیان بود ند  معاوضه كنند . 
به همین منظور نمایند ه ای از خیوه به تهران آمد . پس از 
مرگ خان خیوه جانشــین او اقد ام به آزاد  سازی 1500 

اسیر ایرانی كرد . 2
عالوه بر این محمد شــاه فرســتاد ه ای را نیز به نزد  خان 
بخارا گســیل د اشــت و پیام د اد  كه شــهر مرو را ویران 
كرد ی و اسیران برد ی و بیرامعلی خان كه نسبت با قبیله 
قاجار د اشــت هالک كرد ی. اكنون اسیران را بازفرست 
و هر چه كرد ی جبران كن و گرنــه آماد ه جنگ باش كه 
من به بخــارا خواهم آمد  و همان رفتــاری را كه با مرو و 
بیرامعلی خان كــرد ی با تــو خواهم كرد . خــان بخارا 
اســیرانی را كه تا آن زمان نزد  او بود ه و شامل 8000 تن 
می شــد  به عالوه مقد اری هد ایا برای فرســتاد  ن به نزد  
شاه آماد ه كرد  اما با جنبش لشگر روس محمد شاه روی از 
آن جا برگرد اند . 3 د  رسند ی كه مربوط به سال 1257 ق، 
است محمد  شاه د ر فرمانی به سپاهیانش نحوه برخورد  با 

تركمانان را این گونه شرح می د هد : 
1.  بروگش، ج2، ص 703

2.  گرانــت و آتســن، تاریــخ ایــران د وره قاجاریــه، ج2، ترجمــه ع، وحیــد  
مازند رانی، )تهران: امیركبیر، 1348(، ص 314-315.

3.  سپهر، ص81-82

 جناب حاجی، امیرتومان د ســتورالعمل این سفر خیریت 
اثر را از من می خواهد ، همین است كه می گویم وقتی كه 
می روند  به رعیت د م راه خــوش رفتاری كنند  با گوكالن 
و یموت خد متکار بسیار مهربان باشند  صاحب منصب ها 
شب بید ار هوشیار قراول ها باشــند  كه نخوابند  به اطراف 
بی معامله و شــکار پراكند ه نشوند  ســوار بیرونی محمد  
حسن خان و استراباد ی همیشــه د ر ارد وی امیر تومان 
باشــند  كه بلد ند  از كالپوش می روند  به لب گرگان از آن 
جا كه از مکانی كه بلد ها صــالح می د انند  می روند  به لب 
اترک اول به تركمان ها اعالم بکنند  كه خد مت كنید  گرو 
بد هید  با مهربانــی رفتار نمایند . اگر قبــول كرد ند  و گرو 
مرغوب د اد ند  كه بسیار خوب اگر نه به قد ر مقد ور از قتل 
و غارت مضایقه نکنند  حســینقلی و گامیش تپه و نوهای 
تركمان باید  به فضل خد ا ویران بشود  از اترک حاال چون 
بارش اســت می توان به یورت یموت ها كه بالخان است 

رفت. 
این حکم این اســت اگر صالحد ید  د انست كه پیشرفت 
د ارد  با قشون خراســانی یا بی آن ها اگر توانست برود  اگر 
نتوانســت نرود .  22 شوال ســنه 1257 4 چون خسارات 
و زیان هــای فراوانی از ســوی تركمانان به ســکنه و 
عابرین خراسان می رســید  و هنگام قطع طرق و شوارع 
هر چه از شیعیان و زائران به اســارت می گرفتند  خرید  و 
فروش آن ها را نه تنها جایز بلکه واجب می د انســتند . لذا 
ناصرالد ین شاه د فع آن ها را الزم د ید  و به حشمت الد وله 
د ستور د اد ه شد  تا تركمانان را از سرخس اخراج و قلعه ای 

مستحکم د ر آن جا بنا كند .5
د ر این د وره، سیاســت امیركبیر د ر آغاز متوجه تركمانان 
شــد . زیرا بد ون مطیع كرد ن تركمنان، ناحیه شــمالی 
خراسان تا كرانه د ریای خزر نمی توانست امن گرد د . و نیز 
د ستبرد  تركمن ها به ساحل استراباد  و كشتی های روسی 
بهانه ای برای د خالت روس هــا می گرد ید  كه نمونه آن 
وقایع آشــوراد ه بود . د ر این د وره تركمنان ســالور و مرو 
فرمانبرد ار شد ند  و 11 نفر از رؤســای آن ها از جمله شاه 
مراد  خان و جهان مــراد  خان و حتی زن شــاه مراد خان 
اوایل سال 1265به تهران آمد ند . د ولت آنان را نواخت و 

مسئولیت آرامش و ایمنی مرو را به آنان سپرد . 
طایفه یموت نیز به اطاعت گــرد ن نهاد ند  و خلعت برای 
سركرد گان آن ها فرستاد ه شــد . اما طایفه گوكالن هم 

4.  فرمان ها و رقم های د وره قاجار، ج1، چ2، به كوشــش رضافراستی، )تهران: 
مؤسسه پژوهش و مطالعات فر هنگی، 1372(، ص 267

5.  خورموجی، ص248
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چنان به سركشی اد امه می د اد  و اواخر سال 1265 سپاهی 
به سركوبی آنان رفت و با شکســت آن ها نظم و آرامش 
د ر منطقه تركمن نشین برقرار گرد ید .1 د ر سال 1267 ق 
، نیز با ســد ی كه امیركبی ر د ر گرگان بنــا كرد ه بود  آب 
رود خانه به بستر تازه ای افتاد ه و به آباد انی گرگان افزود . 
د ولت د ر آن جا تركمنان ر ا از پیشــه راهزنی منع و به كار 
و زراعت واد اشت.2هم مراد خان و جهان مراد خان وحتي 
زن شــاه مراد خان اوایل ســال 1365 به تهران آمد ند . 

د ولت آنان  سپرد . 
طایفه یموت نیز با اطاعت گــرد ن نهاد ند  و خلعت براي 
ســركرد گان آن ها فرســتاد ه شــد . اما طایفه گوكالن 
هم چنان به سركشــي اد امه مي د اد  و اواخر سال 1265 
سپاهي به ســركوبي آنان رفت و با شکست آن ها نظم و 
آرامش د ر منطقه تركمن نشــین برقرار گرد ید . 3 د رسال 
1267 ق، نیز با سد ي كه امیركبیر د رگرگان بنا كرد ه بود  
آب رود خانه به بســتر تازه اي افتاد ه و به آباد اني گرگان 
افزود . د ولت د ر آن جا تركمنان را از پیشــه راهزني منع و 
به كار و زراعت واد اشت.4  هم چنین د ر این سال امیركبیر 
یکي از برجســته ترین فرماند هان نظامي خود  مراد  میرزا 
احسام الســلطنه را مأمور سركوبي تركمن هاي سرخس 
كرد  و محمد  ولي خان را به بیگلربیگي اســتراباد  فرستاد  
تا تركمن هاي یموت وگوكالن را تحت كنترل د رآورد ه 
و عوامل مستعد  شــورش را نابود  نماید . امیركبیر راه حل 
ســومي را نیز برگزید  كه برخالف د و مورد  قبلي نظامي 
نبود  بلکه تنها از لحاظ سیاســي مورد  توجــه بود . به این 
منظور ســفیري به خیوه فرســتاد  تا د ر روابط صمیمانه 
خیوه وتراكمــه خلل ایجاد  كرد ه و خــان خیوه را به قطع 
حمایت از تركمن ها ترغیب كند .5 خان خوارزم د ر مقابل 
خواســته رضاقلي خان كه به این منظور  و نیز آزاسازي 
اسراي د ربند  به خوارزم رفته بود ، از آزاد ي اسراي ایراني 
خود د اري كرد  زیرا معتقــد  بود  كه اگر اســرا را آزاد  كند  
قزلباشــان گمان خواهند  كرد   كه از آن ها ترسید ه و هر 
روز حکمي تازه بر آن ها تحمیل خواهند  كرد ، بنابراین رد  

كرد ن اسرا را به مصلحت نمي د انست. 
با وجود  تمــام این اقد امــات اما باز همین سركشــي ها 
از ســوي تركمانان اد امه د اشــت. به طوري كه د ر طي 
ســال هاي مختلف گزارش هایي ازجنــگ و گریزهاي 

1.  آد میت، ص 602
2.  همان، ص 399
3.  آد میت، ص 602
4.  همان، ص399

5.  سارلي، تاریخ تركمنستان، ص 55-56

حاكمان و والیان با تركمانان به ثبت رسید ه است. د ر بین 
این سال هاي مختلف گزارش هایي از جنگ وگریزهاي 
حاكمان و والیان با تركمانان به ثبت رســید ه است. 6 د ر 
بین این سال ها مهم ترین جنگي كه با تركمنان صورت 
گرفت جنگ مرو بود . این جنگ د ر ســال 1277ق، میان 
تركمن ها وقواي ایران به فرماند هي حشمت الد وله والي 
خراسان د ر زمان وزارت قوام الد وله روي د اد . سپاه ایران 
با وجود  پیشــرفت هاي اولیه به علــت ضعف فرماند هي 
شکســته خورد  وهزاران سرباز ایراني اســیر تركمن ها 
شــد ند . به همین د لیل د ولت ایران قــد رت هاي محلي 
را تقویــت مي كرد  تا آمــاد ه مقابله با تركمن ها باشــند  
ود راین راستا  سرخس تا كناره د ریاي خزر به قد رت هاي 
محلي واگذار شــد  و بیش از نصف این حــد ود  د ر حوزه 
حکمراني ایلخانان شــاد لو قرار گرفت. 7بــه این ترتیب 
پس از این جنگ د امنه تجاوزات تركمن ها به خراســان 
گســترش یافت و مأمورین انتظامات طرقبه ناچار براي 
آن ها جاسوســي كرد ه و د رتاراج اهالي با آن ها شــركت 
مي كرد ند .8 این شکســت تا مد ت ها هر گونه اعتماد  را از 
قواي نظامي ایران وناصرالد ین شاه سلب كرد  و تا حد ود  
زیاد ي به غرور و ثروت تركمن ها افــزود .  چون كلیه بار 
وبنه ارتش وتعــد اد  زیاد ي حیوانــات باركش را غنیمت 
گرفته بود ند  و فد یه اي زیاد ي براي آزاد ي اســرا به آن ها 
پرد اخت شد ه بود  د ر اختیار گرفتن این غنایم باعث شد  تا 
د ر چپاول حریص تر شد ه و تا سال ها بعد  به تهاجمات خود  
اد امه د هند .9 پس از این شکست د یگر هیچ گونه كوششي 
از ســوي د ولت ایران براي تصرف مجد د  نواحي آسیاي 
مركزي برنیامد . د ر ســال 1861م. تركمن ها به سرخس 
حمله كرد ند  اما شکســت خورد ه و تعد اد ي از توپ هایي 
كه د ر جنگ مرو به د ستشان افتاد ه بود  مسترد  شد . از این 
تاریخ روس ها كه مانعي د ر برابر خود  نمي د ید ند  شروع به 

پیشروي د ر تركستان و ماوراء النهر كرد ند .10
با جد ا شــد ن هرات از ایــران تراكمه آخــال و مرو كه 
جرأت یافته و نواحي خراســان را ناامن كرد ه بود ند  چون 
د ولت ایران نمي توانســت جلوي آن هــا را بگیرد  پس از 

6.  هد ایت، سفارت نامه خوارزم، ص 73
7.  محمد  حسن بن علي اعتماد السطنه، الماد ر واالتار، )تهران: كتابخانه سنائي، 

بي تا( ص 45-52
8.  سرپرستي مولســورت سایکس، سفرنامه سرپرسي ســایکس با د ه هزار میل 

د رایران، ترجمه حسین سعاد ت نوري، )تهران: لوحه، 1363(، ص18
9.  آد ریان د وریس هي تیه، یاد د اشــت هاي سیاســي كنــت د وگوبینو، ترجمع 

عبد الرضا هوشنگ مهد وي، )تهران: جویا، 1370(، ص 236-327
10. عبد الرضــا هوشــنگ مهــد وي، تاریــخ روابط خارجــي ایــران، ج 2 ، 

)تهران: سیمرغ، 1355(، ص 271
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عزل میرزا حسین خان سپهســاالر د ولت ایران حاضر به 
مذاكره با روس ها شد  تا شاید  بتواند  از قتل وغارت اشرار 

تركمانان جلوگیري كند . 
به همین منظور د ر اوایل ســال 1299 ق، معاهد ه آخال 
بین د و د ولت به امضا رســید .1زماني كه ناصرالد ین شاه 
خبر تصرف گوگ تپه را به وســیله قواي ژنرال اسکوبلف 
روســي شــنید  از این كه بعد  از مد تها مرزهاي شــمالي 
كشــور امن مي شــد ند  و خطر تركمانان از بین مي رفت 
خوشــحال بود  و به موجب پیمان آخــال از كلیه د عاوي 
خود  نسبت به تركســتان و ماوراء النهر چشم پوشي كرد  
و رود  اترک مرز میان د و كشــور شناخته شــد  د ر مقابل 
د ولت روسیه متعهد  مي شد  كه از تجاوز قبایل تركمن به 
ایران جلوگیري كند .2 قبل از عقد  قرارد اد  آخال د ر ســال 
1842 م . با امضاي عهد نامه اي باید  برد ه فروشي د رخیوه 
لغو و امنیت تضمین مي شــد .3 وقتي روس ها خیوه را د ر 
ســال 1873م. فتح كرد ند  عالوه برآزاد  كرد ن اســراي 
روســي چند  صد  نفر از اســراي ایراني را نیز كه سالها د ر 
آنجا د ر اسارت بود ند  آزاد  كرد ند  و بازارهاي برد ه فروشي 
د ر خیوه بخارا تعطیل شــد .4 به این ترتیب هر چند  كلنل 
ییت د ر سفرنامه اش مي گوید  كه ایراني ها باید  از روس ها 
متشکر باشند  كه تركمن ها را ســر جاي خود  نشاند ند  و 
د یگر از هجوم آن ها خبري نیســت وتنها خطري و تنها 
خاطره تلخ آن حمالت ماند ه است.5 اعتماد السلطنه نیز د ر 
یاد د اشــت هاي خود  به هنگام ذكر از معابر خراسان چون 
میامي ومزینان كه قباًل كمینگاه تركمانان براي اسارت 
زوار بود  مي گوید :  حاال از د ست روس ها و ضرب شمشیر 
آن ها امن شد ه، زراعت كرد ه اند  و آب مختصري د ارد 000 
6 اما تجاوزات و شــرارت هاي تركمانان هم چنان اد امه 
د اشــت. مخصوصًا این كه خود  روس ها هم براي ناامن 
كرد ن خراسان پنهاني این تجاوزات را تشویق مي كرد ند . 
به همین د لیل مناطق شمالي خراسان و گرگان هم چنان 
آســیب پذیر بود .7 د لیل بر اد امه ناامني ها سند ي از میرزا 
1.  محمد  محمود ، تاریخ روابط ایران وانگلیــس د ر قرن 19\ ج4، )تهران:اقبال، 

1367(، ص1196- 1195
2.  هوشنگ مهد وي، ص273

3.  یپوكارلوترنزیو، رقابت روس وانگلیس د رایران و افغانســتان، ترجمه عباس 
آذرین، )تهران: بنگاه ترجمه ونشر كتاب، 1359(، ص 59 

4. موزر، ص123
5.  چارلز اد وراد  بیت، ســفرنامه خراسان و سیســتان، ترجمه قد رت اهلل روشني 

زعفرانلو ومهرد اد  رهبري، )تهرانک یزد ان، 1365(، ص 146
6. محمد  حسن بن علي اعتماد السلطنه، یاد د اشت هاي روزانه اعتماد السلطنه، به 

كوشش سیف اهلل وحید نیا، تهران:آبي، 1385(، ص68
7. سهام الد وله وخاور بي بیشاد لو، ص 5-6

عبد الوهاب خان آصف الد وله، مربوط به ســال 1303 ق، 
است كه مي گوید : 

 بند ه احکامي كــه الزم بــود  د ر فقره مراقبــت از عد م 
عبور تركمــان بجنورد  و نرد ین و جاهایــي كه متعلق به 
خراسان است با آد م مخصوص فرســتاد ، حاال تلگرافي 
از تلگرافچي میان د شت رســید  كه چهار روز قبل، چهار 
ســوار تركمان د رد هنه زید ر به زوار یزد ي برخورد ه پولي 
كه د اشته اند  گرفته د ر د ستجرد  هم مبلغي از زوار كرد  برد ه 
چون اینجاها متعلق به خاک شــاهرود  و بسطام جمعي 
نواب واال ضیاء الد وله اســت تا از آن جاها عبور نکنند  به 
خاک خراســان نمي آیند  بند ه با همین چاپار آن چه الزم 
بود  د ر تأكید  این فقره و مراقبت د ر این امر به نواب معزي 
الیه نوشته الزم اســت از طهران هم تلگرافًا تأكید ي به 

ایشان بشود . 8
از نمونه هاي د وره بعد  مي توان به ســند ي اشــاره كرد  
كه متعلق به ســال 1327ق، مي باشــد  و د ر آن سه نفر 
همراه با خانواد ه هایشــان براي زیارت امــام رضا رفته 
بود ند . آن هــا د ر بین راه مورد  حمله 6 ســوار تركمن و 3 
نفر پیاد ه قرارگرفته و از آســتان قــد س تقاضاي كمک 
د اشتند .9ســرانجام د ر زمان رضاخان با سیاست هایي كه 
د ر مورد  عشــایر به كار گرفت به این تجاوزات پایان د اد ه 

شد .10

نتیجه گیري
د ر د وره قاجــار حمالت تركمن هــا به ایــران به ویژه 
مرزهاي شرقي و شمال شــرقي ایران به د الیل مختلفي 
جریان د اشــت. د ر طي این حمالت افراد  زیاد ي از جمله 
زائران را به اســارت مي گرفتنــد . از آن جا كــه یکي از 
مکان هاي زیارتي شــعییان د ر خراســان وجود  د اشت 
وعلي رغم خطرات فراوان همه ســاله عــد ه زیاد ي به 
زیارت این مکان مقد س مي رفتند  د ر بین راه مورد  حمله 
تركمانان واقع شد ه و به صورت اســیر و برد ه به فروش 
مي رسید ند . حکومت قاجار به روش هاي گوناگوني سعي 
مي كرد  با این حركات تراكمه مقابله كند  اما تالش هاي 
آن ها نتایج قابل توجهي د ر بر ند اشــت و تركمن ها هم 

چنان به تهاجمات خود  اد امه مي د اد ند . 

8.  اســناد  میرزا عبد الوهاب خان آصف الد وله )گزید ه اسناد  خراسان(، به كوشش 
عبد الحسین نوایي و نیلوفر كسري، )تهران: مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران 

و بنیاد  مستضعفان و جانبازان، 1377(، ص123
9.  مركز اسناد  آستان قد س رضوي، پروند ه شماره 25094، ص3

10.  همان، پروند ه شماره 71716،ص1
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Sustainable Development in Southeastern of Iran 
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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. (Rovlin-
son,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 Sis-
tan, 2002; 44).
Insecurities origin existed in East of Iran, is a combination of political, economical, cul-
tural, 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 glob-
al will to be formed and the associated costs and expenditure are paid by all of the 
countries.
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 Kharazm , Corner of Territories Greater Khorasan from Hands and 
Minds Gone

Amir Rahmani1, Mohsen Ghorbankhani2
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Abstract

Great Iranian Empire was a vast territory that now each of them has become an in-
dependent 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 Ary-
an 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 lead-
ers, 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.
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)Estern Nations in Ferdowsi Thoughts and Shahnameh(
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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 prin-
ciples have been emphasized on discrimination and segregation of eastern and west-
ern 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 west-
ern 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. 
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Geopolitical analysis for exit from crisis areas in East of the country
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Abstract:

Ventured into the twenty-first century called the century of unpredictable develop-
ments, The developments has led to many crisis in the world, Iran’s geopolitical posi-
tion 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 interna-
tional 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 manage-
ment of this crisis are addressed.

Keywords:
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Captive Iranian pilgrims by Torkamans and reaction of Qajar( 19th 
century) 

Masoud Moradi1, Zahra Shabani Sani2
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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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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 valu-
able 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 gar-
dens 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 ar-
chitecture of the Gardens. This research carried out on the base of Fundamental stud-
ies 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 arco-
graph. Finally, this research tried to compare these gardens with others gardens to 
explain the Islamic architecture in Birjand City.
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