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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 . 
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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.
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فتحعلی خواجه نوریان، چ4، )تهران: شــركت انتشارات علمی و فرهنگی، 1365( 
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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

73 اسارت زوار ایرانی توسط ترکمانان و واکنش...
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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 
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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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