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 چکیده

 است، شدهواقعی استان خراسان جنوبی عمده آن در محدوده یهابخشمنطقه قهستان که امروزه 
همواره در طی تاریخ دارای جایگاه خاصی به لحاظ سیاسی و جغرافیایی بوده است. قهستان تاریخی، 

بزرگ بوده که این منطقه را به لحاظ ژئوپولتیکی متمایز از سایر نواحی  ناحیه و قصبه چند بر مشتمل
های بزرگی به این ناحیه شده است. مهاجرت منابع تاریخی سخن از مهاجرتدر شرق ایران نموده. 

اعراب در قرون اول و دوم هجری، همچنین مهاجرت بزرگ زرتشتیان در قرون ابتدایی اسالمی، سخن 
این ناحیه همواره در   که شودیم اهمیت دارای آن لحاظ از قهستان به میان آمده است. بررسی منطقه

هایی بوده است که در سایه امنیت و انزوای جغرافیایی مناسبی برای اقلیت مأمنگاه و طی تاریخ پناه
صورت پذیرفته و با نگاهی به تاریخ  هاییبررساند. با توجه به قهستان به حیات خود ادامه داده

. ها سیاسی و مذهبی در طول تاریخ دانستتوان پناهگاهی امن برای اقلیتقهستان، این ناحیه را می
در  .چراکه همواره در قرون متمادی بستر سکونت اقوام و پیروان مسالک و مذاهب مختلفی بوده است

این مجال به روشن شدن بخشی از تاریخ قهستان و جایگاه این منطقه در پذیرش مهاجرین مختلف 
 عنوانبه علل انتخاب قهستان اوالًپاسخ خواهد داد که  سؤاالتاست. این پژوهش به این  شدهپرداخته

-برای زرتشتیان را چگونه می مأمنپناهگاه و  عنوانبهانتخاب قهستان  یاًثانمقصد مهاجرت چیست؟ و 

ها به این خطه تعمیم داد؟  پژوهش حاضر با روش، تحلیلی توصیفی، به بررسی توان به سایر مهاجرت
سیر این مهاجران در راه سفر گزینی و تعیین مبر مکان یدتأکاجمالی مهاجرت زرتشتیان و در پی آن با 

نماید و بکر می روشن در این انتخاب تاریخی، را قهستان منابع موجود، اهمیت به هند با استفاده از
 یهامهاجرتبودن و انزوای جغرافیایی این سرزمین را در طول تاریخ عامل مهمی در انتخاب مقصد 
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 مقدمه
 هایینهزمکه در  یتحوالتعالوه بر  با ورود اعراب به ایران

تحوالت اجتماعی بزرگی را نیز  گرفتسیاسی و مذهبی صورت 
ولی در این خیل  مسلمان شدند جمع کثیری. در پی داشت

دیگر با   یاعده عظیم، گروهی به همان دین قبلی باقی ماندند و
پیشین از سرزمینشان مهاجرت کردند.  ورسومآدابهدف حفظ 

مقصد این مهاجران ایرانی، هند، چین و یونان بود، ولی در این 
هجرت، مهاجران به هند رفته، توانستند هویت ملی خود را حفظ 

روحیه  یرتأثنمایند و ایرانی باقی بمانند. این مهاجران تحت 
و هندوها توانستند با تعامالت خاص، هویت خود  یزآممسالمت

 باستانی را حفظ نموده، روند قبلی خود را در هند ادامه دهند.
اما مبحث مورد نظر در این پژوهش، ارتباط مستقیم جایگاه 
جغرافیایی، سیاسی و مذهبی ناحیه قهستان در این انتخاب بزرگ 
 برای مدت نزدیک به یک قرن است. بررسی این جایگاه به

هدف اصلی این پژوهش خواهد بود.  ذکرشدههای لحاظ شاخصه
پرداخت موشکافانه، در تاریخ سیاسی و مذهبی قهستان مستلزم 

باشد. اما با مروری بر یک پژوهش جداگانه و مبسوط می
جغرافیایی تاریخی قهستان و نقش ویژه قهستان و خراسان در 

انزوای  ینوعهبتحوالت دوران تاریخی و قرون ابتدایی اسالمی، 
جغرافیایی این ناحیه را علل اصلی توجه به این ناحیه خواهیم 
دانست. این انزوا، قهستان را مکانی مناسب برای مأوا گرفتن 

رسد این انزوای مهاجران مفروض دانسته است. به نظر می
های موازی تاریخی، اجتماعی و جغرافیایی در سایر جریان

اموی که در سده اول هجری  فرهنگی خارج از توافق حکومت
در خراسان و جنوب آن آغاز شد، نقش بسزایی داشته است که 

-در پژوهش پیش رو به واکاوی و بررسی بیشتر در این مهاجرت

ها با تمرکز بر مهاجرت زرتشتیان و نقش قهستان در روند این 
تاریخی از  یهاگوشهشود و سپس با بیان مهاجرت پرداخته می

هاجرت زرتشتیان و حضور آنان در قهستان به آغاز و روند م
 زیر پاسخ داده خواهد شد: سؤاالت

 مقصد مهاجرت چیست؟ عنوانبهعلل انتخاب قهستان  -

برای زرتشتیان را  مأمنپناهگاه و  عنوانبهانتخاب قهستان  -
 ها به این خطه تعمیم داد؟توان به سایر مهاجرتچگونه می

 ضرورت تحقیق
 یهاپژوهشژئوپلتیک جنوب خراسان در طی  اگرچه به موقعیت

است اما بسط فرآیند اهمیت جایگاه  شدهپرداختهاندکی، 
های جغرافیای تاریخی و سرزمینی این خطه، در میان پژوهش

رسد. اهمیت تاریخی ایران خالی به نظر می یشناسجامعه
این خطه از  یریپذمهاجرتپرداختن به جایگاه پناهگاهی و 

 -اجتماعی یهامؤلفهیت خواهد یافت که تبیین آنجایی اهم
اخالقی ساکنان آنجا را  به لحاظ وجوه تسامح و نساهل عقیدتی 
با دگر اندیشان را در طی تاریخ را حاصل خواهد کرد و از طرفی 

ای، اقلیمی جنوب خراسان کمک به روشن شدن خواص منطقه
ن به این های علمی حاصل از پرداختخواهد نمود. پس از برونداد

اشاره شده، روند  پژوهشها که به بخشی از آن در این دغدغه
 ازپیشیشبشناخت تاریخ اجتماعی و سیاسی منطقه قهستان را 

 تسریع خواهد نمود.

 پیشینه تحقیق
ای که حائز اهمیت قرار پس از مطالعات در منابع مختلف، نکته

گیرد این است  که در خصوص این مهاجرت و شرح و می
یت آن از گذشته دور، تاریخ مدونی به نظم و نثر فارسی کیف

ی اندکی است به آن، رساله اثر مربوط ترینیمیقدوجود ندارد. 
ی که سراینده باشدیمنظم که مشهور به قصه سنجان  صورتبه

آن به بهمن کیقباد موسوم است. قصه سنجان که بعد از 
ی ماعی جامعهدینی، فرهنگی، سیاسی و اجت هاییانبندگرگونی 
و از معدود آثار زرتشتیان، بعد از حمله اعراب  شدهنوشتهساسانی 

 و هند به پارسیان مهاجرت روایت حاوی است. قصه سنجان
روایت  .باشدیم مهاجرت هاییزهانگ و سفر مشکالت و مصائب

است اشارتی دارد به یک  شدهمنتقلموجود که نسل به نسل 
جنوب خراسان و اعمال فشار  سده سکونت زرتشتیان در جبال

. هرمز شدکه منجر به حرکت ایشان به سمت جزیره  هاآنعلیه 
( نیز  0913( و حمزه اصفهانی)0921چون بالذری) نویسانییختار

اند. از با تکیه بر قصه سنجان به شرحی از این مهاجرت پرداخته
های صورت گرفته منابع نخست که بگذریم و به پژوهش

که با  خوریمیبرم( 0926کتاب رشید شهمردانی)بپردازیم به 
اشاراتی به مهاجرت زرتشتیان داشته و  فرزانگان زرتشتیعنوان 

( در باب پارسیان هند 0900سدار نگانی) یفتألپس از آن 
 عنوانصورت داده است که تحت کتابی با  ییهاپژوهش

در دهه پنجاه شمسی منتشر شده است.  هند گویانیپارس
( پژوهشگر دیگری است که در ژورنال 0390سیو)اینوسترانت

مهاجرت زرتشتیان در تواریخ با عنوان  یامقالهرویال آسیاتیک 
ترین یکی از کامل حقبهپرداخته که  بالذری و حمزه اصفهانی

صورت گرفته در این موضوع است. فرهنگ ارشاد  یهاپژوهش
به  هند مهاجرت تاریخی ایرانیان به( نیز کتاب موجزی در 0913)

ای است از آنچه که در متن ذکر نگارش درآورده که مجموعه
شد. همچنین مقاالت دیگری نیز توسط م.س ایرانی با عنوان 

( یا تاریخ فرضی مهاجرت پارسیان از 0920قصه سنجان )
افسانه مهاجرت زرتشتیان به هند ی و مقاله خراسان به هند
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اپ رسیده هر دو که توسط سید مهدی موسوی نیا  به چ (0903)
ی مهاجرت از خراسان به هند قصه وسقمصحتبه بررسی میزان 

و تعبیر قصه سنجان  یرتفسکه به سهم خود در  اندپرداخته
جایگاه مناسبی را داراست. که در این پژوهش سعی خواهد شد با 

 یشناختروشموجود، تحلیلی مبتنی بر  مأخذاستفاده از منابع و 
ناخت مهاجرت زرتشتیان به جنوب در جهت تکمیل مسیر ش

 خراسان، ارائه شود.

 یشناسروش
 -ماهیت این پژوهش نظری است و روش تحقیق توصیفی

ای باشد. در طی مراحل پژوهش از مطالعات کتابخانهتحلیلی می
شدن این موضوع بهره جسته و مدارک موجود در جهت روشن

 –توصیفی  پژوهشروش مورد استفاده در این  کهازآنجاییشده. 
های تحلیلی است، لذا پس از بررسی کتب و منابع و پژوهش

ی قهستان در مهاجرت بزرگ صورت گرفته در باب جایگاه ویژه
 شدهپرداختهها و روشن شدن فرضیات زرتشتیان، به تحلیل داده

یک  عنوانبهمهم توجه به قهستان  هایمؤلفهاست. در پایان 
 ترینمهمشوند. روشن می پناهگاه امن و یک مقصد مهاجرت

ای ابزار گردآوری داده نیز در این پژوهش نیز مشمل بر کتابخانه
بوده که سعی شده از تمامی منابع معتبر و مرتبط با موضوع 

 استفاده شود.

 منطقه قهستان 
 فالت مرکز در که است سرزمینی تمام نام( کهستان) قُهِسْتان 

 کوهستانی منطقه و شدهواقع خراسان جنوب در و ایران
 همچنین و جنوبی خراسان استان تمام که ایستگسترده

 تایباد و گناباد خواف، ،حیدریهتربت کاشمر، طبس، هایشهرستان
 بودنش کوهستانی دلیل به سرزمین این. است گرفتهبرمی در را
 .است شدهخوانده( کوهستان) کهستان یعنی قهستان نام به

قوهستان نیز در متون  صورتهببرای واژه قهستان که گاهی 
. برخی قهستان را معرب اندکرده، دو معنی ذکر شدهیدهدقدیمه 

آن را در ارتباط با وضعیت  یهتسموجهکوهستان دانسته و 
مثال، در کتاب  عنوانبه. اندنمودهکوهستانی منطقه عنوان 
(. قهستان معرب کوهستان 00، 0901برگزیده مشترک، )حموی،

مده: قهستان معرب کوهستان است. برخی از و آ شدهیانب
دانشمندان هم واژه قهستان را به همین صورت فارسی دانسته و 

و در  کاررفتهقو، کهن و که هم به  صورتبهعقیده دارند که قه 
مناطق خشک و کویری به معنی آبی است که حفر چاه و قنات 

یزد،  . بنابراین در مناطق کویری مانند کرمان،آیدیمبه دست 
که فاقد رودخانه بوده و  هایییآباداصفهان و خراسان جنوبی 

، مجموعه شدهیمچاه و قنات تأمین  یلهوسبه منحصراً هاآنآب 

از نظرات موجود در  یبندجمع. در یک نامیدندیمآن را قهستان 
اذعان نمود که در اکثر  توانیمقهستان،  یهتسموجهخصوص 

 در  .عنی کوهستان به کار برده شدهمراجع و متون، قهستان به م

 :استشده بیان چنین قهستان ، ابرو حافظ کتاب معروف
 فرسخ صد قریب آن دور. است طویل و عریض قهستان والیت»

 بیابانی آن غربی و است خواف والیت آن شرقی. باشد زیادت
 و نیشابور اعمال آن شمال و کرمان و فارس آن غرب. است

 و قصبه چند بر مشتمل قهستان. ستانسج جنوب. است سبزوار
 تون بیرجند، ،(گناباد)جنابذ قاین، جمله از است بزرگ ناحیت

 طبس نهارجان، بجستان، قاین، زیرکوه ،(امروزی فردوس)
 آباد، مومن فشارود، شاخن، رقه، ،(یزد طبس شهرستان) گیلکی
 قاین یکی قهستان بزرگ قصبه خوسف، و مسینان طبس ترشیز،

 .«است
 جنوب و تون از خود دراز و دور سفر از بازگشت در خسروناصر
 منطقه این اهمیت از و نموده اقامت قاین شهر در و عبور گناباد
شاید حیات سیاسی و اجتماعی قهستان در . استگفته سخن

باشد.  یادشدهی خاص در بین کتب تاریخی از آن چندین دوره
همسایگان و به  ، یا هجومفتح قصدبهیا حضور لشگری نیرومند 

بر  تأثیرگذاروجود آمدن یک حکومت مرکزی نیرومند و البته 
روند فضای سیاسی دوران خود. در جریان بررسی روند اهمیت 

. جایی رسیممیبه دوران صفوی  طبعاًقهستان در دوران مختلف 
 قهستان، حکومت به خزیمه خاناسماعیل شدن منصوب با که
 در. گرفت شکل قاینات والیت و هشدتقسیم تدریجبه ایالت این
 با و صفوی دوره اواخر از. بود ایالت این مرکز قاین دوران این

 مرکز شهر این امروز به تا و بیرجند در خزیمه خاندان استقرار
 گردید. کنونی جنوبی خراسان استان و قهستان ایالت

عمده آن در محدوده  یهابخشمنطقه قهستان که امروزه 
تاریخی مختلف یک واحد  یهادوره، در شدهواقعخراسان جنوبی 

با  یباًتقرمطرح بوده و حدود آن  شدهشناختهجغرافیایی مهم و 
 بندییمتقسمحدوده کوهستانی ایران انطباق داشته است. 

مناطق جغرافیایی بر مبنای عوامل و فاکتورهای مشخص و 
تاریخی وجود داشته است. این  یهادورهمعینی در طی 

بر ساختارهای طبیعی و انسانی مناطق،  عمدتاً هابندییمتقس
 (.93، 0900منطبق بوده ) شاطری، 
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قهستان و اهمیت امنیت جغرافیایی )پناهگاهی 

 تاریخی(
در دوره فتح ایران توسط اعراب، قهستان از جهت اینکه دروازه 

راه دسترسی  ینترآسانورود سپاهیان اسالم بود، اهمیت یافت. 
از شمال غرب و شمال، یعنی از راه قهستان یا هرات به سیستان 

و اسفزار )یکی از شهرهای قدیمی افغانستان( بود. به گفته 
مهاجم در خالفت عمر نخست به قهستان و  یهادستهمداینی 

 شاطری،)رسیدند  شدیمدو واحه استوار لوت که طبسین خوانده 
0900، 93.) 

ی در کتاب میراث موقعیت پناهگاهی قهستان را ریچارد فرا
، یک بخش پناهگاه دیگر که نمایدیمباستانی ایران ذکر 

بود در مشرق ایران قرار داشت و آن در صدر اسالم  ترکوچک
و امروزه در مرز ایران و افغانستان واقع  شدیمقهستان نامیده 

آن نبودند و  تریشرقبه بلندی بخش  هاکوهاست. در این نقطه 
، 0900جنوبی نبود )فرای،  یهابخش یحاصلکمزمین نیز به 

09.) 
قهستان را شاید در طی تاریخ بتوان جز نقاطی از ایران محسوب 
نمود که همواره نقش یک پناهگاه امن را بر عده داشته است. 

است اما شاید  مؤثراگرچه عوامل مختلفی در تداعی این ویژگی 
و بتوان دوری از مسیرهای اصلی، موقعیت خاص جغرافیایی 

اش را دالیل این نقش مهم دانست و های خاص اقلیمیسختی
به طبع آن عدم دسترسی راحت برای حکومت مرکزی یا 

تا پیش از   مخالفان و یا دشمنان مهاجران را محتمل دانست.
مخالفان مذهبی و  مهاجرت گاهورود اسالم همواره خراسان 

راب سیاسی ساسانیان بوده و در قرون بعد و پس از ورود اع
همواره این جایگاه خود را حفظ نموده است. سپس با مهاجرت 

توان به پس از آن  می یابدیمزرتشتیان به این ناحیه ادامه 
ی خراسانی که بخشی از گستره عنوانبهقهستان عصر اموی 

اشاره داشت.  دادهیجامعترضین به حاکمیت امویان را در خود 
ز آن به جنوب خراسان به هایی اهمچون قیام ابومسلم که ترکش

خاطر تعقیب و گریزهای داعیان قیام وارد شد و یا قیام 
هرات آغاز  مبدأکه از مسیر جنوب خراسان و از  استاذسیس

از  اساساًنام برد که  یدآفربهتوان از قیام گردید. و همچنین می
 جنوب خراسان و از زوزن شکل گرفت.

 شودیمارای اهمیت بررسی قهستان در عصر اموی از آنجایی د
با مهاجرت زرتشتیان به این منطقه مورد  عصرهم یهاجنبشکه 

بررسی قرار بگیرد. خالفت اموی از چند جهت برای قهستان 
 هایینسرزم یسوبهحائز اهمیت است: در این دوره فتوحات 

شرقی ایران گسترش یافت. طوایفی از عرب به نقاطی از ایران، 

قدرت و  یزودبهن، مهاجرت کردند و سیستان، خراسا مخصوصاً
ثروت بسیار یافتند و در تحوالت ایران در این عصر و آغاز قیام 

از همه، رفتارهای سیاسی  ترمهمضد اموی صاحب نقش شدند و 
 مخصوصاً، هاعربو اجتماعی عرب گرایانه امویان نسبت به غیر 

مور ایرانیان بود. گرچه به سبب پیشینه پرشکوه ایرانیان در ا
 هاآناز  نیازیباداری و کشورداری، خلفای اموی خود را 

سبب شد تا ایرانیان، که اعراب  هاآن، اما نژادگرایی دیدندینم
با  غالباً، به مقابله برخیزند و خواندندیمها را موالی و بندگان، آن

خوارج به  کردندیمکه بر حکومت خروج  ییهاگروهشیعه و 
ضد اموی  یهاکوششستان شوند، مفهوم عام و خاص همدا

وقتی زید در اواسط خالفت اموی  کهچنانایرانیان دوام یافت، 
زید کشته  کهآنگاهقیام کرد، ایرانیان خراسان به او پیوستند و 

شد، پسرش یحیی پناهی جز خراسان ندید و چندی بعد ابومسلم 
نان مانند شعوبیه و زنادقه در عراق با دهقا ییهاجنبشقیام کرد. 

 یهانهضتبا  هایانجرخراسان مرتبط شدند  و مجموع این 
موازی دیگری در خراسان به هم پیوستند. خراسان اواخر عصر 

برای نشر دعوت سری شیعه به کانونی مناسب  تنهانهامویان، 
مانند توابین، زیدیه،  هادعوتتبدیل شد،  بلکه دنباله این 

الی خواهان آن بودند در مو غالباًکیسانیه، هاشمیه و غیره که 
، 2ج  ،0939بجنوردی،منطقه خراسان گرد آمد و پیشرفت کرد )

توان به اسماعیلیان اشاره داشت که در همچنین می (.000-010
یک مقصد برای مهاجرت و  عنوانبهقرون بعدی، این نقطه را 

 کنند.پناهگاه انتخاب می

 قصه سنجان
بود در سال  iنواساری بهمن کیقباد که موبدی گمنام از اهالی

شعر  صورتبهای میالدی، کتابچه 0033هجری قمری/ 0111
فارسی به نام قصه سنجان عرضه کرد. این قصه ارتباط چندانی 
با تاریخچه یا اوصاف دهکده کوچک سنجان واقع در گجرات 
ندارد. منظومه مزبور، تاریخی فرضی از زمان سقوط ساسانیان که 

، تا تسخیر حکومت فرضی رسدیمیان به پا آنجاشاهنامه در 
هندوان در سنجان توسط سلطان محمود، ششمین حاکم 

و  دهدیمم( به دست  0903-0000مسلمان و مستقل گجرات )
 مؤلفگیرد. نوشته اصلی  یدربرمای در حدود هشت قرن را دوره

اکنون در دسترس نیست، اما چند نسخه از آن باقی است و 
مختلف بمبئی وجود دارد.  یهابخانهکتاسه نسخه در  کمدست

م صورت گرفت و در 0096نخستین ترجمه انگلیسی آن در سال 
همان سال در مجله سلطنتی آسیایی، شعبه بمبئی انتشار یافت 

شاهدی  گونهیچه(. غیر از قصه سنجان 623، 0920)ایرانی، 
حاکی از وجود اثری مکتوب یا روایتی شفاهی  کهوجود ندارد 
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اقامت در  قصدبهدرباره تاریخچه پارسیان از هنگام ترک ایران 
هندوستان باشد و پیش از تاریخ نوشتار قصه سنجان مربوط 

 (.0920،611گردد )ایرانی،
واقع در جنوب  یامنطقهاما سنجان بنا به روایات مختلفی، 

دوران اسالمی  دانانیجغرافخراسان است و بر طبق نظریات 
 این خواف اهالی محلی گویش بخشی در حوالی خواف است. در

 مقدسی.  کنندیم تلفظ اول کسر به وسنگویه سنگون را نام
 خوانده سنجان رجاب و مرو را در محل این نام هم هاییآباد

اما آنچه که در این پژوهش با نظر  .(06،  2009است )مقدسی، 
 اعتبار ترینیقو ده، سنگان خواف است.توجه ش یترمحکم

 در محل آهنسنگ عظیم معادن وجود سنگان به آن درنامیدن
 ابتدا که است داده و شهر قصبه به را خود نام که است

 شاطری،)است.  درآمده سنگان صورتبه کمکمو  آهنسنگ
 نام به را محل این القلوب نزهة در مستوفی.. حمدا (.93 ،0900

 کندیم معرفی خواف و توابع قصبات از گانسن یا سنجان
 ( 61،  0929)مستوفی، 

 زرتشتیان مهاجرت
هایی که زرتشتیان ایران در زمان امپراتوری فارغ از مهاجرت

اند، به گواه تاریخ، پس از هخامنشی و ساسانی به هند کرده
برافتادن سلسله ساسانی و فتح ایران به دست اعراب، گروهی از 

اند و یا به بیان اه خود را به مقصد هند ترک نمودهزرتشتیان زادگ
( بر اساس 921، 0319برخی منابع به آنجا پناهنده شدند )چوپتا، 

های صورت گرفته، مانند پژوهش اینوس ترانت برخی پژوهش
قرن  هاییمهنکه بیان شد در  طورهمانسف زمان مهاجرت 

سواحل  از هاآندهد که هشتم میالدی است و او احتمال می
اند هرمز و میناب ایران را ترک نموده یژهوبهجنوبی ایران 
 (. 99-11، 0390)اینوسترانتسیو، 

توان سخن گفت. قاطع نمی صورتبهدرباره تعداد افراد مهاجر 
کنند و از زرتشتیان ذکر می یکوچکی برخی منابع آنان را دسته

رچه این نامند. اگرا صدها هزار زرتشتی می هاآنبرخی دیگر 
 یسختبهها ادامه یافت، ولی ای بود و مدتزنجیره صورتبهکوچ 

های چند توان پذیرفت که امواج اولیه آن شامل جمعیتمی
های توان گفت در میان گروهبوده است. می یصدهزارنفر

نخستین کوچندگان، بیشترین افراد از طبقات باالی حاکمیت 
، 0913اند )ارشاد،بودهساسانی، افراد نخبه و رهبران مذهبی 

092.) 
که بر روی مهاجرت پارسیان به هند  یخاورشناسانبرخی از 

نبوده،  دفعهیک، معتقدند که این جریان مهاجرت اندکردهمطالعه 
گروهی از خراسان  صورتبهبلکه این جریان چند بار و 

به جکسون  توانیمی آن دانشمندان است. از جمله گرفتهانجام
 39که معتقد است اولین موج مهاجرت مربوط به سال اشاره کرد 

یزدگرد  مرگ سالهجری قمری، مصادف با شصت و پنجمین 
 009سوم است. وی اعتقاد دارد دسته دوم ایرانیان به سال 

آغاز  مبدأ(. درباره 21، 0920هجری قمری خارج شدند )ایرانی، 
است این مهاجرت، آنچه که به آن اشاره بسیار شده، این مطلب 

که مهاجران زرتشتی در ابتدا به والیت قهستان رفتند و پس 
-زندگی در این منطقه به جزیره هرمز کوچ می صدسالحدود از 

در آنجا بعد از سپری کردن پانزده سال در نهایت به هند  وکنند 
های پژوهش بارهیندرا(. 906، 0992کنند )سایکس، سفر می

کنند. در این می ییدتأرا  متعددی صورت پذیرفته که این روایت
گذارد میان پژوهش اینوس ترانت سف بر این مطلب صحه می

که قهستان، محل سکونت نزدیک به یک قرن زرتشتیان در راه 
اگر چه که  (.01، 0366سفر به هند بوده است )اینوسترانتسیو، 

قصه سنجان داستان مهاجرت گروهی از زرتشتیان ایران پس از 
مسلمانان به هندوستان است اما بر  یلهوسبه گشوده شدن ایران

ساله زرتشتیان  صدیکاساس این کتاب که صحبت از سکونت 
توان این نکته را مطرح نمود که این در قهستان دارد، می

ی وجود امنیت و آید، مگر در سایهسکونت دراز مدت پدید نمی
 که پس از خروج از طورهمانآرامش خاطر برای این مهاجران. 

های آنان با مسلمانان اشاراتی شده است. قهستان به درگیری
 شرقی جنوب سویبه تدریجبه قهستان، از مهاجران خروج از پس

 اعراب با که خوردی و زد از پس سرانجام کرده، کوچ ایران
 اعراب اما گرفتند، پناه هرمز جزیره در و خوردند شکست داشتند

 زرتشتیان. یافتند دست نیز جزیره این به زمانی اندک از پس
 سالمتبه نهایتاً و گرفتند پیش را هندوستان راه کشتی با ناچاربه
 به را آن گزیدند سکونت که سرزمینی در آنان. رسیدند هند به
 کبیری، زینالی،) نامیدند سنجان ،شانرفتهازدست سرزمین یاد

دایره المعارف بزرگ اسالمی نیز با صراحت به نام  (.06 ،0931
پناه جستن زرتشتیان در نواحی  صرفاًای نشده و هستان اشارهق

کوهستانی را مورد نظر قرار داده است. با توجه به توضیحات 
، این  همان قهستان است "کوهستان" قبلی در باب اینکه

نوشته ،محل مهاجرت یا معبری برای مهاجرت بودن قهستان را 
یک قرن، در گروهی از زرتشتیان که حدود »کند: تقویت می

 یهاکرانهنواحی کوهستانی پناه جسته بودند به شهر هرمز در 
ماندند و سپس با کشتی  آنجاجنوبی ایران رفتند و پانزده سال در 

 (.012، 09، ج 0909)بهرامی، « راهی هند شدند
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      ایوان و کاخ و و باغ جای و مقام
 دینشان بهر از بگذاشتند همه                      

   صدسال ماندندیهم کوهستان به
 حال شده گونه بدین را ایشان چو                      

 (09 ،0931 کبیری، ، زینالی)
در آثار برخی از نویسندگان صدر اسالم نیز به سنجان ایران و 

مستوفی  حمداهلل، شودیممسیر مهاجرت پارسیان به هند اشاره 
خواف معرفی  توابعز در نزهه القلوب، سنجان یا سنگان را ا

(. گویا سنجانی که زرتشتیان در 93، 0929 )مستوفی، کندیم
اند، به یاد سنجانی در ایران گزیده یسکنهند بنا نموده و در آن 

ها شهر گوید، آنقصه سنجان می مؤلفکه  طورهمانبوده.اگر 
جدیدی را که در بیابان ساختند که در محلی ویران و به دور از 

سنجان قرار داشت، به همان نان سنجان خواندند،  شهر موجود
و جانشینانش دو جادی رانه باید بپذیریم که در قلمرو حکومت 

(. حال با 619، 0920شهر به نام سنجان وجود داشت )ایرانی،
توجه به این نکات در یافته خواهد شد که وجود سنگان یا 

قوت سنجان در منطقه خواف در ایالت قهستان، این گمان را 
 بخشد که این همان سنجان مذکور باشد.می

این نکته قابل ذکر است که همزمان با مهاجرت زرتشتیان ساکن 
 مرورقهستان، کوچ اعراب به سمت خراسان اتفاق افتاده است. 

 آغاز هجری دوم قرن شروع در که دهدیم نشان سنجان قصه
ان همزمان با حرکت زرتشتی. بود قهستان از زرتشتیان مهاجرت

 در خراسان به عرب مسلمانان بزرگ ییجاجابه از قهستان، اولین
 منابع در .گرفت صورت قمری هجری اول قرن دوم نیمه آغاز

 ابن زیاد قمری هجری 06 سال در که است شده ذکر تاریخی
 خراسان روانه یشانهاخانواده با را سپاهی هزارپنجاه سفیان ابی
 سیستان زرتشتیان این از یشالبته پ(. 002 ،0910 شالچی،) کرد
 .بودند کرده تخلیه یباًتقر را آنجا

 

 
) لسترنج،  مسیر مهاجرت از قهستان به جزیره هرمز -از کرمان، شیراز و یزد –مسیرهای احتمالی ورود مهاجران به قهستان  .5تصویر 

 : مسیر برگشت5: مسیر رفت / شماره 5(. شماره 15، 5939

 
تاریخ زرتشتیان، مهاجرت بخش اعظمی از  موارد ترینبرجستهاز 
کشور هندوستان است که بعدها به پارسیان هند  سویبه هاآن

معروف شدند. در مورد مهاجرت ایرانیان به هندوستان، دو فرضیه 
 : شدهمطرح

پس از ورود اعراب به ایران  زرتشتیان: اعتراضی مهاجرت -
از زرتشتیان بخش اعظمی از ایرانیان مسلمان شدند، اما برخی 

 هایمالیاتمخالفت کردند و به دلیل فشارهای وارده از جامعه، 
هنگفت و سانسورهای اجتماعی مجبور به مهاجرت شدند و 

به سمت هرمز کوچ نموده در آنجا ماندگار شدند )کیقباد  تدریجبه
 (.06، 0920بهمن، 

زرتشتیان: حرکت زرتشتیان نه از سر  آمیزمسالمتمهاجرت  -
جالی وطن کردند تا در  جویانهمسالمت کامالًفرار، بلکه  اجبار یا

سرزمینی دیگر بتوانند هویت دینی خود را انتشار دهند و فضایی 
 ایده آل تر از موقعیت فعلی خود فراهم آورند.

 اجبار نه را قهستان ساکن زرتشتیان مهاجرت هزف نیز ویلیامز
 بهتر اییندهآ ساخت در ترغیب و زمان نامساعد وضعیت بلکه

ی مهم دیگر اینجاست که نکته (.29 ،0903 نیا، موسوی) داندیم
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دانیم که زرتشتیان از همان ابتدا نیت سفر به هند را به واقع نمی
در روایات چیزی  آماده است که حدود  طورینااند و اگر داشته

شویم گزیدند. بنابراین متوجه می یسکنیک قرن در این منطقه 
را جلب نماید  هاآنتوانسته رضایت خاطر  قدرآنکه یا قهستان 

که این سفر را تا یک قرن به تعویق بیاندازند و یا به واقع قهستان 
شود، آن می صورت ینامقصد آرمانی و نهایی آنان بوده و در 

روند را که تنها قریب به دو ای که در نهایت به هند میعده
ند را ناراضیان از کنکشتی )بنا بر گفته روایات( به هند سفر می

 شرایط کشور نامید.

 گیرییجهنت
در هر الگوی کوچ، مهاجر برای گزینش مقصد یا کوچگاه خویش، 

کند. یعنی هر ی خود پیروی میکم یا بیش از خواست و اراده
 احتماالًاندازه عنصر اجبار در جریان کوچ نیرومند باشد، باز هم 

اهد داشت. بدیهی خو یرتأثی کوچنده در گزینش کوچگاه اراده
-سیاسی نمی صرفاًهای است این نظریه شامل تبعید یا مهاجرت

مجازاتی برای مجرمین  عنوانبه غالباًشود. چرا که تبعیدها 
شوند. بنابراین و با توجه به آنچه در خالل مباحث به شناخته می

آن پرداخته شد. فارغ از اجبار و یا خواست جمعی زرتشتیان برای 
انتخاب ناحیه قهستان است که حائز اهمیت واقع مهاجرت، این 

شود این است که به شود. نکته اساسی که در اینجا مطرح میمی
شود را باید مقصد برگزیده می عنوانبهواقع چرایی اینکه، قهستان 
 از چند جهت بررسی نمود: 

اول اینکه ناحیه قهستان بنا به دالیل مذکور، از جهت جغرافیایی 
ارای شرایط خاصی است که همواره از پیش از اسالم، و اقلیمی د

های سیاسی، مذهبی جامعه ایران بوده و پناهگاه اقلیت مأمن
-و تاریخی بسیاری گواه حضور اقلیت یشناسباستاناست. شواهد 

باشند که بر امن بودن منطقه، های مختلفی در این ناحیه می
ت دارد. این الاقل از گزند مخالفان، دشمنان و حاکمان دالل

تواند ، مینامیمیم انزوای جغرافیاییمجموعه شرایط را که ما 
های بزرگی یکی از دالیلی باشد که باعث بوجود آمدن مهاجرت

در طی تاریخ به این سرزمین شده است. در تشریح اصطالح 
های اقلیمی و جغرافیایی این انزوای جغرافیایی باید به شاخصه

. دوری و بعد مسافت زیاد از مراکز منطقه به خوبی دقت نمود
های ارتباطی مهم اصلی حکومتی، قرار نداشتن در مسیر راه

بودن مسیر برای سفر به دلیل  العبورصعببازرگانی، سختی و 
وجود مناطق کوهستانی و کویری خاص و دیگر اینکه، فارغ از 

های مرکزی همواره بر اهمیت بودنِ این ناحیه برای حکومت
 دن قهستان افزوده است.منزوی بو

ی خراسان نوعی دوم اینکه شاید به واقع بتوان در تاریخ منطقه
ها و تساهل و تسامح مذهبی را جستجو کرد. همین مهاجرت

های مذهبی در منطقه دلیلی بر اثبات این مدعاست. حضور اقلیت
های صورت پذیرفته به این ناحیه دقت کنیم اگر در مهاجرت

های توسط اقلیت عمدتاًنکته خواهیم رسید که  به این یخوببه
. اینجاست که با توجه گرفتهانجاممذهبی در ادوار مختلف تاریخی 

های در برابر حکومت 9های اپوزیسیونیبه تعدد پا گرفتن نهضت
مرکزی در خراسان پذیرش این واقعیت که شاید در منطقه 

مذهبی از  اش، نوعی تسامحخراسان سوای علت انزوای جغرافیایی
سوی ساکنین خراسان را جستجو نمود. این امر را از دیرباز تا 
حتی امروزه نیز، در پراکنش مذاهب و فرق مختلف در خراسان، 

 توان جست.تضادی می گونهیچهبدون 
به هر حال و با توجه به ذکر دالیل مهاجرت به جنوب خراسان 

گردد که قهستان در حدود یک قرن یک فرضیه مطرح می
ی امن و آرمانی برای زرتشتیان مهاجر از دیار خود بوده جامعه

است. این پژوهش با مطالعه جایگاه قهستان تاریخی را در 
گزینش مسیر مهاجرت و همچنین تداوم سکونت مهاجران 
زرتشتی به نتایجی دست پیدا کرد که بخشی از آن با علل حضور 

ر ادوار مختلف های مذهبی و سیاسی نیز دسایر اقلیت مهاجرتو 
 اند.تاریخی مشترک

 منابع 
(، مهاجرت تاریخی ایرانیان به هند، پژوهشگاه 0913) فرهنگ . ارشاد،0

 علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، چاپ اول
، ترجمه شاهان و پیامبران تاریخ(، 0992. اصفهانی، حمزه بن الحسن )6

 چاپ اول.،، تهران، زمینیراناجعفر شعار، بنیاد فرهنگ 

(،  قصه سنجان: یا تاریخ فرضی مهاجرت 0920. ایرانی،م س )9
، مجله چیستا، آبان یمحمدباقرپارسیان از خراسان به هند، ترجمه 

 .  613تا 620: 09شماره  0920
مرکز ایران،  جامع تاریخ (،0939)موسوی محمدکاظم ،بجنوردی. 9

 چاپ نخست.، تهران، بزرگ اسالمی المعارفدائرة

(، فتوح البلدان، ترجمه محمد توکل، 0921. بالذری، احمد بن یحیی )0
 نشر نقره، تهران.

(، دایره المعارف بزرگ اسالمی، بنیاد دایره 0909. بهرامی، عسکر )2
 المعارف اسالمی، تهران.

                                                           

بر  درصدد یاکه  حاکم نظام سیاسی مخالفهای نهضتمجموعه  9 

و یا در جهت اصالح و اعتراض به آن در  باشندنظام حاکم می اندازی

پرداختند. پس از دوران مختلف تاریخ ایران، به ایفای نقش می

ها ضتهسی دوران ساسانیان در شرق، غالب این نسیا-های دینینهضت

گیرد که البته پس در دوران اموی و عباسی در خراسان بزرگ شکل می

 از آن در دوران اسماعیلیان نیز به نحو دیگری جریان دارد.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C
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