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اسارت زوار ایرانی توسط ترکمانان و واکنش حکومت قاجار (سده  19م)
دکتر مسعود مرادی ، 1زهرا شبانی ثانی
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تاریخ دریافت92/10/6:
تاریخ پذیرش92/12/6:
چکیده
در دوره قاجار بر اثر تهاجماتی که توســط اقــوام ترکمن به ایران و به ویژه خراســان صورت میگرفت،
بسیاری از شــهرها و آبادیهای این منطقه تا جنوب شرق دریای خزر در ناامنی به ســر میبردند .این اقوام
به غارت اموال و اسارت افرا د میپرداختند .در این میان اشــخاصی که در حال رفتن یا بازگشتن از سفرهای
زیارتی بودن د مور د حمله ترکمانان واقع شده و پس از غارت اموالشان ،به اسارت گرفته میشدند و در صورتی
که پیرو ناتوان بودن د همان جا به قتل میرســیدند در غیر این صورت به بازارهای برده فروشی در بخارا ،خیوه
و مرو برده شده و در آن جا به فروش میرســیدند .آنها اگر توانایی مالی داشــتن د میتوانستند آزادی خود را
بازیابند .حکومت قاجار پس از آگاهی از این خبرها به ویژه اگر فرد مهمی درشــمار اســرا بود به حکام محلی
فرمانهای اکید برای آزادســازی آنها صادر و در بعضی موار د به اعزام سفیر بســنده میکرد .با وجود تمام
تالشهایی که از ســوی حکومت برای مقابله با تهاجمات تراکمه صورت میگرفت تا اواخر دوره قاجار این
رون د وجو د داشت .زیرا به جای این که تالشها پیشگیرانه باشد،بیشتر تدافعی بود.
واژگان کلیدی
ترکمانان،خراسان،زوار ،اسارت

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

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

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

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

علل تهاجمات و به اسارت گرفتن ایرانیان

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

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

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

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

تلگراف کمیســیون نهضت ملی شــرق به شوکت الملک
و ابراز خوشحالی از ســرکوب ترکمنها در منطقه ترکمن
صحرا پس از مدت  250ســال به دســت رضاخان (مرکز
.8عبدالرزاق بن نجفقلی مفتون دنبلی ،مآثرالســلطانیه ،تصحیح غالمحســین
زرگرینژاد(،تهران :روزنامه ایران .)1383 ،ص257
.9معطوفی ،استراباد و گرگان در بستر تاریخ ایران ،ص .258
.10سیمونیچ ،ص .121
 .11دفتر مطالعات سیاســی و بینالمللی وزارت امور خارجه اداره انتشــار اسناد،
اســنادی از روابط ایران با مناطقی از آســیای مرکزی( ،تهران :مؤسسه چاپ و
انتشارات وزارت امور خارجه ،)1372،ص .132
 .12اراز محم د ســارلی ،تاریخ ترکمنســتان،ج( ،1تهــران:وزارت امور خارجه،
موسسه چاپ و انتشارات ،)1373 ،ص .105
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اسناد آستان قدس رضوی .پرونده شماره  ،71716ص)1
علل طبیعی :الف -روحیه بیابانگردی قــوی در ترکمنان
ب -شرایط نامســاعد طبیعی محل اســتقرار آن ها برای
کشاورزی .منطقه بین رو د گرگان و اترک که محل اسکان
یکی از طوایــف ترکمان بود ،به دلیــل کیفیت نامطلوب و
شوره زار بودن مساعد کشاورزی نبود و مشکالتی را برای
آن ها ایجا د میکرد 1 .بنابراین غــارت و تجارت برده یکی
از راههای کســب درآمد آنها بو د  .ج -اســتفاده از موانع
طبیعی مسیر تهاجم چون کوهها و جنگلها و شکافهای
بین کوهها که زمینه را برای اختفــای آنها و غارت فراهم
میکرد2 .د -اســتفاده از اســبهای تنــدرو و چاالک که
میتوانستند به کمک آنها به قسمتهای دور ایران رفته
و به طور ناگهانی به قریهای وار د شــده ،اســیر بگیرند و به
3
سرعت فرار کنن د نیز عاملی دیگر در تاخت و تازها بود.
علل مذهبی :الــف -اختالف مذهبی میــان ترکمنان که
سنی مذهب بودند با ایرانیان شــیعه مذهب 4 .ب -شرایط
نامســاعد طبیعی محل اســتقرار آنها برای کشاورزی.
منطقه بیــن رود گرگان و اترک که محل اســکان یکی از
طوایف ترکمان بود ،به دلیل کیفیت نامطلوب و شــورهزار
بودن مساعد کشــاورزی نبو د و مشــکالتی را برای آنها
ایجا د میکــرد 5.بنابراین غــارت و تجارت بــرده یکی از
راههای کســب درآمد آنها بــود .ج -اســتفاده از موانع
طبیعی مسیر تهاجم چون کوهها و جنگلها و شکافهای
بین کوهها که زمینه را برای اختفــای آنها و غارت فراهم
میکرد 6 .د -اســتفاده از اســبهای تندرو و چاالک که
میتوانستند به کمک آنها به قسمتهای ادوار ایران رفته
و به طور ناگهانی به قریهای وار د شــده ،اســیر بگیرند و به
7
سرعت فرار کنن د نیز عاملی دیگر در تاخت و تازها بود.
علل مذهبی :الــف -اختالف مذهبی میــان ترکمانان که
ســنی مذهب بودند با ایرانیان شــعبه مذهب 8 .چنان که
 .1معطوفی ،استراباد و گرگان در بستر تاریخ ایران ،ص .257
 .2مک گرگر ،ص .209
 .3هنری موزر ،سفرنامه ترکستان و ایران (گذری در آسیای مرکزی) ،به کوشش
محمد گلبن( ،تهران:سحر ،)1356 ،ص .128
 .4سیاح محالتی،ص 123
 .5رضاقلی خان هدایت،سافرت نامه خوارزم ،به کوشش علی حصوری( ،تهران:
کتابخانه طهوری ،)1356 ،ص .66
.6الکسی بارنز ،سفرنامه بارنز :ســفر به ایران در عهد فتحعلی شاه قاجار ،ترجمه
حسن سلطانی فر( ،مشــهد :معاونت فر هنگی آستان قدس رضوی،)1366 ،ص
.80
.7همان ،ص.36
.8سارلی ،تاریخ ترکمنستان ،ص .123
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زمانی که رضــا قلی خان هدایت به ســفارت خوارزم رفته
بود در جواب سؤال او که چرا ایرانیان را اسیر کردهای د پاسخ
شنید که اهالی ایران سب و لعن اکابر صحابه نمایند و چون
سب شــیخین کفر است و ســزای کفار معلوم ،بنابراین به
فتوای مفتیان بخارا و خوارزم ایرانیان کافرند و اخذ اموال و
نهب و اسر کفار الزم.
در کنار عوامل نام برده مســائل دیگری نیز باعث حمالت
ترکمنان می شد .مسئله چون کثرت تعداد بعضی از قبایل
که باعــث ترغیب آنان به حمله میشــد .گرفتن اســیر از
ایرانیان برای معاوضه با اسرایی که ایرانیان از آنها گرفته
بودن د  ،کاستن از اعمال فشار بیشتر و یا درخواست امتیازات
بیشتر و ...
در میــان علل فــوق همان طــور که مالحظه میشــود
مؤثرترین و مهمترین آن ،علل داخلی بود که زمینه ســاز
سایر علل میشد.
اسارت زوار و واکنش حکومت
ترکمانان عالوه بر تاخت و تاز به شهرها و روستاها و تاراج
آنها و به اســارت گرفتن مردم ،در مســیر راهها به غارت
اســارت کاروانهای تجار و قافلههای زوار میپرداختند.
بســیاری از ســیاحانی که در این دوره به ایران سفر کرده
و از راههــای ایران عبــور کردهاند به حضــور ترکمانان و
حمالت غارتگرانه آن ها در مســیر راه ،به ویژه راه تهران
به مشهد از طریق دامغان و ســبزوار که شاهراه محسوب
میشد .اشــاره کردهاند9 .در این راه مهمترین قسمتی که
همیشــه در معرض حمالت ترکمنها بــود و باعث ایجاد
خوف و وحشت زیادی برای مسافران شــده بود از خیرآباد
شــاهرود تا صدرآباد مزینان بود 10.پوالک در سفرنامهاش
تعدادی از راههایی را که به ناامنی شــهرت داشته اند از این
قرار میدانست )1 :قسمتی از راه مشهد که در این جا اغلب
ترکمنان به قافلههای زوار حمله میکردند .به همین دلیل
زائران در توقف گاهها ی خطرناک ،درنگ کرده تا قافلهای
مرکب از  3تا  400نفر و حیوانات بارکش زیا د گرد آید و آن
گاه با همراهی نظامیان که مســلح به توپ باشند از آن جا
حرکت میکردند )2 .حول و حوش اســتراباد که ترکمانان
با کشــتیهای کوچک برای فروش نمک و نفت به آن جا
11
میرفتند.
 .9یاکوب ادوار د پوالک ،ســفر نامه پوالک :ایران و ایرانیــان ،ترجمه کیکاوس
جهانداری(،تهران:خوارزمی ،)1361 ،ص .39
.10ســلطان محم د سیف الدوله ،ســفر نامه ســیف الدوله معروف به سفر مکه،
تصحیح علی اکبر خداپرست( ،تهران:نشر نی ،)1364 ،ص .300
.11پوالک ،ص  313و 313
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ســفرهای زیارتی در این زمان شامل سفر حج ،زیارت حج،
زیارت عتبات و زیارت مشه د مقدس بود .کاروانهای حج
بیشتر از افرادی تشکیل میشــد که قصد زیادرت کعبه و
مدینه را داشــتند و عالوه بر ایرانیان ،همه ســاله  30تا 40
هزار نفر از مردم بخارا به این سفر زیارتی میرفتند تا آن چه
را که از دوران طفولیت شــنیده بودند به چشم ببندد و برای
1
این سفر باید از ایران میگذشتند.
پس از مکه زیارت کربــا نزد شــیعیان از منزلت خاصی
رخوردار بود .ایرانیان اکثراً به این ســفر میرفتند و به گفته
پوالک به زحمت میشــد یک ایرانی متعین را پیدا کرد که
یک یا چندین بار به زیارت کربال نرفته باشد .هر چن د علت
مسافرت میتوانست هم واقعی و هم ریاکارانه باشد .پس از
کربال مشــهد به عنوان زیارت گاه بیش از همه مور د توجه
بود .تمام این سفرها با مشکالت و خطراتی همراه بود .زیرا
بســیاری از زائران از طرف ترکمنها ربوده و در بازارهای
برده فروشی خیوه و بخارا فروخته میشدند که برای آزادی
میبایست مبالغ گزافی را بپردازند ،در غیر این صورت هرگز
2
به وطن بازخود باز نمیگشتند.
تعدا د زواری که هر ساله به مشه د میرفتند حدود 100000
نفر ذکر شــده 3 .که از این تعداد حدود  15تــا  20هزار نفر
از بخارا به این مکان میآمدند اما پــس از بروز قحطی در
ســال  1288ق در خراســان تعداد آنها کاهش یافت به
طوری که از سال  1289به تعداد زائران از  10تا  12هزار نفر
تجاوز نمی کرد4.هر چند ممکن است این ارقام تخمینی و
نادرست باشد اما حاکی از تعداد زیاد زائران و عالقه آنها به
زیارت با وجود خطرات فراوان بود .اعتــراف کند 5.در بین
سالهایی که زوار به اسارت گرفته شده و واکنشهایی که
حکومت در مقابل آن داشت و به ثبت رسی دهان د میتوان به
این سال ها اشاره کرد:
در ســال  1224ق،جمعــی از زوار ارض اقدس توســط
ترکمانان اسیر شــدند .والی خراسان با لشکری به قصد آن
طایفه شتافت و تا حوالی نســا ،ابیورد،رونه ،مهنه و درون و
اطراف تجن تاخت و هر که را یافت کشــت یا اســیر کرد و
غنایم زیادی از این سفر به دست آورد6.
 .1اراز محم د ســارلی ،ترکمنستان در تاریخ  ،نگرشــی بر ترکستان در نیمه دوم
قرن نوزدهم( ،تهران:امیرکبیر ،)1364 ،ص .77
 .2پوالک ،ص 230
 .3ابوالقاســم طاهری ،جغرافیای تاریخی خراســان از نظر جهانگردان(،تهران:
انتشارات شورای مرکزی جنش شاهنشاهی ایران ،)1348 ،ص 35
 .4همان ،ص 84-85
 .5شــیل ،خاطرات لیدی شــیل ،ترجمــه حســین ابوترابیان(،تهرانکنشــر
نو،)1362،ص 169
 .6شیرازی ،ص 307

در ســال  1245ق ،دو هزار نفر از ترکمانــان تکه به اقوای
اهلل قلی توره والی خوارزم به تاخت و تاز ارض اقدس آمدند
نواب احمد علی میرزا ،والی خراســان با شــنیدن این خبر
بیرون تاخته و برخی از آن طایفه را اســیر و دستگیر کردند.
آنها بر سر راه زوار کمین کرده و بین عباس آباد و میامی به
زواری که از مشــه د مراجعت میکردن د میتاختند .مردان
پیر را کشــته و زنان ،جوانان و کودکان را اسیر میکردند.
تعداد اسیران به  500نفر و کشته شــدگان به بیش از 200
نفر میرســید هم چنین اموال بســیاری را نیــز به غارت
میبردند.
یکی از اســرای این گروه مهدی علی خان ملقب به جالل
الدوله ،پســر ســعادت علی خان برادر آصــف الدوله وزیر
لکناهور بود .وی که در این ســال از دریا بــه عتبات رفته
بود در بازگشــت ،قصد زیارت امام رضا را کرد که توســط
ترکمانان اســیر شــد .به محض این که این خبر به تهران
رسید فوراً حاج اسماعیل خان شامبیاتی با جمعیتی منتخب
ســواره به تنبیه ترکمانان و استرداد اســرای مسلمانان به
خراسان فرستاده شــد .چون مهدی علیخان از معارف و
اعظام هندوستان بود ،اسیری او در دست ترکمانان موجب
بدنامی دولت و نیز رعایت دوســتی با انگلیس در میان بود
لذا به رضاقلی خــان زعفرانلو ،حاکم خبوشــان در نهایت
تأکید فرمانی صادر شد7.
در مراسله ای که توسط ســرجان مبل به قایم مقام نوشته
شده به این مطالب اشاره شده است .در این نامه آمده است:
در این اوقات از جانب مســتر بیکر بالیــوز بغداد آدمی وارد
گردیده معزی الیه شرحی نوشته که سال قبل نواب مهدی
علی خان ولد ســعادت علی خان نواب لکناهــور به عزم
طواف بیت اهلل روانه حجاز و بع د از طــواف بیت اهلل وارد و
از آن جا به عزم زیارت روانــه ارض اقدس ،بعد از معاونت از
مشه د مقدس در منزل میامی طایفه ] ای[ از ترکمان بر سر
زوار ریخته نواب معزی الیه را با کســان و همراهان او اسیر
نموده بردهاند و از قراری که مذکور میشود نواب در میان او
به تکه اسیر میباشد.
بر رای ممالک آرای نواب نایب الســلطنه مشخص است
که معزی الیه ولد نواب مرحوم سعادت علی خان صوبه دار
لکناهور و برادرزاده نواب مرحــوم آصف الدوله و من جمله
اعزه و اجله هندوستان و منســوب و متعلق به دولت علیه
انگلیس و این اتفاق هم در مماک محروســه ایران اتفاق
افتاده.
درین صورت بــر کارگزاران نواب نایــب الخالفه واجب و
 .7همان ،ص 764-765
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الزم است که به هر طریق و به هر وضع که مصلحت دانن د
نهایت جد و اهتمام را معمول داشــته ،نواب معزی الیه را از
میان ترکمانان مســتخلص که هر آینه موجب نیک نامی
ســرکار واال خشــنودی کارگزاران دولت علیه انگلیس و
اهالی ممکلت هندوســتان خواهد بود .آدم بالیوز را را روانه
حضور مرحمت دستور اشــرف واال نمود1 .در پاسخ ،قائم
مقام نامه ای به این مضمون برای کمبل نوشت:
عالیجاها ،رفیع جایگاها ،مجدت و نجدت همراها ،دوست
مهربانا ،مراسله مرسله در احسن اوقات رسید از مسطورات
آن کــه مبنی بر اســتقامت وجود آن دوســت مهربان بود
نهایت انبســاط و شــادمانی رخ نمود .در باب مقدمه نواب
مهدی علی خان و گرفتاری او در دست ترکمانان بدان نحو
نوشته بودند عریضه آن عالیجاه را به نظر نواب والی النعمی
نایب السلطنه روحی فداه رســاندم .از این رهگذر ایدالحد
متغیر شدند.
از اتفاقات نق د علی بیگ و محمد حســن بیگ فرستادگان
عابیجاهان رضاقلی خان ایلخانــی و نجفقلی خان حاکم
بجنور د در رکاب مســتطاب بودند آنها را احضار فرمودند
و بالمشــافهه العلیه فرمایــش فرمودند .بــه عالیجاهان
مشــارالیهما نیز احکام و ارقام مشــدده در این باب مرقوم
داشــتند .از این جا همین مطلب را جداگانه به دارالخالفه
نوشتن د و از هر جهت و هر طرف هر نوع فرمایش و تأکیدی
که الزم بود به عمل آورند.
جواب عریضــه آن دوســت در این بــاب و در باب بعضی
مهام دیگر علی التفصیل مرقوم و ارســال شــد ،مالحظه
خواهند نمود .دیگر حاجت نیســت دوستدار در صحن این
مراسله تحریر مجدد کند .همیشه اوقات الی زمان مالقات
سالمتی حاالت شــریف را با مهمات اتفاقیه قلمی دارند.
2
والسالم
رضاقلی خان در راســتای این فرمان چند نفر از معتبرین
خود را با دو تاجر خبوشــانی که با طوایــف تکه معامالت
داشتن د به سمت دشت فرســتاد .وقتی وارد او به ترکمانان
شدند آنان در حال بردن اســرا برای فروش به خیوه بودند.
مهدی علی خان را با زوجه شــیخ ابراهیــم عرب جزایری
به مبلغ  1000تومان خریده و بازگشــتن د و سپس آنها را
به تهران فرســتادند .بعد از آن لشــکری بر ضد ترکمانان
فرستاد 3.برخی و از جمله فریزر اســارت مهدی علی خان
 .1اسناد رســمی در روابط سیاســی ایران با انگلیس و روس و عثمانی ،ج ،2به
کوشش غالمحسین میرزا صالح( تهران :نشر تاریخ ایران،)1365،ص 28-29
 .2همان ،ص 29-30
 .3شیرازی،ص 765-766
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به دســت تراکمه را نتیجه تحریکات خــود رضاقلی خان
میدانن د تا چنین وانمود کند که تمام قــدرت خو د ر ا برای
4
کمک به او به کار برده است.
در ســال  1257ق .نیز حادثهای مشــابه این افتاد .در این
سال  800سوار از ترکمانان بر سر قافله زوار مشه د تاخته و
به قتل و غارت و اســارت آنها پرداختند .در بین راه محمد
ولی خان برادرزاده آصف الدوله حاکم خراســان که در حال
بازگشت از شــکارگاه خو د بود نیز به همراه آنان اسیر شد.
چون این خبر به آصف الدوله رســید با لشــکری به سوی
اراضی ترکمانان حرکت کرد ولی در آن جا محمد ولی خان
را نیافت .بنابراین به مشهد بازگشــته و شاه را از ماجرا آگاه
کرد .شــاه نیز محمدعلی خان غفور را به نزد اهلل قلی توره
وای خوارزم فرستا د و به او پیغام داد که اگر ایلغار ترکمانان
به فرمان تو بوده آماده جنگ بــاش در غیر این صورت این
جماعت را مجازات کن و محمد ولی خان و دیگر اسرا را باز
5
گردان.
در ســال  1267ق ،نیز عــده ای از زائران مشــه د مقدس
بازگشت در بین راه مور د حمله  70سوار ترکمان قرار گرفته
6
اما نتوانستند کاری از پیش ببرند.
در ســال  1268ق ،ترکمانان در میامی به گروهی از زایران
که در حال بازگشــت بودن د تاختند اما با تفنگداران شاهی
7
مواجه شده و آنها توانســتند قافله به سالمت عبور دهند.
در ســال  1270ق ،که جمعی از تراکمــه در کمین زائران
مشهد بودند با لشکری که از ســوی مطلب خان تفنگ دار
شاهی که حراست از راهها را بر عهده داشت برخورد کردند
که  10تن از آنها کشــته و  4تن اســیر شــده روانه دربار
8
ساختند.
در ســال  1273ق ،ترکمانان ســرخس و قریابی با محمد
شیخ ســردار ترکمان به ســرجام و پیوه ژن و از آنجا عزم
نیشــابور کردند .میرزا محم د قوام الدولــه ،ابوالفتح خان
ســرتیپ را با جماعتی ســواره و پیاده مأمور کــرد و بعد از
پشت سر  1500تن ســوار چاردولی و خمسه و خراسانی و
هزاره فرستاد .ترکمانان که آن جاها را غارت کرده و احشام
غنیمت گرفته بودند و عــدهای از قبایل تیموری و جماعت
زوار امام رضا(ع) نزدیک  1000تن را اسیر کرده بودند و به
طرف میامی میرفتند.
 .4جیمز بیلی فریزر ،سفرنامه فریزر معروف به سفر زمستانی ،ترجمه منوچهری
امیری( ،تهران :توس ،)1364،ص 320
 .5سپهر ،ج ،2ص 763
 .6همان،ج ،3ص 1132
 .7همان ،ص 1192-1193
 .8همان ،ص .1243
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ابوالفتحخان بــا آنها به جنگ پرداخــت .در اولین حمله،
ترکمانان شکست خوردند و اســرا و غنایم را گذاشته ،فرار
کردند .لشــکریان آن ها را تعقیب و توانســتند  300نفر از
از آنها ر ا کشته و یا اســیر کنند و به خاطر این کار از دولت
پاداش گرفتنــد 1.این تهاجمات و اســارتها تنها مواردی
بود که در تاریخ به ثبت رســیده و چه بسا موارد دیگری که
چون شخصیت مهمی در شمار اســرا نبوده به ثبت و ضبط
درنیامده است.
اسرایی که توسط ترکمانان گرفتار میشدند با دست و پای
بســته با زنجیر به ســمت بازارهای بردهفروشی تاشکند،
خیوه ،بخارا ،مرو و دیگر شهرهای آسیای میانه برده شده و
در آن جا به فروش میرسیدند .بازارهای برده فروشی بخارا
آن قدر از اسیران شیعه پر می شد که به قول وامبری کسی
پیدا نمیشد یک مرد شیعه تندرســت و توانا را کمتر از یک
2
فرانک بخرد.
اســرا اگــر وضعیت مالــی مســاعدی برخــوردار بودند
میتوانســتند با پرداخت فدیه آزادی خود را به دست آورند.
لیدی شیل کســانی را در کنار سفارتخانه دیده که زنجیری
بر گردن آویخته اند که نشان اسارت دختر یا پسر به دست
ترکمانان بو د و چون پولی نداشتند تا بتوانن د آنها را بخرند
3.
از رهگذران و اعضای ســفارت درخواست خیرات داشتند
اســرا اگر جوان بودند آنها را برای نگهد اری حیوانات به
داخل ایل میفرستادن د و اگر پیر بودند و یا کا ر و خدمتی از
آنها بر نمیآمد آنها را به قتل میرســاندند .پوستشان را
کنده و جلو مدخل چادرهایشان میانداختن د و معتقد بودند
هر چه چنین پوستی بیشتر ســوراخ شو د صاحب مقتولش
4
زودتر به بهشت خواه د رفت.
حکومت قاجار که از همان آغاز با ایــن تهاجمات و تاخت
و تازها و اســیر گرفتنها از ســوی ترکمن ها مواجه بو د با
روشهــای مختلف در پــی نابــودی آنها برآمــد .این
روشها از ســاختن کله منار از ترکمنها در استرابا د توسط
آقامحمدخان 5گرفته تا توســل به روســیه برای سرکوبی
آنها در دوره ناصرالدین شاه شامل میشد.
در زمــان فتحعلی شــاه مهمترین اقدام بــرای مواجهه با
 .1همان ،ص 1470
 .2وامبری ،تاریخ بخارا از کهن ترینروزگاران تاکنون،ص 349
 .3شیل ،ص 170
 .4ژوزف آرتور گوبینو ،جنگ ترکمن با آیینه تمام نمای اوضاع و احوال اجتماعی
و اداری و کشوری و لشکی ایران در گذشــته از زبان یک سرباز روستایی ،ترجمه
محمدعلی جمالزاده(،تهران:جاویدان،)1357،ص166
 .5محمدهاشــم آصــف ،رســتم التواریــخ ،ج ،2تصحیح محمد مشــیری،
(تهران:امیرکبیر ،)1352 ،ص 452-453

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

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

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

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

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

حاكمان و واليان با تركمانان به ثبت رسيده است .در بين
اين سالهاي مختلف گزارشهايي از جنگ وگريزهاي
حاكمان و واليان با تركمانان به ثبت رســيده است 6 .در
بين اين سالها مهمترين جنگي كه با تركمنان صورت
گرفت جنگ مرو بود .اين جنگ در ســال 1277ق،ميان
تركمنها وقواي ايران به فرماندهي حشمتالدوله والي
خراسان در زمان وزارت قوامالدوله روي داد .سپاه ايران
با وجود پيشــرفتهاي اوليه به علــت ضعف فرماندهي
شكســته خورد وهزاران سرباز ايراني اســير تركمنها
شــدند .به همين دليل دولت ايران قــدرت هاي محلي
را تقويــت ميكرد تا آمــاده مقابله با تركمن ها باشــند
ودراين راستا سرخس تا كناره درياي خزر به قدرتهاي
محلي واگذار شــد و بيش از نصف اين حــدو د در حوزه
حكمراني ايلخانان شــادلو قرار گرفت7 .بــه اين ترتيب
پس از اين جنگ دامنه تجاوزات تركمنها به خراســان
گســترش يافت و مأمورين انتظامات طرقبه ناچار براي
آنها جاسوســي كرده و درتاراج اهالي با آنها شــركت
ميكردند 8.اين شكســت تا مدتها هر گونه اعتماد را از
قواي نظامي ايران وناصرالدين شاه سلب كرد و تا حدود
زيادي به غرور و ثروت تركمنها افــزود .چون كليه بار
وبنه ارتش وتعــداد زيادي حيوانــات باركش را غنيمت
گرفته بودند و فديه اي زيادي براي آزادي اســرا به آنها
پرداخت شده بو د در اختيار گرفتن اين غنايم باعث شد تا
در چپاول حريصتر شده و تا سالها بعد به تهاجمات خود
ادامه دهند 9.پس از اين شكست ديگر هيچ گونه كوششي
از ســوي دولت ايران براي تصرف مج دد نواحي آسياي
مركزي برنيامد .در ســال 1861م .تركمنها به سرخس
حمله كردند اما شكســت خورده و تعدادي از توپهايي
كه در جنگ مرو به دستشان افتاده بو د مسترد شد .از اين
يديدند شروع به
تاريخ روسها كه مانعي در برابر خو د نم 
10
پيشروي در تركستان و ماوراء النهر كردند.
با جدا شــدن هرات از ايــران تراكمه آخــال و مرو كه
جرأت يافته و نواحي خراســان را ناامن كرده بودند چون
دولت ايران نميتوانســت جلوي آنهــا را بگيرد پس از
 .6هدايت ،سفارت نامه خوارزم ،ص 73
 .7محم د حسن بن علي اعتمادالسطنه ،المادر واالتار( ،تهران :كتابخانه سنائي،
بيتا) ص 45-52
 .8سرپرستي مولســورت سايكس،سفرنامه سرپرسي ســايكس با ده هزار ميل
درايران ،ترجمه حسين سعادت نوري( ،تهران:لوحه ،)1363 ،ص18
 .9آدريان دوريس هي تيه ،يا دداشــتهاي سياســي كنــت دوگوبينو ،ترجمع
عبدالرضا هوشنگ مهدوي( ،تهران :جويا ،)1370 ،ص 236-327
 .10عبدالرضــا هوشــنگ مهــدوي ،تاريــخ روابط خارجــي ايــران ،ج ، 2
(تهران:سيمرغ ،)1355 ،ص 271

اسارت زوار ایرانی توسط ترکمانان و واکنش...

عزل ميرزا حسين خان سپهســاالر دولت ايران حاضر به
مذاكره با روسها شد تا شاي د بتواند از قتل وغارت اشرار
تركمانان جلوگيري كند.
به همين منظور در اوايل ســال  1299ق ،معاهده آخال
بين دو دولت به امضا رســيد1.زماني كه ناصرالدين شاه
خبر تصرف گوگ تپه را به وســيله قواي ژنرال اسكوبلف
روســي شــنيد از اين كه بع د از مدتها مرزهاي شــمالي
كشــور امن ميشــدند و خطر تركمانان از بين ميرفت
خوشــحال بود و به موجب پيمان آخــال از كليه دعاوي
خود نسبت به تركســتان و ماوراء النهر چشم پوشي كرد
و رو د اترك مرز ميان دو كشــور شناخته شــد در مقابل
دولت روسيه متعه د ميشد كه از تجاوز قبايل تركمن به
ايران جلوگيري كند 2.قبل از عقد قرارداد آخال در ســال
 1842م  .با امضاي عهدنامهاي بايد برده فروشي درخيوه
لغو و امنيت تضمين ميشــد 3.وقتي روسها خيوه را در
ســال 1873م .فتح كردند عالوه برآزاد كردن اســراي
روســي چن د ص د نفر از اســراي ايراني را نيز كه سالها در
آنجا در اسارت بودند آزاد كردند و بازارهاي برده فروشي
در خيوه بخارا تعطيل شــد 4.به اين ترتيب هر چن د كلنل
ييت در سفرنامهاش ميگويد كه ايرانيها بايد از روسها
متشكر باشند كه تركمنها را ســر جاي خود نشاندند و
ديگر از هجوم آنها خبري نيســت وتنها خطري و تنها
خاطره تلخ آن حمالت مانده است 5.اعتمادالسلطنه نيز در
يا دداشــتهاي خود به هنگام ذكر از معابر خراسان چون
ميامي ومزينان كه قب ً
ال كمينگاه تركمانان براي اسارت
زوار بود ميگويد :حاال از دست روسها و ضرب شمشير
آنها امن شده ،زراعت كردهاند و آب مختصري دارد000
 6اما تجاوزات و شــرارتهاي تركمانان هم چنان ادامه
داشــت .مخصوص ًا اين كه خو د روسها هم براي ناامن
كردن خراسان پنهاني اين تجاوزات را تشويق ميكردند.
به همين دليل مناطق شمالي خراسان و گرگان هم چنان
آســيب پذير بود 7.دليل بر ادامه ناامنيها سندي از ميرزا
 .1محمد محمود ،تاريخ روابط ايران وانگليــس در قرن  \19ج( ،4تهران:اقبال،
 ،)1367ص1195 -1196
 .2هوشنگ مهدوي ،ص273

 .3يپوكارلوترنزيو ،رقابت روس وانگليس درايران و افغانســتان ،ترجمه عباس
آذرين( ،تهران :بنگاه ترجمه ونشر كتاب ،)1359،ص 59
 .4موزر ،ص123
 .5چارلز ادورا د بيت ،ســفرنامه خراسان و سيســتان ،ترجمه قدرت اهلل روشني
زعفرانلو ومهرداد رهبري( ،تهرانكيزدان ،)1365 ،ص 146
 .6محم د حسن بن علي اعتمادالسلطنه ،يا دداشتهاي روزانه اعتمادالسلطنه ،به
كوشش سيفاهلل وحيدنيا ،تهران:آبي ،)1385 ،ص68
 .7سهامالدوله وخاور بي بيشادلو ،ص 5-6
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عبدالوهاب خان آصف الدوله،مربوط به ســال  1303ق،
است كه ميگويد:
بنده احكامي كــه الزم بــود در فقره مراقبــت از عدم
عبور تركمــان بجنورد و نردين و جاهايــي كه متعلق به
خراسان است با آدم مخصوص فرســتاد ،حاال تلگرافي
از تلگرافچي ميان دشت رســيد كه چهار روز قبل ،چهار
ســوار تركمان دردهنه زيدر به زوار يزدي برخورده پولي
كه داشتهاند گرفته در دستجرد هم مبلغي از زوار كر د برده
چون اينجاها متعلق به خاك شــاهرود و بسطام جمعي
نواب واال ضياء الدوله اســت تا از آن جاها عبور نكنند به
خاك خراســان نميآيند بنده با همين چاپار آن چه الزم
بود در تأكيد اين فقره و مراقبت در اين امر به نواب معزي
اليه نوشته الزم اســت از طهران هم تلگراف ًا تأكيدي به
8
ايشان بشود.
از نمونههاي دوره بعد ميتوان به ســندي اشــاره كرد
كه متعلق به ســال 1327ق ،ميباشــد و در آن سه نفر
همراه با خانوادههايشــان براي زيارت امــام رضا رفته
بودند .آنهــا در بين راه مورد حمله  6ســوار تركمن و 3
نفر پياده قرارگرفته و از آســتان قــدس تقاضاي كمك
داشتند9.ســرانجام در زمان رضاخان با سياستهايي كه
در مورد عشــاير به كار گرفت به اين تجاوزات پايان داده
10
شد.
نتيجهگيري
در دوره قاجــار حمالت تركمنهــا به ايــران به ويژه
مرزهاي شرقي و شمال شــرقي ايران به داليل مختلفي
جريان داشــت .در طي اين حمالت افراد زيادي از جمله
زائران را به اســارت ميگرفتنــد .از آن جا كــه يكي از
مكانهاي زيارتي شــعييان در خراســان وجو د داشت
وعليرغم خطرات فراوان همه ســاله عــده زيادي به
زيارت اين مكان مقدس ميرفتند در بين راه مورد حمله
تركمانان واقع شده و به صورت اســير و برده به فروش
ميرسيدند .حكومت قاجار به روشهاي گوناگوني سعي
ميكرد با اين حركات تراكمه مقابله كن د اما تالش هاي
آنها نتايج قابل توجهي در بر نداشــت و تركمنها هم
يدادند.
چنان به تهاجمات خود ادامه م 
 .8اســناد ميرزا عبدالوهاب خان آصف الدوله (گزيده اسناد خراسان) ،به كوشش
عبدالحسين نوايي و نيلوفر كسري( ،تهران :مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران
و بنيا د مستضعفان و جانبازان ،)1377 ،ص123
 .9مركز اسناد آستان قدس رضوي ،پرونده شماره  ،25094ص3
 .10همان ،پرونده شماره ،71716ص1
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ترنزیو ،پیوکارلو ،رقابت روس و انگلیس در ایران و افغانستان .ترجمه عباس آذرین ،تهرانکبنگاه ترجمه و نشر کتاب.1359 ،
خانیکوف ،نیکوالی دیمیروویچ .ســفرنامه خانکوف گزارش ســفر به بخش جنوبی دریای خزر .ترجمه اقدس یغمائی و ابوالقاسم بیگناه،
مشهد :مؤسسه و انتشارات آستان قدس رضوی) .1375 (،
خورموجی ،محمد جعفر ،حقایق االخبار ناصری ،ج،2به کوشش سید حسین خدیورجم( ،تهران:نشرنی،)1363 ،ص118
ژوبر ،پیر.انده ،امیلین ،پروپ .مسافرت در ارمنستان و ایران،ترجمه علیقلی اعتماد مقدم(،تهران :بنیا د فرهنگ ایران،)1347(،ص 196
سارلی ،ارازمحمدتاریخ ترکمنستان ،ج ،1تهران :وزارت امور خارجه ،مؤسسه چاپ و انتشارات).1373 (،
سارلی ،اراز محمد .ترکستان در تاریخ (نگرشی بر ترکستان در نیمه دوم قرن نوزدهم) .تهران:امیرکبیر) 1364( ،
سایکس ،سرپرسی مولسورث .سفرنامه سرپرسی سایکس یا ده هزار میل در ایران .ترجمه حسین سعادت نوری ،تهران :لوحه)1363 (،
سپهر ،محم د تقی لسان الملک ،ناسخالتواریخ ،ج ،3به کوشش جمشید کیانفر)(،تهران :اساطیر)1193(،)1377 ،
سهامالدوله ،یار محم د خان و خاور بیبی شادلو .سفرنامههای سهام الدوله بجنوردی .به کوشش قدرت اهلل روشنی زعفرانلو ،تهران:شرکت
انتشارات علمی و فرهنگی)1374( ،
سیاح محالتی،محمدعلی .خاطرات حاج ســیاح یا دوره خوف و وحشت .به کوشش حمید سیاح ،به تصحیح ســیف اهلل گلکار ،تهران:ابن
سینا).1346(،
سیف الدوله ،سلطان محمد .سفرنامه سیف الدوله (معروف به سفر مکه) .تصحیح علی اکبر خداپرست ،تهران :نشرنی)1364 (،
ایوان اوسیویچ سیمونیچ،خاطرات وزیر مختار از عهدنامه ترکمنچای تا جنگ هرات ،ترمه یحیی آرین پور( ،تهران :پیام ،)1353 ،ص.36
شیرازی ،میرزافضل اهلل .تاریخ ذوالقرین .به تصحیح ناصر افشار فر ،ج1و ،2تهران :وزارت فرهنگ و ارشا د اسالمی).1380( ،
شیل ،خاطرات لیدی شیل ،ترجمه حین ابوترابیان ،تهران:نشرنو)1362 (،
طاهری ،ابوالقاسم .جغرافیای تاریخی خراسان از نظر جهانگردان .تهران :انتشارات شورای مرکزی جشن شاهنشاهی ایران).1348 (،
عسگری خانقاه ،اصغر و محم د شریف کمالی .ایرانیان ترکمن پژوهشی در مردم شناسی و جمعیت شناسی ،تهران :اساطیر)1374 (،
فرمانها و رقمهای دوره قاجار ،ج ،1چ ،2به کوشش رضا فراستی ،تهران:مؤسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی)1372 (،
فریزر ،جیمزبیلی .سفرنامه فریزر به سفر زمستانی .ترجمه منوچهری امیری ،تهران:توس) .1364 (،
قره گزلو همدانی ،عبداهلل .دیار ترمن( ،سفرنامه پسر اعتمادالسلطنه) .به کوشش حسین صمدی ،قائمشهر :بینا)1371 (.
کدانشگاه تهران،
کمبل ،جان نیکل رابرت .دو سال آخر :یا دداشتهای روزانه سرجان کمبل .به کوشــش ابراهیم تیموری ،ج1و ،2تهران 
(13819
گلی ،امین .تاریخ سیاسی و اجتماعی ترکمنها .تهران :نشر علم().1366 0،
گوبینو ،ژوزف آرتور ،جنگ ترکمن با آیینه تمام نمای اوضاع و احوال اجتماعی و اداری و کشــوری و لشــکی ایران در گذشته از زبان یک
سرباز روستایی ،ترجمه محمدعلی جمالزاده(،تهران:جاویدان،)1357(،ص166
لوگاشوا ،بی بی رابعه .ترکمن های ایران .ترجمه سیروس ایزدی؛ حسین تحویلی،تهران :شباهنگ).1359( ،
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لیدی شیل ،خاطرات لیدی شیل ،ترجمه حسین ابوترایان ،تهران :نشرنو)1362 (،
محم د احمدی،آنه،تاریخچه خلق ترکمن،بیجا :قابوس نشریانی ،بیتا.
محمواد ،محمود ،تاریخ روابط ایران و انگلیس د ر قرن  ،19ج ،4تهران :انجمن آثار و مفاخر فرهنگی).1383 (،
معطوفی ،اسداهلل ،تاریخ ،فرهنگ و هن ر ترکمان،ج ،2تهران:انجمن آثار و مفاخر فرهنگی).1383( ،
معطوفی ،اسداهلل ،استراباد و گرگان در بستر تاریخ ایران،ص250
مفتون دنبلی ،عبدالرزاق بن نجفقلی .مآثر سلطانیه .تصحیح زرگرینژازد ،تهران:روزنامه ایران)1383 (،
مک گرگر ،سیام .شرح ســفری به ایالت خراســان .ترجمه مجید مهدیزاده ،ج ،1مشهد :مؤسسه چاپ و انتشــارات آستان قدس رضوی،
.1366
موریه ،جیمز .حاجی بابای اصفهانی .مجموعه 3جلدی ،تهران :بنگاه پروین).1320 (،
موزر ،هنری .سفرنامه ترکستان و ایران (گذری در آسیای مرکزی) .به کوشش محمد گلبن ،تهران:انتشارات سحر)1356 (،
میرپنجه ،اسماعیل .خاطرات اســارت :روزنامه سفر خوارزم و خیوه .به کوشــش صفاء الدین تبرائیان ،تهران :مؤسسه پژوهش و مطالعات
فرهنگی).1370( ،
ناطق ،هما .از ماست که بر ماست .چ ،3تهران :آگاه)1357 (.،
نوری ،محمدتقی بن محمد مهدی .اشرف التواریخ .به تصحیح سوسن اصیلی ،تهران :مرکز پژوهشی میراث مکتوب)1386 (،
واتسن ،گرانت .تاریخ ایران دوره قاجاریه .ترجمهع .وحی د مازندرانی ،چ ،2تهران :امیرکبیر) .1348 (،
وامبری ،آرمینیس  ،تاریخ بخارا از کهنترین روزگاران تاکنون ،ترجمه محمد روحانی(،تهران :سروش ،)1380 ،ص 348
وامبری ،آرمینیوس .سیاحت درویش دروغین در خانات آسیانه میانه .ترجمه فتحعلی خ.واجه نوریان ،ج ،4تهران :شرکت انتشارات علمی و
فرهنگی.1365 ،
-51ورهرام ،غالمرضا .نظام سیاسی و سازمانهای اجتماعی ایران در عصر قاجار .تهران:مع ین).1385 (،
 -52هدایت ،رضاقلی خان .تاریخ روضه الصفای ناصری .به تصحیح جمشید کیانفر ،ج ،9تهران :اساطیر)1380 (،
 -53هدایت،رضاقلی خان.م تاریخ روضه الصفای ناصری .به تصحیح جمشید کیانفر ،ج ،9تهران :اساطیر).1380(،
 -54هوشنگ مهدوي،عبدالرضا ،تايخ روابط خارجي ايران ،ج ،2تهران :انتشارات كتابهاي سيمرغ وابسته به انتشارات اميركبير)1355 (،
 -55آدريان دوريس هي تيه ،يا دداشتهاي سياســي كنت دوگوبينو ،ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوي( ،تهران:انتشارات جويا،)1370( ،
ص 236-327
 -56بيت ،چارلز ادوارد سفرنامه خراسان و سيستان ،ترجمه قدرت اهلل روشني زعفرانلو ومهرداد رهبري( ،تهران:يزدان ،)1365 ،ص 146
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