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Abstract

(labbafm@yahoo.com)  ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان: ﻣﯿﺜﻢ ﻟﺒﺎف ﺧﺎﻧﯿﮑﯽ

"Bākharz" is the name of one of the ancient and
authentic Rastāq of Khorāsān that has always been
mentioned in the historical texts of the Islamic era.
This Rastāq, had extended from the north to Rastāq-e
Jām, from the west to Rastāq-e Zāveh, to the south to
Rastāq-e Zuzan, and from the east to the province of
Poushang, and the center of this historic city is Mālin,
whose massive ruins today appear on the southern
edge of the current city of Bākharz. According to the
historical texts, Rastāq-e Bākharz has been of great
importance due to the presence of Herāt – Nishapur,
and Merv-Herāt, as well as the favorable climate
conditions and a variety of agricultural production
these factors all led to the development of Rastāq-e
Bākharz in this period. This process was transformed
in the late Islamic centuries following the invasions of
Uzbeks, and with the separation of Herāt from Iran
and with the drawing of modern political boundaries,
Bākharz also lost his crucial role in historical
transformations, and changed to a small, low-profile
township on the fringes of the current border of
Afghanistan and Iran. The present research seeks to
present a comprehensive picture of the relations of
this era in the Islamic period with the analysis of
historical texts and archaeological findings. It also
seeks to analyze its political, social and cultural status
in the political-administrative geography of
Khorāsān.
Keywords: Khorasan, Herat quarter, Nishapur
quarter, Bakharz, Govakharz, Malin

ﭼﮑﯿﺪه

 ﻧﺎم ﯾﮑﯽ از رﺳﺘﺎقﻫﺎی ﮐﻬﻦ ﺧﺮاﺳﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺘﻮن ﺗﺎرﯾﺨﯽ،ﺑﺎﺧﺮز
ل2 رﺳﺘﺎق ﺑﺎﺧﺮز از ﺷ.دوران اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ
 از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ رﺳﺘﺎق زوزن و از، از ﻏﺮب ﺑﻪ رﺳﺘﺎق زاوه،ﺑﻪ رﺳﺘﺎق ﺟﺎم
ﴍق ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﭘﻮﺷﻨﮓ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﺷﺪه و ﮐُﺮﺳﯽ آن ﺷﻬﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺎﻟﯿﻦ
ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه وﯾﺮاﻧﻪﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ آن در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺷﻬﺮ ﮐﻨﻮﻧﯽ
 ﻣﺮوری ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ.ﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪFﺑﺎﺧﺮز ﺧﻮد
 روﺷﻦ ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﺑﺎﺧﺮز دارای ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﮑﻮﻫﯽ،ﻗﺮارﮔﯿﺮی اﯾﻦ رﺳﺘﺎق
ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﯿﺶ رو ﺗﻼش ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ
ﺑﺮ ﻣﺘﻮن ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺟﺎﻣﻊ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ رﺳﺘﺎق ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﻪ
ﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آن در ﭘﻬﻨﻪ2 اﺟﺘ،ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﯿﺎﺳﯽ
 ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن. اداری ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﭙﺮدازد-ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ رﺳﺘﺎق ﺑﺎﺧﺮز در دوران اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﺑﺮ ﴎ راه
 ﻫﺮات و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺑﺮﺧﻮرداری از- ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر و ﻧﯿﺰ ﻣﺮو-ﻫﺮات
 از اﻫﻤﯿﺖ،ﴍاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﺸﺎورزی ﻣﺘﻨﻮع
ﻮدهF ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﻣﺮاﺗﺐ رﺷﺪ و ﺗﺮﻗﯽ را در اﯾﻦ دوران ﻃﯽ
ت2 اﯾﻦ روﻧﺪ در ﺧﻼل ﻗﺮون ﻣﺘﺄﺧﺮ اﺳﻼﻣﯽ و در ﭘﯽ ﺗﻬﺎﺟ.اﺳﺖ
 دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺟﺪاﯾﯽ ﻫﺮات از اﯾﺮان و ﺗﺮﺳﯿﻢ،ﺎنﺳﻮز ازﺑﮑﺎنFﺧﺎ
 ﺑﺎﺧﺮز ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻮد را در ﺗﺤﻮﻻت،ﻣﺮزﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻮﯾﻦ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ از دﺳﺖ داده و ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻮﭼﮏ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﺮز ﮐﻨﻮﻧﯽ
.اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و اﯾﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
، رﺑﻊ ﻫﺮات، رﺑﻊ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر، ﻣﺎﻟﯿﻦ، ﮔﻮاﺧﺮز، ﺑﺎﺧﺮز:واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی
ﺧﺮاﺳﺎن
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ﻣﻘﺪﻣﻪ

اﺑﺮاﻫﯿﻢ زﻧﮕﻨﻪ اﺷﺎره Fﻮد ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻄﺎﻟﺐ

ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﯾﮑﯽ از ﭼﻬﺎر رﺑﻊ ﺑﺰرگ ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪه

ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ﺑﺪون ﺗﻘﺪم و ﺗﺄﺧﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮔﺮدآوری ﮐﺮده اﺳﺖ.

اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﺪهﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ ﻫﺠﺮی ﺗﺎ ﻫﺠﻮم ﻣﻐﻮﻻن ﻧﻘﺶ

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﮐﺘﺎب داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم و ﻧﯿﺰ ﮐﺘﺎب

ﺑﺴﺰاﯾﯽ در ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺰرگ اﯾﻔﺎ ﮐﺮده

داﺋﺮهاﳌﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ ،ذﯾﻞ ﻣﺪﺧﻞ ﺑﺎﺧﺮز ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ﺑﻪ

اﺳﺖ .ﺣﺪود و ﺛﻐﻮر وﻻﯾﺖ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر و ﺗﻘﺴﯿ2ت ﺳﯿﺎﺳﯽ-

ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻣﺸﺎﻫﯿﺮ و ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎﺧﺮز

اداری آن ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﱰده ﺑﻮده و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﻣﺘﺸﮑﻞ از دوازده

ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺗﻼش داﺷﺘﻪ

رﺳﺘﺎق و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﺷﻬﺮ و آﺑﺎدی را در ﺑﺮﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎﺧﺮز ﺑﭙﺮدازد ،ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺗﺤﺖ

ﻧﺎم ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ رﺳﺘﺎقﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ

ﻋﻨﻮان ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻧﻮ ﺑﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻗﻬﺴﺘﺎن در ﻗﺮون اوﻟﯿﻪ

ﺟﻐﺮاﻓﯿﺪاﻧﺎن و ﻣﻮرﺧﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ،

اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻣﺤﺪوده ﺳﯿﺎﺳﯽ-اداری ﺑﺎﺧﺮز را

»ﺑﺎﺧﺮز« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﮑﺎﻧﯽ در ﴍﻗﯽﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﭘﻬﻨﻪ

ﺑﺨﺸﯽ از ﻗﻬﺴﺘﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺻﺤﯿﺢ

ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ارﺗﺒﺎط ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﺑﺎ

ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﯿﭻ ﻣﺪرک ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻌﻠﻖ

ﻣﯿﴪ ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ رﺳﺘﺎق ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ
ﻫﺮات را ّ

ﺑﺎﺧﺮز ﺑﻪ ﻗﻬﺴﺘﺎن ذﮐﺮ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .در واﻗﻊ ﻫﯿﭻ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ،

ﯾﮏ دﺷﺖ ﻣﯿﺎنﮐﻮﻫﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﻤﯿﻦ

ﺑﺎﺧﺮز را در زﻣﺮه ﻧﻮاﺣﯽ ﻗﻬﺴﺘﺎن ذﮐﺮ ﻧﻨﻤﻮده و ﺳﯿ2ی ﻃﺒﯿﻌﯽ

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ وﯾﮋه ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﺑﺮﺧﻮرداری از ﴍاﯾﻂ ﻣﻄﻠﻮب

و آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﺎﺧﺼﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻗﻠﻌﻪﻫﺎی ﮐﻮﻫﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ

اﻗﻠﯿﻤﯽ ،اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ از دﯾﺮﺑﺎز ﻣﻘﺼﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ

ﻗﻬﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ در ﺑﺎﺧﺮز ﻣﺸﺎﻫﺪه Fﯽﺷﻮد .از ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی

اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ،در ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺎرﯾﺨﯽ دوران اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ

دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ آن اﺷﺎره Fﻮد ،ﻣﻘﺎﻟﻪای

ﻧﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ داﺷﺘﻪ و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﻣﻮرﺧﺎن و

ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان واﮐﺎوی زﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ-اﺟﺘ2ﻋﯽ زﯾﻦاﻟﺪﯾﻦ

ﺟﻐﺮاﻓﯿﺪاﻧﺎن در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ ذﮐﺮ روﯾﺪادﻫﺎی آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ-

اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺗﺎﯾﺒﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن در آن ﺗﻼش داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ

اﻧﺪ .ﺑﺮﺧﻼف اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ

ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻫﻮﯾﺖ ﺷﻬﺮ ﺗﺎﯾﺒﺎد و ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎﺧﺮز ﭘﺮداﺧﺘﻪ

ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه و وﺟﻮه اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﴎزﻣﯿﻦ ﺑﭙﺮدازد ،ﻧﮕﺎرش

و ﻧﻘﺶ زﯾﻦاﻟﺪﯾﻦ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺗﺎﯾﺒﺎدی در ﻋﺮﺻﻪ اﺟﺘ2ﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ

ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﴏﻓﺎً ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮر ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ

ﺧﺮاﺳﺎن در دوره اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ و ﺗﯿﻤﻮری را ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ .ﭘﮋوﻫﺶ

ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻦ ﴎزﻣﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ

ﻣﺬﮐﻮر اﮔﺮﭼﻪ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی درﺑﺎره وﺟﻪﺗﺴﻤﯿﻪ ﺑﺎﺧﺮز و

اﺳﺎس ،ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﴐ ﺗﻼش دارد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﺘﻮن ﻣﺘﻌﺪد

ﺗﺎﯾﺒﺎد و ﻧﯿﺰ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﺧﺮز در ﺳﺪه ﻫﺸﺘﻢ ﻫﺠﺮی اراﺋﻪ

ﺗﺎرﯾﺨﯽ و از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻘﺶ

ﻣﯽFﺎﯾﺪ ،اﻣﺎ ﻓﺎرغ از اﺷﮑﺎل ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪﻋﻨﻮانﻣﺜﺎل،

و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﺧﺮز در ﻃﻮل دوران اﺳﻼﻣﯽ

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن در ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی اذﻋﺎن داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﯾﺒﺎد ﭘﺲ از

ﺑﭙﺮدازد و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺳﺆاﻻﺗﯽ را ﻣﻄﺮح Fﻮده اﺳﺖ.۱ :

ﺣﻤﻼت ﻣﻐﻮﻻن ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ وﻻﯾﺖ ﺑﺎﺧﺮز ﻣﺒﺪّل ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ

ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺎﺧﺮز در ﺗﻘﺴﯿ2ت ﺳﯿﺎﺳﯽ -اداری ﺧﺮاﺳﺎن در دوران

ﻣﻄﻠﺐ از ﯾﮏﺳﻮ در ﺗﻨﺎﻗﺾ آﺷﮑﺎر ﺑﺎ اﺷﺎرات ﻣﺘﻮن ﺗﺎرﯾﺨﯽ

اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت ﺑﻮده و ﭼﻪ ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ؟

اﺳﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ

 .۲ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﺧﺮز از ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ و

اﻣﺮ را ﺗﺄﯾﯿﺪ Fﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺑﻬﱰ در ﻣﺘﻮن ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻗﺒﻞ ﺣﻤﻠﻪ

اداری ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮده اﺳﺖ؟  .۳ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ در اﻓﻮل ﺟﺎﯾﮕﺎه

ﻣﻐﻮل ،ﻫﻤﻮاره از ﺷﻬﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺎﻟﯿﻦ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﻬﺮ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﻦ

ﺑﺎﺧﺮز در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮده اﺳﺖ؟

ﻧﺎﺣﯿﻪ ﯾﺎدﺷﺪه اﺳﺖ )اﺻﻄﺨﺮی۲۵۷ :۱۹۲۷ ،؛ اﺑﻦﺣﻮﻗﻞ،

ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ درﺑﺎره ﺑﺎﺧﺮز اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ
ﻫﯿﭻﮐﺪام ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻣﺮور ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ وﺟﻮه اﻫﻤﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﺧﺮز ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ.
ازﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ آﺛﺎر ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ و رﺟﺎل ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﺎﯾﺒﺎد ،اﺛﺮ

۴۳۳/۲ :۱۹۳۸؛ ﻣﻘﺪﺳﯽ (۷۲/۱ :۱۳۶۱ ،و در ﻣﺘﻮن ﺑﻌﺪ از
ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻐﻮﻻن ﻧﯿﺰ اﺷﺎره وﯾﮋهای ﺑﻪ ﺗﺎﯾﺒﺎد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛
درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﺗﺎﯾﺒﺎد
ﻣﺘﺼﻮر ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ اﺷﺎرات ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﻪ آن ﺻﻮرت
ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺳﺪه ﻫﺸﺘﻢ ﻫﺠﺮی

)ﻣﺴﺘﻮﻓﯽﻗﺰوﯾﻨﯽ (۱۵۳ :۱۳۶۲ ،و اﮐ Ãﻣﻮرﺧﺎن ،ﺟﻐﺮاﻓﯿﺪاﻧﺎن

ﺷﺪه اﺳﺖ .وی اﯾﻦ اﺻﻄﻼح را ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از درﺧﺘﺎن اﻧﮕﻮرَ /رز

و ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺘﴩﻗﺎن و ﻣﺄﻣﻮران ﻏﺮﺑﯽ در دوره ﻗﺎﺟﺎر ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﺧﺮز

ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﻣﻮرﺧﺎن و

آﻣﺪهاﻧﺪ ،از آﺑﺎدی »ﺷﻬﺮ ﻧﻮ« ﮐﻪ ﻫ2ﻧﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﺷﻬﺮ ﮐﻨﻮﻧﯽ

ﺟﻐﺮاﻓﯿﺪاﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻓﺮاوردهﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از آن در

ﺑﺎﺧﺮز اﺳﺖ ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﺎﺧﺮز اﺷﺎرهﮐﺮده و

اﯾﻦ ﺧﻄّﻪ اﺷﺎره داﺷﺘﻪاﻧﺪ )ﻧﺼﯿﺮی ﺟﻮزﻗﺎﻧﯽ و ﮐﺮﯾﻤﯽ:۱۳۹۵ ،

ﺣﺘﯽ ﺑﺎوﺟﻮد اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﮐﺎرﯾﺰ ،ﻣﺤﺴﻦآﺑﺎد و

(۹۳؛ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﯾﺎﻗﻮت ﮐﻪ در

دوﻏﺎرون ،اﺷﺎره ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻪ ﺗﺎﯾﺒﺎد ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ )ﯾﯿﺖ:۱۳۶۵ ،

ﺑﺎﻻ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ Fﯽرﺳﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ

۲۲۴-۲۲۵؛ ﺷﯿﺮواﻧﯽ۱۵۰ :۱۳۳۹ ،؛ ﻣﮏﮔﺮﮔﺮ۱۴۱ :۱۳۶۶ ،؛

ﻣﻌﺎﻧﯽ ،ﻧﺸﺎﻧﯽ از واژه ﺑﺎﺧﺮز را در ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ دوران ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ

ﮔﺎﺑﺮﯾﻞ۲۳۴ :۱۳۷۱ ،؛ واﻣﱪی .(۳۷۰ :۱۳۸۷ ،اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ،

ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ .١ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺑﻬﱰ »ﺑﺎﺧﺮز« ﻧﺎم ﯾﮑﯽ از ﮔﻮﺷﻪﻫﺎ/

در ﺟﺮﯾﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در

ﭘﺮدهﻫﺎی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎرﺑﺪ،

ﺣﻮزه ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﺧﺮز اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺤﻮﻃﻪای ﺑﺰرگﺗﺮ از

ﻣﻮﺳﯿﻘﯽدان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ درﺑﺎر ،اﺟﺮا ﻣﯽﺷﺪه )ﺻﻔﻮت:۱۳۵۰ ،

ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺎﻟﯿﻦ ،ﮐﺸﻒ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ )ﻟﺒﺎفﺧﺎﻧﯿﮑﯽ،

 (۱۳و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺘﺐ ،از ﺑﺎﺧﺮز ﺑﻪﻋﻨﻮان

۱۳۶۵؛ ﺧﺪادوﺳﺖ (۱۳۹۷ ،و ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻪ از

ﯾﮑﯽ از ﭼﻬﻞ و ﻫﺸﺖ ﮔﻮﺷﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ

ﺧﻼل ﺑﺮرﺳﯽ روﺷﻤﻨﺪ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺎﻟﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه

)ﺣﺴﯿﻨﯽﻣﺪﻧﯽ۱۳۳۷ ،؛ ﺗﻮﯾﴪﮐﺎﻧﯽ۱۳۶۲ ،؛ ﺧﻠﻒﺗﱪﯾﺰی،

اﺳﺖ ،ﺑﻪوﺿﻮح ﺗﺪاوم و ﺗﻮاﻟﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ از دوران

۱۳۵۷؛ ﻣﺤﻤﺪﭘﺎدﺷﺎه۱۳۳۵ ،؛ ﻧﻔﯿﺴﯽ۱۳۴۴ ،؛ دﻫﺨﺪا،

اﺷﮑﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﻗﺎﺟﺎر را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ )ﺧﺪادوﺳﺖ.(۱۳۹۳ ،

۱۳۸۰؛ ﻣﻌﯿﻦ .(۱۳۷۱ ،ﻣﺜﺎل اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ،اﻣﯿﺮﺧﴪو ﮔﻮﯾﺪ:

وﺟﻪﺗﺴﻤﯿﻪ ﺑﺎﺧَﺮز
ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯽﺗﻮان ،واژه »ﺑﺎﺧﺮز« را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ
ﯾﺎﻓﺘﻪ واژه ﭘﻬﻠﻮی »ﺑﺎدﻫﺮز /ﺑﺎدﻫﺮزه« داﻧﺴﺖ ﮐﻪ در ﮔﺬر زﻣﺎن
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﻨﻮﻧﯽ درآﻣﺪه اﺳﺖ .ﯾﺎﻗﻮت ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ ﻣﺮو
دﺳﱰﺳﯽ داﺷﺘﻪ ،ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :اﺻﻞ آن ﺑﻪ زﺑﺎن ﭘﻬﻠﻮی »ﺑﺎدﻫﺮزه« ﺑﻮده
اﺳﺖ؛ زﯾﺮا آﻧﺠﺎ ﻣﺤﻞ وزﯾﺪنﮔﺎه ﺑﺎدﻫﺎﺳﺖ« )ﯾﺎﻗﻮت:۱۳۸۰ ،
 .(۴۰۲/۱ﺣﺎﻓﻆ اﺑﺮو ،ﻣﻮرخ ﺑﺰرگ ﻋﴫ ﺗﯿﻤﻮری )ﺣﺎﻓﻆاﺑﺮو،
 (۲۲ :۱۳۷۵و ﻧﯿﺰ اﻋﺘ2داﻟﺴﻠﻄﻨﻪ در دوران ﻗﺎﺟﺎر ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ
ﻣﻄﻠﺐ را در ﮐﺘﺐ ﺧﻮد ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﺮدهاﻧﺪ )اﻋﺘ2داﻟﺴﻠﻄﻨﻪ،
 .(۱۳۶۸ﺑﺎاﯾﻦوﺟﻮد ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ زﻧﮕﻨﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺑﺪﯾﻦﺟﻬﺖ
»ﺑﺎدﻫﺮزه« ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎد در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ داﺋﻢ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت
ﻃﻮﻻﻧﯽ از ﯾﮏﺟﻬﺖ Fﯽوزد؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻃﻮل روز
از ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ و در ﻧﻮﺑﺖﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﺑ َﻮزَد؛ و ﺑﻮﻣﯿﺎن اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ
ﺑﺎدﻫﺎ را »ﻫﺮزهﺑﺎد« ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ )زﻧﮕﻨﻪ .(۱۹ :۱۳۸۸ ،ﻧﺼﯿﺮی
ﺟﻮزﻗﺎﻧﯽ ﺿﻤﻦ ر ًد اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ ،واژه ﺑﺎﺧﺮز را ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از دو واژه
»ﺑﺎغ« و » َرز« ﻣﯽداﻧﺪ و ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ در اﺻﻞ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ »ﺑﺎغِ رز«

»ﻧﻐ2ت ﺗَ ِﺮ أﻧﺪوهﮐﺎه /ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺎﺧﺮز راه« )ﴎوری،
.(۱۳۳۸
اﮔﺮﭼﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎ و ﺗﻔﺴﯿﺮ واژه »ﺑﺎﺧﺮز« ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺸﺎن
دادهاﻧﺪ؛ وﻟﯿﮑﻦ واژه دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺳﺪهﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،واژه
»ﮔُﻮاﺧﺮز /ﮐﻮاﺧﺮز« اﺳﺖ .ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،ذﯾﻞ اﯾﻦ واژه،
در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺨﻨﺎﻣﻪ ﻫﺮات ،آن را ﮔﻮﯾﺶ ﺑﻠﻮﭼﯽ واژه ﺑﺎﺧﺮز
ﺗﻌﺮﯾﻒ Fﻮده ﮐﻪ ﭼﻨﺪان ﻣﻌﺘﱪ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ Fﯽرﺳﺪ؛ و
ﺑﺎ رﺟﻮع ﺑﻪ ﻣﺘﻮن ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ
»ﮔَ َﻮ /ﮔﺎوا /ﮔﺌﻮ« ،ﭘﯿﺸﻮﻧﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺮﮐﺰی ﯾﮏ
ﻧﺎﺣﯿﻪ /وﻻﯾﺖ /ﴎزﻣﯿﻦ اﺷﺎره ﻣﯽFﺎﯾﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در وﻧﺪﯾﺪاد
اﯾﻦ واژه ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ ﴎزﻣﯿﻦ ﺳﻐﺪ ،ﺑﻪﺻﻮرت »ﮔَ َﻮﺳﻐﺪ/
ﮔﻮاﺳﻐﺪ« ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ )وﻧﺪﯾﺪاد :۱۳۲۷ ،ﻓﺮﮔﺮد
ﯾﮑﻢ (۱۰ :و در ﻣﯿﻨﻮی ﺧﺮد ﺑﻪﻋﻨﻮان »ﮔﻮﺑُﺪﺷﺎه« ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
»ﺣﺎﮐﻢ ﮔَ َﻮ« )ﻣﯿﻨﻮی ﺧﺮد(۷۰ :۱۳۸۵ ،؛ و ﯾﺎ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺳﻐﺪ
)رﺿﯽ (۷۹۶/۲ :۱۳۴۶ ،ﻧﯿﺰ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻬﺮ
ﺑﺮدﺳﯿﺮ ﯾﮑﯽ از ﮐُﺮﺳﯽﻫﺎی ﭘﻨﺞﮔﺎﻧﻪ ﮐﺮﻣﺎن ﻧﯿﺰ در ﺑﺮﻫﻪای از ﺗﺎرﯾﺦ

 .١ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﴐوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﺎﺧﺮز ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻬﻢ

ﭼﯿﺮهدﺳﺘﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ و اﺟﺮای دوﺗﺎر )ﺗﻨﺒﻮر ﺧﺮاﺳﺎن( و ﻧﯿﺰ

ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ ﺷ2ر ﻣﯽرود و دارای ﻫÌﻣﻨﺪان

دﻫﻞ اﺳﺖ.

...

ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ ﻗﺰوﯾﻨﯽ ﻣﺎﻻن را ﺷﻬﺮی ﻋﻈﯿﻢ و ﭘﺮﻧﺰﻫﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده

ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »ﺑﺎغ اﻧﮕﻮر« ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ ﺑﺎﺧﺮز ﺗﺒﺪﯾﻞ
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...

ﺑﻪﻧﺎم »ﮔﻮاﺷﯿﺮ« ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ )ﻣﻘﺪﺳﯽ:۱۳۶۱ ،

ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ در ﺧﺮاﺳﺎن« داﻧﺴﺘﻪ و آنﻫﺎ را واﺣﺪﻫﺎی

۶۸۱/۲؛ اﻓﻀﻞاﻟﺪﯾﻦ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ .(۵۴۳ :۱۳۷۳ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد

ﺧﻮدﺑﺴﻨﺪهای ﺗﻌﺮﯾﻒ Fﻮده ﮐﻪ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدی

ﻣﯽﺗﻮان اﺳﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ دﯾﮕﺮی ﻫﻤﭽﻮن »ﮔﻮاﺑﺮ« در

ﺑﺎ واﺣﺪﻫﺎی ﺑﺰرگﺗﺮ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺮو و ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر در ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ دوﺳﻮﯾﻪ

ﮔﯿﻼن» ،ﮔﻮا« و »ﮔﻮاﺗﺮ« در ﮐﺮاﻧﻪ ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس و ﯾﺎ رﺳﺘﻢﮔﻮاذ/

ﻗﺮار داﺷﺘﻪاﻧﺪ )ﺑﺎﺳﻮرث .(۱۵۳ :۱۳۵۶ ،اﻟﺒﺘﻪ اﺑﻦ ﺧﺮدادﺑﻪ از

رﺳﺘﻘﺒﺎد در ﺧﻮزﺳﺘﺎن را ﻧﯿﺰ اﻓﺰود .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ و ﻃﺒﻖ آﻧﭽﻪ در

ﺑﺎﺧﺮز ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﺪﯾﻨﻪ« ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ )اﺑﻦ ﺧﺮدادﺑﻪ:۱۹۹۲ ،

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺻﻄﻼح ﻧﻪ

 ،(۲۴ﮐﻪ اﯾﻦ واژه ﻧﯿﺰ از ﻧﻈﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﺎ »ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن« در زﺑﺎن

ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی رﺳﺘﺎق ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﻪ

ﭘﻬﻠﻮی ﻗﺮاﺑﺖ دارد و ﻣﺮاد از آن »ﻣﺮﮐﺰی ﺷﻬﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ دارای

اﺣﺘً 2ﻻ ﻫ2ن ﺷﻬﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺎﻟُﻦ /ﻣﺎﻟﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ

ﺟﺎﯾﮕﺎه اداری ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ« )اﴍف:۱۳۵۳ ،

اﺳﺖ .ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ

 .(۱۳ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﯽﺗﻮان ﻓﺮض Fﻮد ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ در

اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺪاﻧﺎن ﺳﺪهﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ،از ﺷﻬﺮ ﻣﺮﮐﺰی

ﺳﺪه ﺳﻮم ﻫﺠﺮی ،ﺑﺎﺧﺮز واﺣﺪی ﺳﯿﺎﺳﯽ-اداری ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ/

ﺑﺎﺧﺮز ﺑﺎﻧﺎم ﻣﺎﻟﻦ ﮔﻮاﺧﺮز /ﮐﻮاﺧﺮز ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آوردهاﻧﺪ

ﮐُﺮﺳﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﺑﻦرﺳﺘﻪ ،ﻧﺎم اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ و ﻧﯿﺰ ﻧﺎم رﺳﺘﺎق را

)اﺻﻄﺨﺮی۲۵۷ :۱۹۲۷ ،؛ اﺑﻦﺣﻮﻗﻞ۴۳۳/۲ :۱۹۳۸ ،؛

ﯾﮑﺴﺎن و از ﻫﺮ دو ﺑﺎﻧﺎم »ﺑﺎﺧﺮز« ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آورده اﺳﺖ.

ﻣﻘﺪﺳﯽ.(۷۲/۱ :۱۳۶۱ ،

او در اﯾﻦﺑﺎره ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر دارای ﭼﻬﺎر ﺷﻬﺮُ /ﻣﺪُن،

ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﺧﺮز از ﺻﺪر اﺳﻼم ﺗﺎ دوران ﻗﺎﺟﺎر

ﺳﯿﺰده روﺳﺘﺎ /رﺳﺘﺎق و ﭼﻬﺎر َرﺑﻊ /ارﺑﺎع اﺳﺖ؛ ﺷﻬﺮﻫﺎ زام و

آﮔﺎﻫﯽ از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﯾﮏ ﴎزﻣﯿﻦ از اﺳﺎﺳﯽ-
ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در درک اﻫﻤﯿﺖ آن ﻣﻮرد
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ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﭼﺮاﮐﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ و ﻣﺮزﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻃﯽ دوران ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ -ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ داﺷﺘﻪ و ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮ وﺳﻌﺖ آنﻫﺎ اﻓﺰوده و
ﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ از آنﻫﺎ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺮ واﺑﺴﺘﮕﯽﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻗﺪرت ،واﺑﺴﺘﮕﯽ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﯾﺎﺑﺪ .اﯾﻦ روﻧﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺧﺮز از ﺳﺪهﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ
ﺗﺎ دوره ﻗﺎﺟﺎر ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .در ﻣﺘﻮن ﺻﺪر
اﺳﻼم )ﺳﺪه اول ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی( ،از ﺑﺎﺧﺮز ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از
وﻻﯾﺎت ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر آن ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ
)ﺑﻼذری۵۶۲ :۱۳۳۷ ،؛ ﺑﯿﻬﻘﯽ۲۵ :۱۳۶۱ ،؛ ﺑﻐﺪادی:۱۹۸۱ ،
۴۰۰؛ ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ(۵۴ :۱۳۵۶ ،؛ و اﯾﻦ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ در
دوران ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎﺧﺮز ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﻬﻨﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺘﻮن ،از ﺑﺎﺧﺮز ﺑﺎ
ﻋﻨﻮان »رﺳﺘﺎق« ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .رﺳﺘﺎق در ﻧﻈﺎم ﯾﮑﺠﺎﻧﺸﯿﻨﯽ
و ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان ،اﮔﺮﭼﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ در ﻣﻌﻨﺎی ِده )ﻗﺮﯾﻪ(
ﻫﻢ ﺟﻠﻮهﮔﺮ ﻣﯽﺷﻮد؛ وﻟﯽ در واﻗﻊ واﺣﺪی ﺑﺰرگﺗﺮ از ده ﺑﻮده
و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﭼﻨﺪ ده و ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺷﻬﺮ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ )ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽراد .(۱۷۵ :۱۳۸۷ ،ﺑﺎﺳﻮرث در ﺗﺤﻠﯿﻞ اوﺿﺎع
ﺧﺮاﺳﺎن در دوره ﻏﺰﻧﻮﯾﺎن ،روﺳﺘﺎ /رﺳﺘﺎق را »ﻣﺒﻨﺎی واﺣﺪ

ﺑﺎﺧﺮز و ﺟﻮﯾﻦ و ﺑﯿﻬﻖ ﺑﺎﺷﺪ .رﺳﺘﺎقﻫﺎ أﺳﺘﻮا ،ارﻏﯿﺎن،
اﺳﻔﺮاﯾﻦ ،ﺟﻮﯾﻦ ،ﺑﯿﻬﻖ ،ﺑﺎﺷﺖ ،رخ ،زام ،ﺑﺎﺧﺮز ،زاوه ،زوزن،
أﺷﺒﻨﺬ و ﺧﻮاب /ﺧﻮاف اﺳﺖ؛ و أرﺑﺎع آن ﻧﯿﺰ رﯾﻮﻧﺪ ،ﺗﮑﺎب،
ﺑﺸﺖ ﻓﺮوش و ﻣﺎزل ﻫﺴﺘﻨﺪ« )اﺑﻦرﺳﺘﻪ.(۱۷۱ :۱۸۹۲ ،
از ﺳﺪه ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی ،ﻣﻮرﺧﺎن و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺪاﻧﺎن ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ
واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ-اداری اﯾﻦ ﴎزﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ،ﻧﺎم ﺷﻬﺮ
ﻣﺮﮐﺰی اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ را »ﻣﺎﻟﻦ ﮔﻮاﺧﺮز« ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ )اﺻﻄﺨﺮی،
۲۵۷ :۱۹۲۷؛ اﺑﻦ ﺣﻮﻗﻞ۴۳۳ /۲ :۱۹۳۸ ،؛ ﻣﻘﺪﺳﯽ:۱۳۶۱ ،
 .(۷۲/۱ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ روﻧﻖ و ﮔﺴﱰش ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر در
اﯾﻦ دوران ،ﺑﺎﺧﺮز ﻧﯿﺰ از رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه اﺳﺖ؛
ﭼﺮاﮐﻪ اﺑﻦﻓﻘﯿﻪ ،ﺑﺎﺧﺮز را ﯾﮑﯽ از رﺳﺘﺎقﻫﺎی ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﮐﺮده ﮐﻪ ﺻﺪ و ﺷﺼﺖ دﻫﮑﺪه دارد )اﺑﻦﻓﻘﯿﻪ.(۶۱۱ :۱۴۱۶ ،
ﯾﺎﻗﻮت ﻧﯿﺰ ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷﻬﺮ آﺑﺎد ﻣﺎﻟﯿﻦ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻗﺼﺒﻪ
ﺑﺎﺧﺮز ،ﺷ2ر آﺑﺎدیﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ را ﯾﮑﺼﺪ و ﺷﺼﺖ و
ﻫﺸﺖ دﻫﮑﺪه در اواﺧﺮ ﺳﺪه ﺷﺸﻢ ﻫﺠﺮی ذﮐﺮ ﻣﯽFﺎﯾﺪ
)ﯾﺎﻗﻮت(۴۰۲/۱ :۱۳۸۰ ،؛ و ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ از آﺑﺎدیﻫﺎی اﯾﻦ ﺧﻄّﻪ
را ﺗﺎﯾﺒﺎد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽFﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ وزﯾﺮ ﻣﺆﯾﺪاﳌﻠﮏ ﺧﻮارزﻣﺸﺎﻫﯽ،
در آن ﺧﺎﻧﻘﺎه ،ﻣﺴﺠﺪ ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﻨﺎﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ را
اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ )ﻋﻮﻓﯽ .(۵۳ :۱۳۷۲ ،اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻔﺎت ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﺣﺘً 2ﻻ ﺑﺎﺧﺮز ﻧﯿﺰ ﻫ2ﻧﻨﺪ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﻗﺒﻞ از ﺣﻤﻼت
ﻣﻐﻮﻻن ،دوران رﺷﺪ و ﺗﺮﻗﯽ ﺧﻮد را ﺳﭙﺮی ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﺗﺎ
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ دوران ،ادرﯾﺴﯽ در ﻧﻘﺸﻪ اﻗﻠﯿﻢ ﭼﻬﺎرم

اﯾﺮان ،ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺎﻟُﻦ را ﻣﺸﺨﺺ Fﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه
...

اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ در ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ-اداری ﺧﺮاﺳﺎن در
ﺳﺪهﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ اﺳﺖ )ادرﯾﺴﯽ.(۱۳۹۱ ،

ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۱ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﻘﺸﻪ اﻗﻠﯿﻢ ﭼﻬﺎرم و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻟﻦ در آن )ادرﯾﺴﯽ(۱۳۹۱ ،

در اواﺳﻂ اﯾﻦ ﺳﺪه و درﺳﺖ ﭘﺲ از ﻧﮕﺎرش ﮐﺘﺎب

 .(۲۲ :۱۳۷۵ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ وی ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ

ﻣﻌﺠﻢاﻟﺒﻠﺪان ،ﺣﻤﻼت ﻣﮑﺮر ﻣﻐﻮﻻن ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن و ﺷﻬﺮﻫﺎی
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آﺑﺎد آن آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ و در زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﻪ وﯾﺮاﻧﯽ اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﺎﯾﺒﺎد و ﺑﺎﺧﺮز ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ.

اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .در اﺛﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﻤﻼت ،اﻫﻤﯿﺖ و ﺳﯿﺎدت ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﺑﺮ

از ﺣﺪود و ﺛﻐﻮر اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﮐﺘﺐ دوران ﺻﻔﻮی اﻃﻼﻋﺎت

ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺧﺮاﺳﺎن از ﻣﯿﺎن رﻓﺖ و در ﻗﺒﺎل آن ،ﻫﺮات

ﭼﻨﺪاﻧﯽ در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ

ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ /داراﻟﺴﻠﻄﻨﻪ آل ﮐﺮت و ﺳﭙﺲ ﺷﺎﻫﺮخ

دوران ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮاف و ﺑﺎﺧﺮز ﺑﻪ ﯾﮏ واﻟﯽ ﺳﭙﺮده

ﺗﯿﻤﻮری ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺮﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﺮاﺳﺎن

ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ )ﻣﻨﺸﯽ ﻗﺰوﯾﻨﯽ ۲۲۳ :۱۳۸۷؛ ﺑﺪﻟﯿﺴﯽ،

ﮐﺴﺐ Fﻮد و ﺑﺴﯿﺎری از وﻻﯾﺎت ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﺧﺮز ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ

۲۶۰/۲ :۱۳۷۷؛ اﺳﮑﻨﺪرﺑﯿﮓ۶۲۰/۲ :۱۳۸۲ ،؛ ﻗﻤﯽ،

ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ داﺷﺘﻨﺪ ،از ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اداری ﺗﺤﺖ

۱۰۶۹/۲ :۱۳۸۳؛ وﺣﯿﺪ ﻗﺰوﯾﻨﯽ .(۷۲ :۱۳۸۳ ،ﺑﺮﺧﻼف دوران

ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ آن درآﻣﺪﻧﺪ )ﻣﺴﺘﻮﻓﯽﻗﺰوﯾﻨﯽ .(۱۵۳ :۱۳۶۲ ،ﺑﺮ

ﺻﻔﻮﯾﻪ ،ﮔﺰارشﻫﺎی دﻗﯿﻘﯽ از ﺣﺪود و ﺛﻐﻮر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺧﺮز،

ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ،اﺳﻔﺰاری از ﺑﺎﺧﺮز ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از وﻻﯾﺎت ﻫﺮات

ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﻮس ،ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫﺎ و ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ

ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺎﻻن را ﺟﺎی ﻋﻈﯿﻢ و ﭘﺮ ﻧﺰﻫﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺘﴩﻗﺎن ﺧﺎرﺟﯽ و ﻣﻮرﺧﺎن داﺧﻠﯽ دوران ﻗﺎﺟﺎر

)زﻣﭽﯽاﺳﻔﺰاری .(۴۱۱-۴۰۹/۱ :۱۳۳۹ ،ﺣﺎﻓﻆاﺑﺮو ،ﻣﻮرخ و

ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارشﻫﺎ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه اﻓﻮل ﺟﺎﯾﮕﺎه

ﺟﻐﺮاﻓﯿﺪان ﻋﻬﺪ ﺗﯿﻤﻮری از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ

و اﻫﻤﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﺧﺮز در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪای اﺳﺖ.

ﯾﺎدآوری وﺟﻪﺗﺴﻤﯿﻪ ﺑﺎﺧﺮز ،ﺑﻪ ﺗﴩﯾﺢ دﻗﯿﻖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ آن

ﺑﻪﻋﻨﻮانﻣﺜﺎل ،ﺷﯿﺮواﻧﯽ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺎﺧﺮز را در ﻃﺮف ﴍﻗﯽ

ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .وی در اﯾﻦﺑﺎره ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :در ﻗﺪﯾﻢ "ﺑﺎدﻫﺮزه"

ﻫﺮات ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ دارای  ۵۰روﺳﺘﺎی آﺑﺎد اﺳﺖ و ﻓﺮدی از

ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻨﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺤﻞ ﺑﺎد .ﻧﺎﺣﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﴍق آن

ﻃﺎﯾﻔﻪ ﻫَﺰاره ،ﺑﻪﻧﺎم »ﻣﺤﻤﺪﺧﺎن« ﺷﻬﺮی واﺳﻂ ،ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ

ﮐﻮﺳﻮﯾﻪ و اﻋ2ل ﻓﻮﺷﻨﺞ اﺳﺖ و ﻏﺮﺑﯽ آن وﻻﯾﺖ ﺧﻮاف اﺳﺖ

»ﻧﻮﺷﻬﺮ« ﺑﺎ ﺣﺪود  ۱۰۰۰ﺑﺎب ﺧﺎﻧﻪ و ﻋ2رات ﻋﺎﻟﯽ آﻧﺠﺎ

و ﺷ2ﻟﯽ آن وﻻﯾﺖ زام و ﺟﻨﻮﺑﯽ آن ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن

ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ )ﺷﯿﺮواﻧﯽ .(۱۵۰ :۱۳۳۹ ،وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از

ﻗﻬﺴﺘﺎن و ﺧﻮاف و ﺑﻮﺷﻨﺞ و ﺳﺒﺰار اﻓﺘﺎده اﺳﺖ« )ﺣﺎﻓﻆاﺑﺮو،

ﺳﮑﻮﻧﺖ دَه ﻫﺰار اﯾﻞ ﻫﺰاره در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ و ﻧﯿﺰ ﺣﻤﻼت ﻣﮑﺮر
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...

ﺗﺮﮐ2ﻧﺎن ﺑﻪ آن ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ )ﻫ2ن( .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﮏ ﮔﺮﮔﺮ

ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻀﺎﻓﺎﺗﺶ ،ﯾﮑﯽ ﺗﺎﯾﺒﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ

ﺑﺎﺧﺮز را ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آﺑﺎدی آن

ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ دوازده ﻫﺰار ﺗُﻦ اﻧﮕﻮر ﴏف دوﺷﺎب ﻣﯽﺷﻮد و دﯾﮕﺮی

»ﺷﻬﺮ ﻧﻮ« رو ﺑﻪ وﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ )ﻣﮏﮔﺮﮔﺮ(۱۴۱ ،۱۳۶۶ ،؛ وی

ﮐﺎرﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺮﺑﺰهاش ﻧﺎﻣﺪار اﺳﺖ« )رازی.(۱۶۵ :۱۳۴۰ ،

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رزه و ﮐﺎرﯾﺰ را ﻧﯿﺰ از ﴎﺣﺪات اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ

اﻓﺰون ﺑﺮ اﻧﮕﻮر و ﺧﺮﺑﺰه ،ﮔﻨﺪم ﻫﻢ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺎﺧﺮز

Fﻮده؛ و اﯾﻦ ﺧﻄﻪ را ﻣﻮرد ﻫﺠﻮم و ﻏﺎرت ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺗﺮﮐ2ﻧﺎن

ﺑﻪ ﺷ2ر ﻣﯽرﻓﺘﻪ اﺳﺖ .آﻟﻔﻮﻧﺲ ﮔﺎﺑﺮﯾﻞ در ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد

ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ )ﻫ2ن .(۲۲۴ :ﯾﯿﺖ ﻧﯿﺰ در ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺑﺎﺧﺮز ﺗﻨﻬﺎ

ﭼﻨﯿﻦ آورده اﺳﺖ» :ﺑﯿﻦ ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺎم ،ﺑﺎﺧﺮز و ﺧﻮاف،

ﺑﻪ »ﺷﻬﺮ ﻧﻮ« اﺷﺎرهﮐﺮده و آن را دﻫﮑﺪهای ﺑﺎ  ۲۰۰ﺧﺎﻧﻮار

ﺧﻮاف ﭘﺮﺑﺎدﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ ﺑﺎد

ﺗﻮﺻﯿﻒ Fﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ رو ﺑﻪ وﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ .وی ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻮن

 ۱۲۰روزه در آﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﻊ رﺷﺪ ﮔﻨﺪم ﻣﯽﺷﻮد؛ و ﮔﻨﺪم ﻣﴫﻓﯽ را

ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ،ﺑﻪ وﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎﺧﺮز در اﺛﺮ ﻫﺠﻮم ﺗﺮﮐ2ﻧﺎن اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ

از ﺑﺎﺧﺮز ﻣﯽآورﻧﺪ) «.ﮔﺎﺑﺮﯾﻞ .(۲۳۸ :۱۳۷۱ ،در دوران ﻗﺎﺟﺎر

)ﯾﯿﺖ.(۲۲۴-۲۲۵ :۱۳۶۵ ،

ﻧﯿﺰ اﻓﺮادی ﻫﻤﭽﻮن ﺷﯿﺮواﻧﯽ و ﻣﮏ ﮔﺮﮔﺮ ﺑﻪ ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰی ﺧﺎک

ﻋﻮاﻣﻞ روﻧﻖ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﻮن ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه و
اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﺧﺮز در ﻃﻮل دوران اﺳﻼﻣﯽ ،درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺧﻮرداری از
ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﻮقاﻟﺠﯿﺸﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ.
اﻫﻤﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻮﻟﯿﺪی :در ﻃﻮل دوران اﺳﻼﻣﯽ،
ﮐﺸﺎورزی از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺷ2ر ﻣﯽ-
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و ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎﺧﺮز ﻫﻤﭽﻮن اﻧﮕﻮر ،ﺧﺮﺑﺰه و
ﻏﻠﻪ اﺷﺎرهﮐﺮدهاﻧﺪ )ﺷﯿﺮواﻧﯽ۱۵۰ :۱۳۳۹ ،؛ ﻣﮏﮔﺮﮔﺮ،۱۳۶۶ ،
 (۱۴۱و ﯾﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را  ۳۴۰۰ﺗﻮﻣﺎن ) ۶۸۰ﭘﻮﻧﺪ(
ﻧﻘﺪی و  ۱۸۰۰ﺧﺮوار ﻏﻠﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﻗﻠﯿﻢ آن
اﺟﺎزه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﱰی را ﻧﯿﺰ ﻣﯽداده اﺳﺖ
)ﯾﯿﺖ.(۲۲۴-۲۲۵ :۱۳۶۵ ،

رﻓﺖ؛ و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺎﺧﺮز ﮐﻪ ﻣﯽ-

اﻫﻤﯿﺖ ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮏ و راﻫﱪدی ﺑﺎﺧﺮز :از ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در

ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﯿﺸﱰی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﱰی

اﻫﻤﯿﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه رﺳﺘﺎق ﺑﺎﺧﺮز ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺟﺎﯾﮕﺎه

ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻣﮏ ﮔﺮﮔﺮ ﺑﺎﺧﺮز را ﻧﺎﺣﯿﻪای ﺑﺎ ﺧﺎک ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ

راﻫﱪدی اﯾﻦ رﺳﺘﺎق در ﻣﺴﯿﺮ دو َرﺑﻊ ﺑﺰرگ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر و ﻫﺮات

و آب ﻓﺮاوان ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎر و ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽﺗﻮان آن را

ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺗﺼﻮﯾﺮ (۲؛ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ آ ُﻣﻠﯽ از اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان

ﺑﺎرور ﺳﺎﺧﺖ )ﻣﮏﮔﺮﮔﺮ .(١٤١ :١٣٦٦ ،اﻧﮕﻮر و ﻓﺮآوردهﻫﺎی

»د ِر ﻫﺮات« ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ )آﻣﻠﯽ .(۱۸۳ :۱۳۴۸ ،در واﻗﻊ

آن ،ﺧﺮﺑﺰه ،ﻏﻼت ،ﺑﻪوﯾﮋﻩ ﮔﻨﺪم و اﻧﻮاع ﻣﯿﻮه از ﺷﺎﺧﺺﺗﺮﯾﻦ

ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر و ﻫﺮات از دﯾﺮﺑﺎز دارای ﺟﺎﯾﮕﺎه واﻻﯾﯽ از ﻣﻨﻈﺮ

ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﺎﺧﺮز ﮐﺸﺖ ﻣﯽﺷﺪه و زﺑﺎﻧﺰد ﺑﻮده-

ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪﺗﺒﻊ آن ﻣﺴﯿﺮی ﮐﻪ

اﻧﺪ .ﻣﻘﺪﺳﯽ ،از ﺑﺎﺧﺮز ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ ﺣﺒﻮب و ﻣﻮﯾﺰ ﯾﺎد

اﯾﻦ دو ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽداد از اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺎﺳﯽ

ﮐﺮده ﮐﻪ ﭘﻮﺷﺎک ﻧﯿﺰ ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ وﻟﯽ ﮐﻢﻧﺎم اﺳﺖ

ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺮات ﺗﺎ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً

)ﻣﻘﺪﺳﯽ .(۴۶۷/۲ :۱۳۶۱ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ ﻗﺰوﯾﻨﯽ و

اﻧﺪک و ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻮاﻧﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺟﺪی اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ،

ﻣﻌﯿﻦاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻔﺰاری ،ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺎﻏﺎت ﻓﺮاوان

ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﺮای ﮐﺎروانﻫﺎی ﺗﺠﺎری و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺟﺬاب ﻣﯽ-

ﻣﯿﻮه و اﻧﮕﻮر اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ،از ﺧﺮﺑﺰه ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﺧﺮز ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در

Fﻮد .ﻣﻘﺪﺳﯽ ،اﺑﻦ ﺣﻮﻗﻞ و ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺪاﻧﺎﻧﯽ

ﺟﻤﯿﻊ ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ )ﻣﺴﺘﻮﻓﯽﻗﺰوﯾﻨﯽ:۱۳۶۲ ،

ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺗﴩﯾﺢ ﻣﻨﺎزل راه ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﺑﻪ ﻫﺮات ،از ﺑﺎﺧﺮز

۱۵۳؛ زﻣﭽﯽاﺳﻔﺰاری .(۲۲۳/۱ :۱۳۳۹ ،ﺣﺎﻓﻆاﺑﺮو اﺳﺘﻌﺪاد

ﯾﺎدﮐﺮدهاﻧﺪ )اﺑﻦﺣﻮﻗﻞ۴۲۷/۲ :۱۹۳۸ ،؛ ﻣﻘﺪﺳﯽ:۱۳۶۱ ،

ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎﺧﺮز را ﺳﺘﻮده و اﯾﻦ ﺧﻄّﻪ را ﺑﺮﺧﻮردار از ﺑﺎﻏﺴﺘﺎن-

۵۱۳/۲؛ ﻣﺴﺘﻮﻓﯽﻗﺰوﯾﻨﯽ .(۱۷۷ :۱۳۶۲ ،اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﺮﺧﯽ

ﻫﺎﯾﯽ از ﻫﻤﻪ ﻧﻮع ﻣﯿﻮه ﺑﻪوﯾﮋه اﻧﮕﻮر ﺑﺮﺷﻤﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ دوﺷﺎب

از ﺣﻮادث ﻣﻬﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮ روی داده اﺳﺖ ﮐﻪ

آﻓﺘﺎﺑﯽ آن ﺑﺎ ﻋﺴﻞ ﻓﺮق ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد )ﺣﺎﻓﻆاﺑﺮو.(۲۲ :۱۳۷۵ ،

ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ در ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ .در

اﻣﯿﻦ اﺣﻤﺪ رازی ﻧﯿﺰ در ﺳﺪه ﯾﺎزدﻫﻢ ﻫﺠﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت

ﺳﺪهﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﻫﺠﺮی ،ﺣﻤﺰه آذرک ﺧﺎرﺟﯽ از ﺧﻮارج ﺳﯿﺴﺘﺎن

اﺷﺎرهﮐﺮده و ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﺑﺎﺧﺮز ﺗﻮاﺑﻊ و ﻣﺰارع دﻟﺸﺎد و ﺿ2ﯾﻢ

و ﻧﯿﺰ ﯾﻌﻘﻮب ﻟﯿﺚ ﺻﻔﺎری ،از ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر

ﺧﻮش آب و ﻫﻮا ﺑﺴﯿﺎر دارد و اﻗﺴﺎم ﻏﻠﻪ و ﻣﯿﻮه در آن ﺧﻄﻪ ﺑﻪ

ﻟﺸﮑﺮ ﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ )اﺑﻦاﺛﯿﺮ ۱۳۸۵ ،ق۱۵۱/۶ :؛ ﺟﻮزﺟﺎﻧﯽ،

ﻓﻀﻞاﻟﻠﻪ ﻫﻤﺪاﻧﯽ ﮔﺰارش Fﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻨﮓ

.(۱۰۷۹/۱

...

 .(۱۹۹/۱ :۱۳۶۳در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻮاﺟﻪ رﺷﯿﺪاﻟﺪﯾﻦ

ﺑﺮاق ﻧﯿﺰ از راه ﺑﺎﺧﺮز ﺑﻪ ﺑﺎدﻏﯿﺲ اردو ﮐﺸﯿﺪ )ﻫﻤﺪاﻧﯽ:۱۳۷۳ ،

ﻣﯿﺎن ﺑﺮاق و آﺑﺎﻗﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ ﴎ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺑﺮ ﺧﺮاﺳﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ،

ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۲ﺟﺎFﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎزل ﻣﻬﻢ ﻣﺴﯿﺮ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر -ﻫﺮات ﺑﺮ روی ﻧﻘﺸﻪ اﻣﺮوزی )(Microsoft virtual Earth

ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﺑﺎﺧﺮز در ﻣﺴﯿﺮ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر-ﻫﺮات ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ رﺳﺘﺎق در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻮاﺻﻼﺗﯽ ﻫﺮات-ﻣﺮو ﻧﯿﺰ
ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﯾﮑﯽ از راهﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ ﺟﺎده
اﺑﺮﯾﺸﻢ ﺑﺎ ﮔﺬر از ﮐﺮاﻧﻪ ﻫﺮﯾﺮود ،ﻫﺮات را ﺑﻪ ﻣﺮو ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﮐﺮده
اﺳﺖ )ﺳﺎﺳﺎنﭘﻮر۲۲ :۱۳۸۳ ،؛ ﭼﮑﻨﮕﯽ و ﻫﻤﮑﺎران:۱۳۷۵ ،
 .(۲۴ﺧﻮاﻧﺪﻣﯿﺮ در ذﮐﺮ وﻗﺎﯾﻊ ﺳﺎل ۴۷۲ق و در ﺗﴩﯾﺢ ﺣﻤﻼت
ﻏُﺰﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺮو ،ﮔﺰارش ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﺎﺷﯽ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه
ﺑﺰرگ ﻣﺴﻌﻮد ﻏﺰﻧﻮی ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آل ﺳﻠﺠﻮق از
ﻧﺴﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﺧﺮز و ﺳﭙﺲ ﻫﺮات ﻋﻘﺐ ﻧﺸﺴﺖ )ﺧﻮاﻧﺪﻣﯿﺮ،
 .(۴۸۳/۲ :۱۳۸۰ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﯿﺮ ﺗﯿﻤﻮر ﮔﻮرﮐﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ از ﻫﻤﯿﻦ
ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮای ﯾﻮرش از ﻣﺮو ﺑﻪ ﻫﺮات اﺳﺘﻔﺎده Fﻮده و ﻣﻮرﺧﺎن از
اﺗﺮاق ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن اﻣﯿﺮﺗﯿﻤﻮر در ﺗﺎﯾﺒﺎد و ﻣﻼﻗﺎت ﺗﯿﻤﻮر ﺑﺎ ﻣﻮﻻﻧﺎ
زﯾﻦاﻟﺪﯾﻦ اﺑﻮﺑﮑﺮ در ﺗﺎﯾﺒﺎد و ﺳﭙﺲ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﺮات ﺧﱪ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ )ﺧﻮاﻧﺪﻣﯿﺮ۴۳۰/۳ :۱۳۸۰ ،؛ زﻣﭽﯽ اﺳﻔﺰاری،
 .(۳۷/۲ :۱۳۳۹در دوران ﺻﻔﻮﯾﻪ و ﻗﺎﺟﺎر ﻧﯿﺰ ﺗﺮﮐ2ﻧﺎن از ﻫﻤﯿﻦ
ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮای ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺧﺮاﺳﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ
)رﻣﻀﺎﻧﯽ.(۶۸ :۱۳۸۲ ،
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آﺛﺎر و ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ راه و ﺗﺠﺎرت در رﺳﺘﺎق ﺑﺎﺧﺮز
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﺧﺮز در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﺗﺠﺎری ،آﺛﺎر و ﺑﻨﺎﻫﺎی
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﭘﻬﻨﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ازﺟﻤﻠﻪ آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﺎرواﻧﴪاﻫﺎ و ﻣﯿﻞ راﻫﺪاری اﺷﺎره
ﮐﺮد.
ﻣﯿﻞ ﮐﺮات :ﺷﺎﺧﺺﺗﺮﯾﻦ اﺛﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﻮزه ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﺧﺮز،
ﻣﯿﻞ ﮐﺮات اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪوﺿﻮح ،اﻫﻤﯿﺖ راﻫﺪاری در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ
را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ )ﺗﺼﻮﯾﺮ  .(۳اﯾﻦ اﺛﺮ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ
 ٣٥٢٣١٩٫٦٩ﺷ2ﻟﯽ و  ٦٠١٥٤٠٫٤٠ﴍﻗﯽ ،در
ﻓﺎﺻﻠﻪ  ۲۴ﮐﯿﻠﻮﻣﱰی ﺟﻨﻮب ﻏﺮب ﺗﺎﯾﺒﺎد ،در ﮐﻨﺎر روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎم و در ﮐﻨﺎر ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘﯽ ﺗﺎﯾﺒﺎد -ﺧﻮاف ،ﺑﺮ ﺑﻠﻨﺪای
ﯾﮏ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺛﺮ ﻣﺤﺪود
ﺑﻪ ﺗﭙﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ روی آنﻫﺎ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ از ﻣﻮاد ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﻫﻤﭽﻮن ﺳﻔﺎل و ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻣﻌ2ری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه
ﺳﮑﻮﻧﺖ در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ از دﯾﺮﺑﺎز اﺳﺖ .ﻣﯿﻞ ﮐﺮات ،ﯾﮏ ﺳﺎزه
ﻫﺸﺖوﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ  ۱۵٫۶ﻣﱰ و ارﺗﻔﺎع ﮐﻠﯽ  ۲۶ﻣﱰ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ آن اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻪﻃﺮف ﺷ2ل ﮐﺞ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ و
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ در ﻣﯿﺎن اﻫﺎﻟﯽ ﺑﻪ »ﻣﯿﻞ ﮐﺞ« ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺮوف
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اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺛﺮ در ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺎﻗﻪ دارای ﺷﮑﻞ ﻫﺸﺖوﺟﻬﯽ

ﺗﺰﯾﯿﻨﺎت ﺑﻨﺎ ﻣﻨﺤﴫ ﺑﻪ آﺟﺮﮐﺎری و ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻃﺮحﻫﺎی ﮔﺮه-

اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ وﺟﻪ آن  ۱٫۹۰ﻣﱰ ﻃﻮل دارد و ﺟﻤﻌﺎً ﺣﺪود ۱۵٫۲

ﺳﺎزی و ﮐﺘﯿﺒﻪ ﮐﻮﻓﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺰﯾﯿﻨﺎت ﻗﺎﺑﻞﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ

ﻣﱰ ﻣﺤﯿﻂ آن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺸﺖوﺟﻬﯽ ﺣﺪود  ۱۵٫۵ﻣﱰ

آﺟﺮﮐﺎری ﺑﻨﺎﻫﺎی دوره ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ ﻫ2ﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎره ﺳﻤﻨﺎن ،رﺑﺎط

ارﺗﻔﺎع دارد و ﺗﺎ ﮐﻤﺮﮔﺎه اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ از اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ،

ﻣﺎﻫﯽ و رﺑﺎط ﴍف در ﺧﺮاﺳﺎن اﺳﺖ و از ﻧﻈﺮ ﺷﮑﻞ ﻫﺸﺖ-

ﻣﻨﺎره ﺷﮑﻞ اﺳﺘﻮاﻧﻪای ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ ﮐﻪ ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ از ﻗﻄﺮ آن

وﺟﻬﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺎرهﻫﺎی ﻏﺰﻧﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوران ﻏﺰﻧﻮی ﻗﺎﺑﻞﻣﻘﺎﯾﺴﻪ

ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه و در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﻪ  ۷ﻣﱰ ﻣﯽرﺳﺪ .ارﺗﻔﺎع اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ

اﺳﺖ؛ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﺳﺎﺧﺘ2ﻧﯽ آنﮐﻪ ﻫ2ﻧﺎ ﺳﺒﮏ رازی

ﻧﯿﺰ در ﺣﺪود  ۱۰ﻣﱰ اﺳﺖ .ورودی ﺑﻨﺎ در ﺟﺒﻬﻪ ﴍﻗﯽ اﺛﺮ ﻗﺮار

اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻨﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوران

ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺘﺸﮑﻞ از درﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع  ۱٫۶۵ﻣﱰ و ﻋﺮض

ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ آرﺗﻮر ﭘﻮپ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﺮج

ﺣﺪود  ۷۰ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﱰ اﺳﺖ .در داﺧﻞ اﺛﺮ ﺗﻌﺪاد  ۹۵ﭘﻠﻪ ﻣﺎرﭘﯿﭻ

ﯾﺎد ﮐﺮده و ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﯿﻤﻪ اول ﻗﺮن ﯾﺎزدﻫﻢ ﻣﯿﻼدی را ﺑﺮای آن

در ﺟﻬﺖ ﺧﻼف ﻋﻘﺮﺑﻪﻫﺎی ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻧﻮک ﻣﯿﻞ راه ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ )ﭘﻮپ.(۱۱۴۲ :۱۳۸۷ ،
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ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۳ﻣﯿﻞ ﮐﺮات )ﻣﺄﺧﺪ :ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن(

رﺑﺎط ﺳﻨﮕﯽ ﮐﺮات :در ﻓﺎﺻﻠﻪ  ۵۰۰ﻣﱰی ﺟﻨﻮب ﮐﺮات و ﺑﺮ

ﺑﻨﺎ ،ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺷﺶ ﺣﺠﺮه در ﻫﺮ ﯾﮏ از اﺿﻼع اﺳﺖ ﮐﻪ در

دﺳﺖ ﭼﭗ ﺟﺎده ،ﺳﺎزهای ﭼﻬﺎرﮔﻮش ﺑﻪ اﺑﻌﺎد  ۵۰*۵۰ﻣﱰ

ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﯾﮏ ﻓﻀﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪهاﻧﺪ .ﺳﻘﻒ ﻫﺮ ﯾﮏ از

ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان رﺑﺎط ﺳﻨﮕﯽ ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد و

ﺣﺠﺮهﻫﺎ ﺟﻨﺎﻏﯽ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﯾﮏ از آنﻫﺎ دارای  ۴ﻣﱰﻣﺮﺑﻊ

ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﻣﺴﺎﻓﺮاﻧﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ رﻓﺖوآﻣﺪ ﻣﯽ-

ﻓﻀﺎی ﻧﺸﯿﻤﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در داﺧﻞ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺣﺠﺮهﻫﺎی

ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ )ﺗﺼﻮﯾﺮ  .(۴در ﺣﺎل ﺣﺎﴐ ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﺴﻤﺖ-

ﻃﺎقFﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد  ۰٫۵*۰٫۵ﻣﱰ و ﺑﺎ ﻋﻤﻖ  ۳۰ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﱰ

ﻫﺎی اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ و ﻟﺮزش ﻣﺪاوم ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺒﻮر و

ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪه اﺳﺖ .در ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺛﺮ ،ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاواﻧﯽ از

ﻣﺮور ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ رﯾﺰش ﮐﺮده و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ.

آﺟﺮ و ﻣﻮاد ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪهﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﻨﺎﯾﯽ

ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ در ﺳﺎﺧﺖ اﺛﺮ ﺳﻨﮓ و ﺳﺎروج اﺳﺖ .ورودی

دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ در ﭘﯿﺮاﻣﻮن رﺑﺎط وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﴐ

اﺛﺮ ﺑﺎ ﻋﺮض دو ﻣﱰ ،در ﺟﺒﻬﻪ ﴍﻗﯽ ﻗﺮار دارد .ﻓﻀﺎی داﺧﻠﯽ

ازﻣﯿﺎنرﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻗﺪﻣﺖ اﺛﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﻌ2ری ﺑﻪوﯾﮋه در

ﺳﺪه  ۹و  ۱۰ﻫﺠﺮی اﺳﺖ .آﻟﻔﻮﻧﺲ ﮔﺎﺑﺮﯾﻞ ازﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ

و ﺗﺎرﯾﺦ ۸۷۱ق را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدادهاﻧﺪ )ﮔﺎﺑﺮﯾﻞ.(۲۳۵ :۱۳۷۱ ،

...

ﻗﺴﻤﺖ ﻃﺎقﻫﺎ و ﻧﯿﺰ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ در آن ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﺴﺎب ﺑﻪ

ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ در آنﻫﺎ از ﻓﺮدی ﺑﻪﻧﺎم اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎمﺑﺮده ﺷﺪه

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ از اﯾﻦ اﺛﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ؛ و در آن دو ﻟﻮح ﻣﺮﻣﺮ
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ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۴رﺑﺎط ﺳﻨﮕﯽ ﮐﺮات )ﻣﺄﺧﺬ :ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن(

ﮐﺎرواﻧﴪای ﻋﺒﺎسآﺑﺎد :ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ آﺛﺎری ﮐﻪ

ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ در ﺣﺪود  ۴ﻣﱰ ﻋﻤﻖ دارد و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎروج

ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺠﺎری ﺑﺎﺧﺮز در دوران ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ،

ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﺎﺧﺖ اﺛﺮ،

ﮐﺎرواﻧﴪای ﻋﺒﺎسآﺑﺎد در ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ

ﻋﺒﺎرت از آﺟﺮ و ﺳﺎروج اﺳﺖ؛ و ﺳﺎﺧﺘﺎر داﺧﻠﯽ ﺑﻨﺎ ﻣﺘﺸﮑﻞ از

ﻧﺎم اﺳﺖ )ﺗﺼﻮﯾﺮ  .(۵اﯾﻦ اﺛﺮ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ

دو ﺣﯿﺎط ﺑﻪﻫﻢﭘﯿﻮﺳﺘﻪ )ﴍﻗﯽ-ﻏﺮﺑﯽ( ،ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﻣﺤﻮﻃﻪ

 ٣٤٥٩٤٥ﺷ2ﻟﯽ و  ٦٠٤٣٠٦ﴍﻗﯽ ،در ﻓﺎﺻﻠﻪ ۳۳

ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﺷﮑﻞ ﺑﺎ ﻃﺎقFﺎﻫﺎﯾﯽ در دو ﺳﻮی ورودی و

ﮐﯿﻠﻮﻣﱰی ﺷ2ل ﻏﺮب ﺗﺎﯾﺒﺎد ،در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺟﺎده ﺗﺮﺑﺖ-

اﺳﻄﺒﻞﻫﺎﯾﯽ در ﺟﻠﻮ و ﺣﯿﺎﻃﯽ ﭼﻬﺎر اﯾﻮاﻧﯽ ﺑﺎ اﺗﺎقﻫﺎﯾﯽ در

ﺟﺎم-ﺗﺎﯾﺒﺎد و در داﻣﻨﻪ ﯾﮏرﺷﺘﻪ از ﺗﭙﻪﻫﺎی ﻧﻪﭼﻨﺪان ﺑﻠﻨﺪ واﻗﻊ

ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن اﺳﺖ؛ و از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﮐﺎرواﻧﴪاﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ رﺑﺎط

ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻗﺪﻣﺖ آﺛﺎر ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ دوران

ﴍف در ﴎﺧﺲ ﻗﺎﺑﻞﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺳﺖ )ﺻﺎﻟﺤﯽﮐﺎﺧﮑﯽ،

ﺻﻔﻮﯾﻪ و ﻗﺎﺟﺎر ﻣﯽرﺳﺪ و ﻣﺘﺸﮑﻞ از دو ﻗﻠﻌﻪ ،ﯾﮏ ﮐﺎرواﻧﴪا،

 .(۳۵۲ :۱۳۷۲ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻣﻨﺸﯽ در ﺳﺪه ﺳﯿﺰدﻫﻢ از اﯾﻦ ﺑﻨﺎ

آباﻧﺒﺎر ،آﺳﯿﺎب و ﮐﻮره ﭘﺨﺖ آﺟﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺖ اﺛﺮ

ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮده و آن را ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺎهﻋﺒﺎس ﺑﺰرگ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ

از آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎرواﻧﴪا ﺑﻨﺎﯾﯽ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ

)ﻣﻨﺸﯽ .(۱۰۷ :۱۳۵۶ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﯿﺎﺣﺎﻧﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺧﺎﻧﯿﮑﻮف و

ﺑﻪ اﺑﻌﺎد  ۴۰*۶۴ﻣﱰ اﺳﺖ ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﺑﺮج ﭼﻨﺪوﺟﻬﯽ در زواﯾﺎی

ﻓﺮﯾﻪ ﻧﯿﺰ در ﻣﺴﯿﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ

اﺻﻠﯽ و ﻧﯿﻢ ﺑﺮجﻫﺎﯾﯽ در وﺳﻂ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﺿﻼع اﺳﺖ .در

)Ferrier, 1856: 138؛ ﺧﺎﻧﯿﮑﻮف.(۱۳۰ :۱۳۷۵ ،

ﮐﻨﺎر ﺑﺮج ﺷ2ل ﴍﻗﯽ ﺑﻨﺎ ،آباﻧﺒﺎر ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺎ اﯾﻮاﻧﯽ رﻓﯿﻊ
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ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۵ﮐﺎرواﻧﴪای ﻋﺒﺎسآﺑﺎد )ﻣﺄﺧﺬ :ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن(
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ﮐﺎرواﻧﴪای دوﻏﺎرون :ازﺟﻤﻠﻪ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ

دوﻃﺒﻘﻪ ﺑﻮده و در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ دارای ﮐﻨﮕﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ .در

آن اﺷﺎره Fﻮد ،ﮐﺎرواﻧﴪای دوﻏﺎرون در ﮐﻨﺎر روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ

ﺣﺎل ﺣﺎﴐ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺠﺎوزﻫﺎ و ﺗﺨﺮﯾﺐﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ،

ﻧﺎم اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺛﺮ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ٣٤٤٤٢٢٫٩٣

از ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت داﺧﻞ اﺛﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ ﺟﺎی Fﺎﻧﺪه اﺳﺖ .از ﻣﯿﺎن

ﺷ2ﻟﯽ و  ٦٠٥٣١١٫٤٩ﴍﻗﯽ ،در ﻓﺎﺻﻠﻪ  ۱۲ﮐﯿﻠﻮﻣﱰی

ﺳﯿﺎﺣﺎن ،واﻣﱪی و ﺧﺎﻧﯿﮑﻮف در اﯾﻦ ﮐﺎرواﻧﴪا اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺘﻪ

ﺷﻬﺮ ﺗﺎﯾﺒﺎد و  ۲۰ﮐﯿﻠﻮﻣﱰی اﺳﻼم ﻗﻠﻌﻪ در اﯾﺎﻟﺖ ﮐﻮﻫﺴﺎن/

)واﻣﱪی۳۷۰ :۱۳۸۷ ،؛ ﺧﺎﻧﯿﮑﻮف (۱۳۴ :۱۳۷۵ ،و ﻓﺮد اﺧﯿﺮ

ﮐﻮﺳﻮﯾﻪ در ﺧﺎک اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺛﺮ ،ﺳﺎزه-

از آباﻧﺒﺎری ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﮐﺎرواﻧﴪا ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ )ﻫ2ن(.

ای ﭼﻬﺎرﮔﻮش ﺑﻪ اﺑﻌﺎد  ۱۶۰*۱۶۰ﻣﱰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از

ﺑﺎزدﯾﺪ از اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﺣﺎل

ﻣﺼﺎﻟﺤﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺧﺸﺖ و ﭼﯿﻨﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺗﺼﻮﯾﺮ

ﺣﺎﴐ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻌ2ری

 .(۶ﮐﺎرواﻧﴪای دوﻏﺎرون دارای  ۸ﺑﺮج ﻣﺪور ﺑﻪ ﻗﻄﺮ  ۷ﻣﱰ

اﺣﺘً 2ﻻ ﻗﺪﻣﺖ ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ اﺛﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دوران ﺗﯿﻤﻮری و ﺻﻔﻮی

اﺳﺖ ﮐﻪ در زواﯾﺎ و ﻣﯿﺎﻧﻪ دﯾﻮار ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮجﻫﺎ

ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﺴﺎب اﺳﺖ.

ﺗﺼﻮﯾﺮ F :۶ﺎی ﻫﻮاﯾﯽ ﮐﺎرواﻧﴪای دوﻏﺎرون )(Google Earth

ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎم ،در اﻣﺘﺪاد ﻣﺮز اﯾﺮان و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﯿﻨﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ Fﻮد.

دﺷﺖ ﻫﺸﺘﺎدان از ﺷ2ل ﺑﻪ ﺗﭙﻪﻫﺎی ﺳﻨﺠﺪی ،از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ

اﯾﻦ اﺛﺮ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ  ٣٤٣٤٥١٫٧٥ﺷ2ﻟﯽ و

ﮐﻮه ﮔﺪاﯾﺎﻧﻪ ،از ﴍق ﺑﻪ رﺷﺘﻪﮐﻮه ﴎﺧﺮ )ﺳﻨﮓ دﺧﱰ( و از

 ٦٠٥١٧٫٨٥ﴍﻗﯽ ،در ﻓﺎﺻﻠﻪ  ۲۰ﮐﯿﻠﻮﻣﱰی ﺟﻨﻮب ﴍق

ﻏﺮب ﺑﻪ آبﭘﺨﺸﺎن ﻣﯿﺎن ﻗﻨﺎتﻫﺎی ﻫﺸﺘﺎدان و ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺑﻪ

ﺗﺎﯾﺒﺎد ۲۵ ،ﮐﯿﻠﻮﻣﱰی ﴍق ﮐﺮات و  ۶۰ﮐﯿﻠﻮﻣﱰی ﻏﺮب ﻏﻮرﯾﺎن

ﺳﻤﺖ ﴎزﻣﯿﻦ اﯾﺮان ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﮔﺮدد )رﻣﻀﺎﻧﯽ-۹۸ :۱۳۸۲ ،

در ﺧﺎک اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ .ﮐﺎرواﻧﴪای ﻫﺸﺘﺎدان دارای

۹۴؛ ﻣﺠﺘﻬﺪزاده .(۷۲ :۱۳۷۸ ،اﯾﻦ دﺷﺖ اﻣﺮوزه ﺧﺎﻟﯽ از

اﺑﻌﺎدی در ﺣﺪود  ۱۵۰*۱۹۰ﻣﱰ اﺳﺖ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از

ﺳﮑﻨﻪ اﺳﺖ؛ وﻟﯿﮑﻦ در دوران ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی

ﻣﺼﺎﻟﺤﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﭼﯿﻨﻪ و ﺧﺸﺖ و در راﺳﺘﺎی ﺷ2ﻟﯽ-

اﻗﻠﯿﻤﯽ و ﻧﯿﺰ ﻣﺴﯿﺮ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﻏﻮرﯾﺎن از ﯾﮏﺳﻮ و ﺧﻮاف از

ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻮع ﻣﺼﺎﻟﺢ اﺛﺮ و ﻧﯿﺰ

ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪای داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺷﺪﯾﺪ و ﭘﯿﴩوی ﺑﯿﺎﺑﺎن ،ﺑﻘﺎﯾﺎی اﻧﺪﮐﯽ از اﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ

واژه ﻫﺸﺘﺎدان ﻣﺘﺸﮑﻞ از دو واژه ﻫﺸﺘﺎد و دان اﺳﺖ و ﺑﻪ

زﻣﯿﻦ ﻗﺎﺑﻞﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ )ﺗﺼﻮﯾﺮ  .(۷از ﻧﻈﺮ ﭘﻼن ،اﯾﻦ ﺑﻨﺎ

ﻫﺸﺘﺎد ﻗﻨﺎﺗﯽ اﻃﻼق ﻣﯽﺷﺪه ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را

ﻫ2ﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرواﻧﴪاﻫﺎی اﻗﻠﯿﻢ ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ دارای ﭼﻬﺎر

آﺑﯿﺎری ﻣﯽFﻮده اﺳﺖ و ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﺮ ﻋﻈﻤﺖ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در

اﯾﻮان ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﯿﺎط ﻣﺮﮐﺰی و ﺣﺠﺮهﻫﺎﯾﯽ در ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺑﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ

ﮔﺬﺷﺘﻪ دارد )ﯾﯿﺖ .(۱۲۲ :۱۳۶۵ ،در اﯾﻦ دﺷﺖ آﺛﺎر وﺳﯿﻌﯽ

اﻟﺒﺘﻪ از اﺑﻌﺎد و اﺿﻼع آن اﻃﻼع دﻗﯿﻘﯽ در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎ

ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﺪهﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﺎ ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻫﺠﺮی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﴍاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد اراﺋﻪ ﮔﺎﻫﻨﮕﺎری ﺑﺮای اﯾﻦ اﺛﺮ دﺷﻮار

در ﻣﺴﺎﺣﺘﯽ ﺑﺎﻟﻎﺑﺮ  ۲۰۰ﻫﮑﺘﺎر ﭘﺮاﮐﻨﺪهﺷﺪهاﻧﺪ .اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ آﺛﺎر

اﺳﺖ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎوشﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﴐوری ﺑﻪ

ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺧﺎک و ﻧﯿﺰ ﮐﺸﺖ ﻣﺘﻌﺪد رو ﺑﻪ وﯾﺮاﻧﯽ

ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.

...

ﮐﺎرواﻧﴪای ﻫﺸﺘﺎدان :ﮐﺎرواﻧﴪای ﻫﺸﺘﺎدان در ﻓﻼﺗﯽ ﺑﻪ

ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﭘﻼن ﮐﺎرواﻧﴪاﯾﯽ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد  ۱۶۰*۱۸۰ﻣﱰ
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...

ﻋﻮاﻣﻞ اﻓﻮل و اﻧﺰوا
اﺷﺎرات ﻣﺘﻮن ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ دوران ﺻﻔﻮی و ﻗﺎﺟﺎر
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﻃﯽ دوران ﻣﺬﮐﻮر از اﻫﻤﯿﺖ و روﻧﻖ ﺑﺎﺧﺮز
ﺑﻪ ﻧﺤﻮ آﺷﮑﺎری ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ روﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺮﮐﺰ
ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﺧﺮﺳﺎن ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ اﯾﺮان و ﮐﺸﻤﮑﺶﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ-
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ ازﺑﮑﺎن در دوران ﺻﻔﻮﯾﻪ آﻏﺎز ﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺟﺪاﯾﯽ ﻫﺮات
از اﯾﺮان در دوران ﻗﺎﺟﺎر ﺑﻪ اوج ﺧﻮد رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺮﮐﺰ ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ ﻏﺮب و ﻣﺮﮐﺰ اﯾﺮان :آﻏﺎز ﺳﺪه
دﻫﻢ ﻫﺠﺮی ،ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت ﮔﺴﱰده ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘ2ﻋﯽ
در اﯾﺮان ﺑﻮد؛ ﭼﺮاﮐﻪ در اﯾﻦ دوران ،ﺻﻔﻮﯾﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی
ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ رﻗﺒﺎی ﺧﻮد ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻗﺪرåﻨﺪ و ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ را ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری
Fﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﴎاﴎ اﯾﺮان ﺑﺰرگ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﻣﯽﮐﺮد .اﻧﺘﻘﺎل
ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ از ﴍق اﯾﺮان ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ و ﺳﭙﺲ ﻣﺮﮐﺰ اﯾﺮان
و ﻧﯿﺰ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان داراﳌﻠﮏ ﺧﺮاﺳﺎن در اﯾﻦ
دوران ،ﺑﺴﱰی را ﻓﺮاﻫﻢ آورد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻘﺶ و اﻫﻤﯿﺖ
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ﻫﺮات )ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ( در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺮ روﻧﺪ ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﻫﻤﭽﻮن
ﺑﺎﺧﺮز ﮐﻪ ﺑﯿﺸﱰ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻧﻘﺶ ﭘﺮرﻧﮓ ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮ
ﻫﺮات ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﺪاﺷﺖ و ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎرواﻧﴪاﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﻈﯿﺮ
رﺑﺎط ﺷﺎهﻋﺒﺎﺳﯽ در ﻫﻤﯿﻦ دوران ﮔﻮﯾﺎی ﺗﺪاوم ﻧﻘﺶ ارﺗﺒﺎﻃﯽ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺧﺮز در دوران ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮﮐﺰ )ﻫﺮات( ،ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪرت
واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ؛ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﯾﻦ دوران ﺧﻮاف و ﺑﺎﺧﺮز
ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ دارای ﮐﺎرﮔﺰاران ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،دارای ﯾﮏ
ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪﻧﺪ؛ و اﯾﻦ ﺣﺎﮐﻢ ﻧﯿﺰ در ﺷﻬﺮ ﺧﻮاف ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺷﺖ
)ﻣﻨﺸﯽﻗﺰوﯾﻨﯽ ۲۲۳ :۱۳۸۷؛ ﺑﺪﻟﯿﺴﯽ۲۶۰/۲ :۱۳۷۷ ،؛
اﺳﮑﻨﺪرﺑﯿﮓ۶۲۰/۲ :۱۳۸۲ ،؛ ﻗﻤﯽ۱۰۶۹/۲ :۱۳۸۳ ،؛
وﺣﯿﺪ ﻗﺰوﯾﻨﯽ.(۷۲ :۱۳۸۳ ،

ﺟﺰﺋﯽ از ﻗﻠﻤﺮو ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷ2ر ﻣﯽآوردﻧﺪ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﯾﮏ دﻫﻪ ﭘﺲ
از اﯾﺠﺎد دوﻟﺖ ﺻﻔﻮی ،ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﯾﻦ دو ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻨﺎزﻋﺎت
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ آﻏﺎز ﺷﺪ و در åﺎم دوران ﺻﻔﻮی و ﻗﺎﺟﺎر
اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ و از رﻫﮕﺬر آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﺘﺤﻤﻞ آﺳﯿﺐﻫﺎی
ﺟﺪی ﺷﺪ .ﺣﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘ2ﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺬﻫﺒﯽ
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﺮاﺳﺎن ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﯾﻮرش ازﺑﮑﺎن ﻃﺮﯾﻖ اﻋﺘﻼ
ﻣﯽﭘﯿﻤﻮد ،ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﻬﺎﺟ2ت ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ آنﻫﺎ دﭼﺎر رﮐﻮد و رﺧﻮت
ﺷﺪ )ﻣﺘﻮﻟﯽ و ﻫﻤﮑﺎران .(۱۴۵ :۱۳۹۳ ،در دوران ﻣﺬﮐﻮر،
ﻫﺮات ﺑﻪﻋﻨﻮان داراﻟﺴﻠﻄﻨﻪ و ﻧﯿﺰ ﺗﻘﺎﻃﻊ راهﻫﺎی ﻣﻬﻢ ارﺗﺒﺎﻃﯽ
و ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ اﯾﺮان و داراﳌﻠﮏ
ﺧﺮاﺳﺎن ،در ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻬﺎت ﺑﻮد و ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﺎﺧﺮز ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﯿﺎﻧﻪ اﯾﻦ دو ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ ﻧﯿﺰ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،اﻏﻠﺐ
اوﻗﺎت ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﺣﻀﻮر و ﯾﺎ ﮐﺸﻤﮑﺶ ﻣﯿﺎن ﻣﻬﺎﺟ2ن و
ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﻣﺒﺪل ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﮔﻮار ﺑﻮد .ﻏﺎرت ﺑﺎﺧﺮز
ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺒﯿﺪﺧﺎن در ۹۴۳ق )ﻣﻨﺸﯽ(۶۵/۱ :۱۳۸۲ ،؛ ﻏﺎﺋﻠﻪ
ﺣﻖﻧﻈﺮ اوﻏﻼن ازﺑﮏ در ۹۵۵ق )روﻣﻠﻮ(۴۳۷ :۱۳۴۹ ،؛ ﻏﺎرت
ﺑﺎﺧﺮز در ۹۸۶ق ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻼل ﺧﺎن ازﺑﮏ )ﺧﻮاﻧﺪﻣﯿﺮ:۱۳۸۰ ،
 ،(۳۸۸/۴ﻏﺎرت ﺑﺎﺧﺮز ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺒﺪاﳌﺆﻣﻦ ﺧﺎن ازﺑﮏ در
۹۹۶ق )ﻣﻨﺸﯽ ،(۴۱۴/۲ :۱۳۸۲ ،ﻏﺎرت ﺧﻮاف و ﺑﺎﺧﺮز
ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻠﯿﻢ ﺧﺎن ازﺑﮏ در ۹۹۹ق )ﻫ2ن (۵۷۶ ،ﻏﺎرت ﺧﻮاف
و ﺑﺎﺧﺮز ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺮاﻧﻐﻤﻪ ازﺑﮏ در ۱۰۲۴ق و ﺑﻪ ﴎﮐﺮدﮔﯽ
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺧﺎن در ۱۰۴۰ق )ﻣﻨﺸﯽ۸۹۳/۲ :۱۳۸۲ ،؛
اﺑﻦﺧﻮاﺟﮕﯽاﺻﻔﻬﺎﻧﯽ (۱۲۳ :۱۳۶۸ ،و ﻧﯿﺰ ﻏﺎرت و ﺷﻮرش
اﻓﺎﻏﻨﻪ در ۱۱۲۸ق )ﻣﺮﻋﺸﯽﻧﺠﻔﯽ ،(۲۱ :۱۳۶۲ ،ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه
ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺳﻬﻤﮕﯿﻦ ﺣﻀﻮر ازﺑﮑﺎن در ﺑﺎﺧﺮز اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﺮﺻﻪ-
ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪی ،ﺗﺠﺎری و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮده اﺳﺖ.
از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪی ،ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﯾﺎ ﻃﻌﻤﻪ ازﺑﮑﺎن و
ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﺎﻧﺸﺎن ﻣﯽﺷﺪ و ﯾﺎ در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻨﮓ از ﻣﯿﺎن ﻣﯽرﻓﺖ.
از ﻧﻈﺮ ﺗﺠﺎری ﻧﯿﺰ ،اﯾﻦ ﻧﱪدﻫﺎ ﺑﺮ روﻧﺪ ﺗﺠﺎرت و ﻣﺒﺎدﻻت
ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮد و ﺳﺒﺐ اﺧﻼل در اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽﺷﺪ؛

ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ازﺑﮑﺎن :ﺑﺎ آﻏﺎز دوران ﺻﻔﻮی اﮔﺮﭼﻪ آراﻣﺶ و ﺛﺒﺎت

ﭼﺮاﮐﻪ ﻫﺮات در اﯾﻦ دوران ﻣﺮﮐﺰ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﻨﺪ و آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی

ﻧﺴﺒﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ از اﯾﺮان

ﺑﻪ ﺷ2ر ﻣﯽرﻓﺖ و ﺑﺎزار ﻧﺎﺣﯿﻪای ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺎﺧﺮز ،واﺑﺴﺘﮕﯽ

ﺣﮑﻢﻓﺮﻣﺎ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی ﺑﺤﺮان ﻣﺒﺪل

زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻫﺮات داﺷﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﺸﻤﮑﺶﻫﺎ ﺑﺮ

ﺷﺪ .ازﺑﮑﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان وارﺛﺎن ﭼﻨﮕﯿﺰ و ﺳﭙﺲ ﺗﯿﻤﻮرﯾﺎن ،ﺧﺮاﺳﺎن

روی ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮ داﺷﺘﻪ و ﺳﺒﺐ ﻧﺎﺑﻮدی و

را ﴎزﻣﯿﻦ ﻣﻮروﺛﯽ ﺧﻮد ﻣﯽاﻧﮕﺎﺷﺘﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﻔﻮﯾﺎن

ﯾﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎﺧﺮز ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،آنﭼﻨﺎنﮐﻪ

ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی رﺳﻤﯽ اﯾﺮان ،اﯾﻦ ﴎزﻣﯿﻦ را

ﻣﻨﺎﺑﻊ از اﺳﺎرت و ﮐﺸﺘﺎر ﻣﺮدم ﺧﻮاف و ﺑﺎﺧﺮز ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮﮐ2ﻧﺎن

اﻋﺘ2داﻟﺴﻠﻄﻨﻪ۱۲۴۳/۲ ،۱۳۶۷ ،؛ ﻟﺴﺎناﳌﻠﮏﺳﭙﻬﺮ،

ﻣﻬﻢ ﺑﻮد )ﺟﻮان (۹۳ :۱۳۹۴ ،ﭼﺮاﮐﻪ )ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ذﮐﺮ ﺷﺪ(،

۱۳۴۷-۱۳۴۸/۳ :۱۳۷۷؛ ﺧﴪوی.(۹۸ :۱۳۶۶ ،

ﯾﮑﯽ از راهﻫﺎی ﻣﺮو ﺑﺎ ﮔﺬر از ﺗﭙﻪﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮات ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ

ﺟﺪاﯾﯽ ﻫﺮات از اﯾﺮان :ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ در اﯾﺮان
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﺮان و از دﺳﺖ
رﻓ æﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﺧﺎک اﯾﺮان ازﺟﻤﻠﻪ ﻫﺮات ﺑﻮد .در واﻗﻊ ﺑﺎ
آﻏﺎز ﺳﺪه ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﻫﺠﺮی ،دوﻟﺖﻫﺎی روﺳﯿﻪ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻗﺼﺪ
داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی
دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻟﻄﻤﻪ وارد Fﺎﯾﻨﺪ؛ و ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺼﻮد،
اﯾﺮان ﺑﻬﱰﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻋﺒﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ )ﻧﺼﯿﺮیﻣﻘﺪم،

...

ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آوردهاﻧﺪ )ﺧﻮرﻣﻮﺟﯽ۱۷۲/۲ :۱۳۴۴ ،؛

اﻣﻨﯿﺖ ﺧﺮاﺳﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻤﻼت ﺗﺮﮐ2ﻧﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﺴﯿﺎر

داﺧﻠﯽ ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﯽرﺳﯿﺪ؛ و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس اﯾﺮان ﻗﻠﻌﻪﻫﺎﯾﯽ
در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آﻧﺎن از ﺣﺮﮐﺎت ازﺑﮑﺎن
آﮔﺎه ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺣﮑﺎم اﯾﺎﻻت ﺧﱪ ﻣﯽدادﻧﺪ و ﻣﺮدم آﻣﺎدﮔﯽ
ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺣﻤﻼت را ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ )رﻣﻀﺎﻧﯽ:۱۳۸۲ ،
 .(۶۸-۶۹ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺪاﯾﯽ ﻫﺮات از اﯾﺮان ،ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ
اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ از ﻣﯿﺎن ﻣﯽرﻓﺖ ،ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن اﯾﺮان ﻧﯿﺰ Fﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺗﺮاﮐﻤﻪ در ﺧﺎک اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.

 .(۲۸/۱ :۱۳۷۴در واﻗﻊ ﻫﺮات در اﯾﻦ دوران دروازه ﻓﺘﺢ

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﺮ ﴎ راهﻫﺎﯾﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ

در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﴐ ﺗﻼش ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ واﮐﺎوی ﻣﺘﻮن ﺗﺎرﯾﺨﯽ و

ﺑﻪ آن ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﺷﺪ و ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺎط ﺗﻘﺎﻃﻊ و راهﻫﺎی

ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ،ﮔﺴﱰه و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺎﺧﺮز در ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﯿﺰ

ﻣﻬﻢ آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷ2ر ﻣﯽآﻣﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ åﺎﻣﯽ

ﻋﻮاﻣﻞ روﻧﻖ و اﻓﻮل اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﻧﺘﺎﯾﺞ

ﺣﻤﻼت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻬﺮ اﻧﺠﺎم

اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﺧﺮز در دوران اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻤﻮاره

ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﻫﺮات در ﻫﻤﻪ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی دﻓﺎﻋﯽ

از رﺳﺘﺎقﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ﺑﺮﺧﻮردار از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﯿﺎﺳﯽ-اداری در

ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻣﻘﺎم ﻧﺨﺴﺖ را داﺷﺖ )واﻣﱪی.(۳۶۷ :۱۳۶۷ ،

ﭘﻬﻨﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ رﺳﺘﺎق از دوران ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﺳﺪه

ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺗﻼش دوﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ

ﺷﺸﻢ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اوج و اﻗﺘﺪار ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﻫﻤﻮاره ﺑﺨﺸﯽ از آن

ﻫﺮات ﴏف Fﻮد و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از

ﺑﻪ ﺷ2ر ﻣﯽرﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺲ از ﻧﺎﺑﻮدی ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر در ﺟﺮﯾﺎن

ﺿﻌﻒ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ،ﻫﺮات را از اﯾﺮان ﺟﺪا Fﺎﯾﺪ .ﺗﺄﺛﯿﺮات اﯾﻦ

ﺣﻤﻼت ﻣﻐﻮﻻن و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻫﺮات ﭘﺲ از آن ،ﺑﺎﺧﺮز ﻧﯿﺰ ﮐﻪ

ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺎﺧﺮز ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺎ ﻫﺮات

ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﺪاﺷﺖ ،از ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اداری

داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﺴﯿﺎر آﺷﮑﺎرﺗﺮی ﺣﺲ ﺷﺪ ،ﭼﺮاﮐﻪ اﯾﻦ

ﺗﺎﺑﻊ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﻬﻢ ﺷﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،در اﯾﻦ دوران

ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻓﺰون ﺑﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و

ﮐﺮﺳﯽ ﺑﺎﺧﺮز ،اﺑﺘﺪا ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻟﻦ و ﭘﺲ از وﯾﺮاﻧﯽ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ در

ﻧﮋادی ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮات داﺷﺘﻨﺪ و از

دوران ﻗﺎﺟﺎر ،ﺷﻬﺮ ﻧﻮ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎﺧﺮز در ﮐﻨﺎر وﯾﺮاﻧﻪﻫﺎی

ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎری ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ ،ﺳﻮدی

ﺷﻬﺮ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﴎ ﺑﺮ آورد .ﻃﺒﻖ اذﻋﺎن ﺳﯿﺎﺣﺎن ﺧﺎرﺟﯽ و

ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺟﺪاﯾﯽ ﻫﺮات ﺑﻪ اﻧﺴﺪاد ﻣﺴﯿﺮ

ﻣﻮرﺧﺎن داﺧﻠﯽ ،ﺷﻬﺮ ﻧﻮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﯿﮕﺮﺑﯿﮕﯽ رﺋﯿﺲ اﯾﻞ

ﺗﺠﺎری ﴍق ﺑﻪ ﻏﺮب و رﮐﻮد و رﺧﻮت ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ

ﻫﺰاره ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آﺑﺎدی ﺑﺎﺧﺮز در ﻃﻮل اﯾﻦ دوران

ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .ازﺟﻤﻠﻪ ﺷﻮاﻫﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﱰوک ﺷﺪن

ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮔﻮﯾﺎی اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﺧﺮز

ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﮐﺎرواﻧﴪاﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﻪ آن اﺷﺎره

ﻫﻤﻮاره از ﻣﻨﺎزل اﺻﻠﯽ ﻫﺮات-ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﺑﻮده و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ

ﺷﺪ .ازﺟﻤﻠﻪ آﺳﯿﺐﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺟﺪاﯾﯽ ﻫﺮات از

ﺳﺒﺐ اﻫﺘ2م دوﻟﺘﻤﺮدان و ﺣﮑﻤﺮاﻧﺎن ﺑﺮای ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ

اﯾﺮان ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺣﻤﻼت ازﺑﮑﺎن ﺑﻮد،

ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﺪود ﺑﺎﺧﺮز ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﺎرهﻫﺎی ﻫﺮیرود اداﻣﻪ

ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ åﺎﻣﯽ اﻓﺮادی ﮐﻪ در اﯾﻦ دوران از ﺑﺎﺧﺮز ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ

داﺷﺖ ،ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﺧﻄﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺮو-ﻫﺮات ﻧﯿﺰ

ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺎن داده )ﻣﮏﮔﺮﮔﺮ۲۲۴ :۱۳۶۸ ،؛

ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺎﺧﺮز در ﺗﴩﯾﺢ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ،ﺣﮑﺎﯾﺖ

واﻣﱪی۳۷۰ :۱۳۸۷ ،؛ ﺷﯿﺮواﻧﯽ (۱۵۰ :۱۳۳۹ ،و ﺣﺘﯽ ﯾﯿﺖ

از ﻧﻘﺶ ﺑﯽﺑﺪﯾﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎﺧﺮز در ﻃﻮل اﯾﻦ دوران

ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﺧﺮز در اﺛﺮ ﻫﺠﻮم ﺗﺮﮐ2نﻫﺎ وﯾﺮان

دارد .اﻟﺒﺘﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎﺧﺮز ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ

ﮔﺮدﯾﺪ )ﯾﯿﺖ .(۲۲۴ :۱۳۶۵ ،در واﻗﻊ ﻫﺮات از ﻧﻈﺮ ﺣﻔﻆ

ارﺗﺒﺎﻃﯽ آن ﻣﺤﺪود Fﯽﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری از آب
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ﮐﺎﻓﯽ و ﺧﺎک ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ ،ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی

 .٥اﺑﻦﺧﺮدادﺑﻪ ،ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ .(١٩٩٢) .اﳌﺴﺎﻟﮏ و

ﻣﻬﻤﯽ را ﻧﯿﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽFﻮد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﻧﮕﻮر ،ﺧﺮﺑﺰه ،ﮔﻨﺪم،

اﳌ2ﻟﮏ .ﺑﯿﺮوت :دارﺻﺎدر اﻓﺴﺖ ﻟﯿﺪن.

دوﺷﺎب و ﮐﺮﺑﺎس ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﺑﻪ

 .۶اﺑﻦﺧﻮاﺟﮕﯽاﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﺼﻮم.(۱۳۶۸) .

ﺑﺎزار ﻫﺮات ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﺪهاﻧﺪ .ﴎاﻧﺠﺎم ﺣﯿﺎت ﺑﺎﺧﺮز ﮐﻪ ﺗﺎ

ﺧﻼﺻﻪاﻟﺴﯿﺮ :ﺗﺎرﯾﺦ روزﮔﺎر ﺷﺎه ﺻﻔﯽ ﺻﻔﻮی .ﺑﻪﮐﻮﺷﺶ اﯾﺮج

دوران ﺻﻔﻮی روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی داﺷﺖ ،در اﺛﺮ روﯾﺪادﻫﺎی

اﻓﺸﺎر .ﺗﻬﺮان :ﻋﻠﻤﯽ.

ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺳﯿﺮ ﻧﺰوﻟﯽ ﯾﺎﻓﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد.

 .۷اﺑﻦرﺳﺘﻪ ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ .(۱۸۹۲) .اﻷﻋﻼقاﻟﻨﻔﯿﺴﻪ.

ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﭘﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ از ﻫﺮات ﺑﻪ ﺗﱪﯾﺰ و

ﺑﯿﺮوت :دارﺻﺎدر.

اﺻﻔﻬﺎن روی داد و ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﻬﺮ ﻫﺮات

 .۸اﺑﻦﻓﻘﯿﻪ ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ .(۱۴۱۶) .اﻟﺒﻠﺪان .ﻣﺤﻘﻖ:

و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻧﯿﺰ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﻮد .ﺑﺎزﺗﺎب اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع

ﯾﻮﺳﻒ اﻟﻬﺎدی .ﺑﯿﺮوت :ﻋﺎ éاﻟﮑﺘﺐ.

را ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻣﯽﺗﻮان در ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﯾﮏ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮاف

 .۹ادرﯾﺴﯽ ،اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ .(۱۳۹۱) .اﻧﺲاﳌﻬﺞ و ﺣﺪاﺋﻖ -

و ﺑﺎﺧﺮز ﻣﺸﺎﻫﺪه Fﻮد .ﻣﻮﺿﻮع دوم ﺗﻬﺎﺟ2ت ازﺑﮑﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ

اﻟﻔﺮج .ﺑﻪﮐﻮﺷﺶ ﯾﻮﺳﻒﺑﯿﮓ ﺑﺎﺑﺎﭘﻮر .ﺗﻬﺮان :ﻣﺠﻤﻊ ذﺧﺎﺋﺮ

ﺑﻪ ﻏﺎرتﻫﺎی ﻣﮑﺮر وﻻﯾﺖ ﺑﺎﺧﺮز ،ﻧﺎﺑﻮدی و اﺳﺎرت ﻧﯿﺮوﻫﺎی

اﺳﻼﻣﯽ ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ

اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺧﻼل ﻣﻘﻄﻌﯽ در اﻣﺮ ﺗﺠﺎرت اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ-

ﻣﻠﮏ.

ﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﺪاﯾﯽ ﻫﺮات از اﯾﺮان اﺑﻌﺎد ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻌﯽ ﯾﺎﻓﺖ و اﮔﺮ ﺗﺎ

 .۱۰اﺳﮑﻨﺪر ﺑﯿﮓ ﺗﺮﮐ2ن .(١٣٨٢) .ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺎéآرای ﻋﺒﺎﺳﯽ.

ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ،ﺣﻤﻼت ازﺑﮑﺎن ﺑﻪ اﺧﻼل در ﺗﺠﺎرت ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﯿﺪ،

ﺗﺼﺤﯿﺢ اﯾﺮج اﻓﺸﺎر .ﺗﻬﺮان :اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ.

ﺟﺪاﯾﯽ ﻫﺮات ﺑﻪ اﻧﺴﺪاد ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺠﺎری ﴍق ﺑﻪ ﻏﺮب

 .١١اﴍف ،اﺣﻤﺪ» .(١٣٥٣) .وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ

ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ و در ﭘﯽ آن ﺣﯿﺎت ﺑﺴﯿﺎری از آﺑﺎدیﻫﺎی ﺑﺎﺧﺮز ﮐﻪ ﺑﻪ

ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ در اﯾﺮان« .ﻋﻠﻮم اﺟﺘ2ﻋﯽ) .ﺷ2ره .٧-٤٩ ،(٤

ﺗﺠﺎرت در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﻧﺎﺑﻮدی ﻗﺮار

 .۱۲اﺻﻄﺨﺮی ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ .(۱۹۲۷) .اﳌﺴﺎﻟﮏ و

ﮔﺮﻓﺖ ،آنﭼﻨﺎنﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ دوران ﺳﺎﺧﺖ آﺛﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ

اﳌ2ﻟﮏ .ﺗﺤﻘﯿﻖ :اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻬﻞ اﺑﻮزﯾﺪ .ﺑﯿﺮوت :دارﺻﺎدر.

راﻫﺪاری ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ و ﮐﺎرواﻧﴪاﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻧﯿﺰ

 .١٣اﻋﺘ2داﻟﺴﻠﻄﻨﻪ،

).(١٣٦٨

ﻣﱰوک ﺷﺪﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮ روﻧﺪ ﺣﻤﻼت ﺗﺮاﮐﻤﻪ

ﻣﺮآت اﻟﺒﻠﺪان .ج .٢ﺑﻪﮐﻮﺷﺶ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﻧﻮاﯾﯽ و ﻣﯿﺮﻫﺎﺷﻢ

ﺑﻪ ﺑﺎﺧﺮز ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﺑﺎﺧﺮز در اﺛﺮ

ﻣﺤﺪث .ﺗﻬﺮان :داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.

ﻫﺠﻮم ﺗﺮاﮐﻤﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ .ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ ﺣﻮادث ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ

 .۱۴اﻓﻀﻞاﻟﺪﯾﻦﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ،اﺑﻮﺣﺎﻣﺪ .(۱۳۷۳) .ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن و

ﺷﮑﻮه ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮود و ﺑﺎﺧﺮز ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ

ﻏﺰ در ﮐﺮﻣﺎن .ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻣﺤﻤﺪاﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺧﺒﯿﺼﯽ .ﺗﺼﺤﯿﺢ

ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻣﻨﺰوی و ﮐﻢاﻫﻤﯿﺖ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﺮز اﯾﺮان و

ﻣﺤﻤﺪاﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽﭘﺎرﯾﺰی .ﺗﻬﺮان :ﮐﻮروش.

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺒﺪل ﺷﻮد.

 .۱۵آﻣﻠﯽ ،اوﻟﯿﺎءاﻟﻠﻪ .(۱۳۴۸) .ﺗﺎرﯾﺦ روﯾﺎن .ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ
 .۱اﺑﻦاﺛﯿﺮ ﺟﺰری ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ .(۱۳۲۷) .وﻧﺪﯾﺪاد .ﺗﺮﺟﻤﮥ
ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺣﺴﯿﻨﯽ )داﻋﯽ اﻻﺳﻼم( .ﺣﯿﺪرآﺑﺎد دﮐﻦ:
ﻣﻄﺒﻌﮥ ﺻﺤﯿﻔﻪ.

 .٢اﺑﻦاﺛﯿﺮ ﺟﺰری ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ .(١٣٨٥) .ﻣﯿﻨﻮی ﺧﺮد.
ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺣﻤﺪ ﺗﻔﻀﻠﯽ .ﺗﻬﺮان :ﺗﻮس.

 .٣اﺑﻦاﺛﯿﺮ ﺟﺰری ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ۱۳۵۸) .ق( .اﻟﮑﺎﻣﻞ ﻓﯽ
اﻟﺘﺎرﯾﺦ .ج .٦ﺑﯿﺮوت :دارﺻﺎدر.
 .۴اﺑﻦﺣﻮﻗﻞ ،ﻣﺤﻤﺪ .(۱۹۳۸) .ﺻﻮره اﻷرض .ﺑﯿﺮوت:
دارﺻﺎدر.

ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ

ﺧﺎن.

ﺳﺘﻮده .ﺗﻬﺮان :ﺑﻨﯿﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان.
 .۱۶ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽراد ،ﺣﺴﻦ» .(۱۳۸۷) .وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﻬﺮ
و ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ در دوره ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن« .ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ دﮐﱰا .ﺗﻬﺮان:
داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ.
 .۱۷ﺑﺎﺳﻮرث ،ﮐﻠﯿﻔﻮرد ادﻣﻮﻧﺪ .(۱۳۵۶) .ﺗﺎرﯾﺦ ﻏﺰﻧﻮﯾﺎن.
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺣﺴﻦ اﻧﻮﺷﻪ .ﺗﻬﺮان :اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ.
 .۱۸ﺑﺪﻟﯿﺴﯽ ،ﴍفﺧﺎن .(١٣٧٧) .ﴍﻓﻨﺎﻣﻪ .ﺗﺼﺤﯿﺢ
وﻻدﯾﻤﯿﺮ وﯾﻠﯿﯿﺎﻣﯿﻨﻮف .ﺗﻬﺮان :اﺳﺎﻃﯿﺮ.
 .١٩ﺑﻼذری ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ .(١٣٣٧) .ﻓﺘﻮح اﻟﺒﻠﺪان .ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻮﮐﻞ ،ﺗﻬﺮان ،ﻧﻘﺮه.

اﺣﻤﺪ ﺑﻬﻤﻨﯿﺎر .ﺗﻬﺮان :ﮐﺘﺎبﻓﺮوﺷﯽ ﻓﺮوﻏﯽ.

ﻟﻄﻒاﻟﻠﻪ .(١٣٧٥) .ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﺮاﺳﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ

 .۲۱ﭘﻮپ ،آرﺗﻮر (۱۳۸۷) .ﺳﯿﺮی در ﻫ Ìاﯾﺮان :ﻣﻌ2ری دوران

ﺣﺎﻓﻆ اﺑﺮو .ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ورﻫﺮام .ﺗﻬﺮان :اﻃﻼﻋﺎت.

اﺳﻼﻣﯽ .ج .۳وﯾﺮاﯾﺶ آرﺗﻮر ﭘﻮپ و ﻓﻠﯿﺲ آﮐﺮﻣﻦ .ﺗﺮﺟﻤﻪ

 .٣٤ﺧﻮاﻧﺪﻣﯿﺮ ،ﻏﯿﺎثاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻫ2م .(١٣٨٠) .ﺗﺎرﯾﺦ

ﺳﯿﺮوس ﭘﺮﻫﺎم .ﺗﻬﺮان :ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.

ﺣﺒﯿﺐاﻟﺴﯿﺮ .ج .٢ﺗﻬﺮان :ﺧﯿﺎم.

 .٢٢ﺗﻮﯾﴪﮐﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﻣﻘﯿﻢ .(١٣٦٢) .ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﻌﻔﺮی.

 .۳۵ﺧﻮرﻣﻮﺟﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ .(۱۳۶۲) .ﺣﻘﺎﯾﻖ اﻷﺧﺒﺎر

ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺳﻌﯿﺪ ﺣﻤﯿﺪﯾﺎن .ﺗﻬﺮان :ﻣﺮﮐﺰ ﻧﴩ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ.

ﻧﺎﴏی .ﺑﻪﮐﻮﺷﺶ ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺪﯾﻮﺟﻢ .ﺗﻬﺮان :ﻧﴩ ﻧﯽ.

 .۲۳ﺟﻌﻔﺮی ،ﻓﺮﺷﯿﺪ ،و ﻫﻤﮑﺎران» .(١٣٩٣) .ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻧﻮ

 .٣٦دﻫﺨﺪا ،ﻋﻠﯽاﮐﱪ .(١٣٨٠) .ﻟﻐﺖﻧﺎﻣﻪ دﻫﺨﺪا .ﺗﻬﺮان:

ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻗﻬﺴﺘﺎن در ﻗﺮون ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ«.

داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.

ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺰرگ) .ﺷ2ره .٦٣ -٨١ ،(١٥

 .۳۷رازی ،اﻣﯿﻦ اﺣﻤﺪ .(۱۳۴۰) .ﻫﻔﺖاﻗﻠﯿﻢ .ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﯿﺪ

 .۲۴ﺟﻮان ،رﺣﯿﻢ» .(١٣٩٤) .ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﻓﻮل ﺳﯿﺎﺳﯽ و

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻃﺎﻫﺮی )ﺣﴪت( ،ﺗﻬﺮان :ﻋﻠﻤﯽ و ادﺑﯽ.

اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﭘﺲ از ﺳﻘﻮط ﻫﺮات در ﻋﴫ

 .۳۸رﺿﯽ ،ﻫﺎﺷﻢ .(۱۳۴۶) .ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﺎمﻫﺎی اوﺳﺘﺎ .ﺗﻬﺮان:

ﻗﺎﺟﺎر« .ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ .ﻣﺸﻬﺪ :داﻧﺸﮕﺎه

ﻓﺮوﻫﺮ.

ﻓﺮدوﺳﯽ.

 .٣٩رﻣﻀﺎﻧﯽ ،ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ» .(١٣٨٢) .ﺧﺮاﺳﺎن در ﺟﻨﮓ

 .۲۵ﭼﮑﻨﮕﯽ ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ،و ﻫﻤﮑﺎران .(١٣٧٥) .راه اﺑﺮﯾﺸﻢ؛

ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم« .ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ .ﻣﺸﻬﺪ :داﻧﺸﮕﺎه

ﯾﺎدﻣﺎن ﮔﺸﺎﯾﺶ راهآﻫﻦ ﻣﺸﻬﺪ -ﺗﺠﻦ -ﴎﺧﺲ .ﻣﺸﻬﺪ:

ﻓﺮدوﺳﯽ.

آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی.

 .٤٠زﻣﭽﯽ اﺳﻔﺰاری ،ﻣﻌﯿﻦاﻟﺪﯾﻦ .(١٣٣٩) .روﺿﺎتاﻟﺠﻨﺎت
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ﻓﺮﻫﻨﮓ رﺷﯿﺪی .ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺎﺳﯽ .ﺗﻬﺮان :ﴍﮐﺖ

داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.

ﺳﻬﺎﻣﯽ ﭼﺎپ رﻧﮕﯿﻦ.

 .۴۱زﻧﮕﻨﻪ ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ .(١٣٨٨) .ﺗﺎرﯾﺦ و رﺟﺎل ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﺎﯾﺒﺎد.

 .٢٧ﺣﻤﻮی ،ﯾﺎﻗﻮت .(١٣٨٠) .ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺒﺪان .ﺗﺮﺟﻤﻪ

ﻣﺸﻬﺪ :ﺣﺎﻓﻆ اﺑﺮو.

ﻋﻠﯽﻧﻘﯽ ﻣﻨﺰوی .ﺗﻬﺮان :ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر.

 .۴۲ﺳﺎﺳﺎنﭘﻮر ،ﺷﻬﺮزاد» .(١٣٨٣) .ﻫﺮات ،ﺷﻬﺮی در ﻣﺴﯿﺮ

 .۲۸ﺧﺎﻧﯿﮑﻮف ،ﻧﯿﮑﻮﻻی وﯾﻼدﯾﻤﯿﺮووﯾﭻ .(١٣٧٥) .ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ

راه اﺑﺮﯾﺸﻢ« .ﺗﺎرﯾﺦ رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ) .ﺷ2ره .١-٣٧ ،(٢١

ﺧﺎﻧﯿﮑﻮف :ﮔﺰارش ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﯽ آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ .ﺗﺮﺟﻤﻪ

 .٤٣ﴎوری ،ﻣﺤﻤﺪﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﺣﺎﺟﯽ ﻣﺤﻤﺪ.(١٣٣٨) .

اﻗﺪس ﯾﻐ2ﯾﯽ و اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﯿﮕﻨﺎه .ﻣﺸﻬﺪ :آﺳﺘﺎن ﻗﺪس

ﻣﺠﻤﻊاﻟﻔﺮس ﴎوری .ج .١ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺤﻤﺪ دﺑﯿﺮ ﺳﯿﺎﻗﯽ.

رﺿﻮی.

ﺗﻬﺮان :ﻋﻠﻤﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.

 .۲۹ﺧﺪادوﺳﺖ ،ﺟﻮاد» .(١٣٩٣) .ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺧﺘﯽ

 .٤٤ﺷﯿﺮواﻧﯽ ،زﯾﻦاﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ .(١٣٣٩) .رﯾﺎضاﻟﺴﯿﺎﺣﻪ .ﺑﺎ

ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻣﺎﻟﯿﻦ ﺑﺎﺧﺮز« .ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ .ﻣﺎزﻧﺪران:

ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺣﺴﯿﻦ اﺑﻦ ﺑﺪراﻟﺪﯾﻦ .ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺣﻮاﺷﯽ ﺣﺎﻣﺪ رﺑﺎﻧﯽ.

داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎزﻧﺪران.

ﺗﻬﺮان :ﺳﻌﺪی.

 .۳۰ﺧﴪوی ،ﺧﴪو .(١٣٩٧) .ﮔﺰارش ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎن-

 .۴۵ﺻﺎﻟﺤﯽ ﮐﺎﺧﮑﯽ ،اﺣﻤﺪ» .(۱۳۷۲) .ﻣﻌ2ری اﯾﺮاﻧﯽ در

ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺤﻮﻃﻪﻫﺎی دوران اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻮزه ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﺧﺮز.

ﴍق ﺧﺮاﺳﺎن« .ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ .ﺗﻬﺮان :داﻧﺸﮕﺎه

ﺗﻬﺮان :ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر .ﻣﻨﺘﴩﻧﺸﺪه.

ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس.

 .۳۱ﺧﴪوی ،ﺧﴪو .(١٣٩٣) .داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم:

 .۴۶ﻋﻮﻓﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ .(۱۹۰۳) .ﻟﺒﺎباﻷﻟﺒﺎب .ﻟﯿﺪن:

ﻣﺪﺧﻞ ﺑﺎﺧﺮز .ﺗﻬﺮان :ﺑﻨﯿﺎد داﺋﺮهاﳌﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ.

ادوارد ﺑﺮاون.

 .۳۲ﺧﴪوی ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ .(١٣٦٦) .ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ

 .۴۷ﻗﻤﯽ ،ﻗﺎﺿﯽ اﺣﻤﺪ .(۱۳۸۳) .ﺧﻼﺻﻪ اﻟﺘﻮارﯾﺦ .ﺗﺼﺤﯿﺢ

وﻻﯾﺖ زاوه .ﻣﺸﻬﺪ :آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی.

اﺣﺴﺎن اﴍاﻗﯽ .ﺗﻬﺮان :داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.

...

 .٢٠ﺑﯿﻬﻘﯽ ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ زﯾﺪ .(١٣٦١) .ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﻬﻖ .ﺗﺼﺤﯿﺢ

 .٣٣ﺧﻮاﻓﯽ )ﺣﺎﻓﻆ اﺑﺮو( ،ﺷﻬﺎباﻟﺪﯾﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
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...

 .٤٨ﮐﺎﺗﺐ ﺑﻐﺪادی ،ﻗﺪاﻣﻪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ .(١٩٨١) .اﻟﺨﺮاج و

 .۶۳واﻣﱪی ،آرﻣﯿﻨﯿﻮس .(١٣٨٧) .ﺳﯿﺎﺣﺖ دروﯾﺸﯽ دروﻏﯿﻦ

ﺻﻨﺎﻋﻪاﻟﮑﺘﺎب .ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ زﺑﯿﺪی .ﺑﻐﺪاد:

در ﺧﺎﻧﺎت آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ .ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺘﺤﻌﻠﯽ ﺧﻮاﺟﻪﻧﻮرﯾﺎن .ﺗﻬﺮان:

داراﻟﺮﺷﯿﺪ ﻟﻠﻨﴩ.

ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.

 .٤٩ﮔﺎﺑﺮﯾﻞ ،آﻟﻔﻮﻧﺲ ) .(١٣٧١ﻋﺒﻮر از ﺻﺤﺎری اﯾﺮان .ﺗﺮﺟﻤﻪ

 .۶۴وﺣﯿﺪ ﻗﺰوﯾﻨﯽ ،ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺎﻫﺮ .(١٣٨٣) .ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻬﺎن-

ﻓﺮاﻣﺮز ﻧﺠﺪ ﺳﻤﯿﻌﯽ .ﻣﺸﻬﺪ :آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی.

آرای ﻋﺒﺎﺳﯽ .ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺳﯿﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﻣﯿﺮﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق .ﺗﻬﺮان:

 .۵۰ﻟﺒﺎف ﺧﺎﻧﯿﮑﯽ ،رﺟﺒﻌﻠﯽ .(١٣٦٥) .ﮔﺰارش ﺑﺮرﺳﯽ و

ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺧﺮاﺳﺎن )ﺑﺎﺧﺮز( .ﺗﻬﺮان :ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه

 .۶۵ﻫﻤﺪاﻧﯽ ،ﻋﻠﯽ ﮐﺮم .(١٣٨١) .داﺋﺮهاﳌﻌﺎرف ﺑﺰرگ

ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر .ﻣﻨﺘﴩﻧﺸﺪه.

اﺳﻼﻣﯽ :ﻣﺪﺧﻞ ﺑﺎﺧﺮز .ج .١١ﺗﻬﺮان :ﺑﻨﯿﺎد داﺋﺮهاﳌﻌﺎرف

 .۵۱ﻟﺴﺎناﳌﻠﮏ ﺳﭙﻬﺮ ،ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ .(١٣٧٧) .ﻧﺎﺳﺦ

اﺳﻼﻣﯽ.

اﻟﺘﻮارﯾﺦ .ج .٣ﺗﻬﺮان :اﺳﺎﻃﯿﺮ.

 .٦٦ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﯽﯾﻌﻘﻮب .(١٣٥٦) .اﻟﺒﻠﺪان.

 .۵۲ﻣﺠﺘﻬﺪزاده ،ﭘﯿﺮوز» .(١٣٧٨) .ﻧﻘﺶ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در

ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺤﻤﺪاﺑﺮاﻫﯿﻢ آﯾﺘﯽ .ﺗﻬﺮان :ﺑﻨﮕﺎه ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻧﴩ ﮐﺘﺎب.

ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻣﺮز اﯾﺮان و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن« .ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﴏ

 .۶۷ﯾﯿﺖ ،ﭼﺎرﻟﺰ ادوارد .(١٣٦٥) .ﺧﺮاﺳﺎن و ﺳﯿﺴﺘﺎن .ﺗﺮﺟﻤﻪ

اﯾﺮان) .ﺷ2ره .٤٣-٩٢ ،(١٢

ﻗﺪرتاﻟﻠﻪ روﺷﻨﯽ زﻋﻔﺮاﻧﻠﻮ و ﻣﻬﺮداد ﺑﻬﺎری .ﺗﻬﺮان :ﯾﺰدان.

 .۵۳ﻣﺤﻤﺪ ﭘﺎدﺷﺎه .(١٣٣٥) .ﻓﺮﻫﻨﮓ آﻧﻨﺪراج .زﯾﺮ ﻧﻈﺮ
ﻣﺤﻤﺪ دﺑﯿﺮ ﺳﯿﺎﻗﯽ ،ﺗﻬﺮان :ﺧﯿﺎم.

 .۵۴ﻣﺮﻋﺸﯽﻧﺠﻔﯽ ،ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤﺪﺧﻠﯿﻞ .(۱۳۶۲) .ﻣﺠﻤﻊ
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اﻟﺘﻮارﯾﺦ .ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻋﺒﺎس اﻗﺒﺎل آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ .ﺗﻬﺮان :ﻃﻬﻮری.
 .٥٥ﻣﺴﺘﻮﻓﯽﻗﺰوﯾﻨﯽ ،ﺣﻤﺪاﻟﻠﻪ .(١٣٦٢) .ﻧﺰﻫﺖاﻟﻘﻠﻮب.
ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮔﺎی ﻟﺴﱰﻧﺞ .ﺗﻬﺮان :دﻧﯿﺎی ﮐﺘﺎب.
 .٥٦ﻣﻌﯿﻦ ،ﻣﺤﻤﺪ .(١٣٧١) .ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﺎرﺳﯽ .ج .٥ﺗﻬﺮان:
اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ.
 .٥٧ﻣﻘﺪﺳﯽ ،اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ.(١٣٦١) .
اﺣﺴﻦ اﻟﺘﻘﺎﺳﯿﻢ ﻓﯽ ﻣﻌﺮﻓﻪ اﻷﻗﺎﻟﯿﻢ .ج .٢ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﻠﯽﻧﻘﯽ
ﻣﻨﺰوی ،ﺗﻬﺮان :ﴍﮐﺖ ﻣﺆﻟﻔﺎن و ﻣﱰﺟ2ن.

 .٥٨ﻣﮏﮔﺮﮔﺮ ،ﮐﻠﻨﻞ ﺳﯽ ام .(١٣٦٦) .ﴍح ﺳﻔﺮی ﺑﻪ
ﺧﺮاﺳﺎن و اﯾﺎﻟﺖﻫﺎی ﺷ2ل ﻏﺮﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن .ج .١ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﻣﺠﯿﺪ ﻣﻬﺪیزاده .ﻣﺸﻬﺪ :آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی.
 .۵۹ﻣﻨﺸﯽﻗﺰوﯾﻨﯽ ،ﺑﻮداق .(۱۳۸۷) .ﺟﻮاﻫﺮ اﻷﺧﺒﺎر .ﺗﺼﺤﯿﺢ
ﻣﺤﺴﻦ ﺑﻬﺮامﻧﮋاد .ﺗﻬﺮان :ﻣﯿﺮاث ﻣﮑﺘﻮب.

 .۶۰ﻣﻨﻬﺎج ﴎاج ﺟﻮزﺟﺎﻧﯽ .(١٣٦٣) .ﻃﺒﻘﺎت ﻧﺎﴏی.
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