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 چکیده

های کهن خراسان است که در متون تاریخی ، نام یکی از رستاقباخرز
دوران اسالمی همواره به آن اشاره شده است. رستاق باخرز از ش2ل 
به رستاق جام، از غرب به رستاق زاوه، از جنوب به رستاق زوزن و از 

شده و کُرسی آن شهر تاریخی مالین رشق به والیت پوشنگ منتهی می
های عظیم آن در حاشیه جنوبی شهر کنونی بوده است که امروزه ویرانه

کند. مروری بر منابع تاریخی و نیز موقعیت Fایی میباخرز خود
سازد که باخرز دارای گذشته باشکوهی قرارگیری این رستاق، روشن می

بوده است و بر این اساس پژوهش پیش رو تالش کرده است تا با تکیه 
بر متون تاریخی به ارائه تصویری جامع پیرامون این رستاق پرداخته و به 

جایگاه سیاسی، اجت2عی و فرهنگی آن در پهنه بازشناسی و تحلیل 
اداری خراسان بپردازد. نتایج این تحقیق نشان  -جغرافیای سیاسی

دلیل قرارگیری بر رس راه دهد که رستاق باخرز در دوران اسالمی بهمی
دلیل برخورداری از هرات و همچنین به -نیشابور و نیز مرو -هرات

کشاورزی متنوع، از اهمیت رشایط اقلیمی مناسب و تولیدات 
فراوانی برخوردار بوده و مراتب رشد و ترقی را در این دوران طی Fوده 
است. این روند در خالل قرون متأخر اسالمی و در پی تهاج2ت 

سوز ازبکان، دگرگون شده و با جدایی هرات از ایران و ترسیم خاFان
ر تحوالت مرزهای سیاسی نوین، باخرز نیز نقش اساسی خود را د

تاریخی از دست داده و به شهرستانی کوچک در حاشیه مرز کنونی 
  افغانستان و ایران تبدیل شده است. 

، ربع نیشابور، ربع هرات، باخرز، گواخرز، مالین واژگان کلیدی:
  خراسان

 
 

Abstract 

"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 
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  مقدمه
شده نیشابور یکی از چهار ربع بزرگ خراسان محسوب می

های نخست هجری تا هجوم مغوالن نقش است که از سده
بسزایی در تحوالت سیاسی و فرهنگی خراسان بزرگ ایفا کرده 

-سیاسیاست. حدود و ثغور والیت نیشابور و تقسی2ت 
ای متشکل از دوازده اداری آن بسیار گسرتده بوده و مجموعه

گرفته است. رستاق و تعداد زیادی شهر و آبادی را در برمی
که برای نخستین بار توسط  هانام یکی از این رستاق

، گرفته قرارجغرافیدانان و مورخان اسالمی مورد اشاره 
هنه ین بخش از پترباشد که از نظر مکانی در رشقیمی »باخرز«

سیاسی و فرهنگی نیشابور قرار داشته و ارتباط نیشابور با 
ساخته است. این رستاق که از نظر طبیعی هرات را میّرس می
شود، به دلیل همین کوهی محسوب مییک دشت میان

موقعیت ویژه ارتباطی و برخورداری از رشایط مطلوب 
 های بزرگتاقلیمی، افزون بر اینکه از دیرباز مقصد جمعی

انسانی بوده است، در تحوالت تاریخی دوران اسالمی نیز 
توجهی داشته و بر همین اساس مورخان و  نقش قابل

-جغرافیدانان در منابع گوناگون به ذکر رویدادهای آن پرداخته

اند. برخالف این موضوع، تاکنون پژوهش مستقلی که به 
بپردازد، نگارش تبیین جایگاه و وجوه اهمیت این رسزمین 

نیافته و پژوهشگران رصفاً به فراخور موضوعاتی دیگر به 
مین اند. بر هبخشی از جغرافیای تاریخی این رسزمین پرداخته

د بر متون متعد اساس، پژوهش حارض تالش دارد تا با تکیه
تاریخی و از طریق بازسازی جغرافیای تاریخی، به تبیین نقش 

باخرز در طول دوران اسالمی و جایگاه سیاسی و اقتصادی 
. ۱بپردازد و در این راستا سؤاالتی را مطرح Fوده است: 

اداری خراسان در دوران  -جایگاه باخرز در تقسی2ت سیاسی
اسالمی به چه صورت بوده و چه تحوالتی را تجربه کرده است؟ 

. چه عواملی در موقعیت و اهمیت باخرز از نظر سیاسی و ۲
. چه عواملی در افول جایگاه ۳است؟  ودهاداری تأثیرگذار ب

  ای تأثیرگذار بوده است؟باخرز در مناسبات منطقه

  پیشینه پژوهش
تاکنون تحقیقات گوناگونی درباره باخرز انجام شده است، اما 

کدام با رویکرد جغرافیای تاریخی و مرور تحوالت تاریخی هیچ
اند. هنپرداختبه بررسی وجوه اهمیت سیاسی و فرهنگی باخرز 

اثر  ،تاریخ و رجال شهرستان تایباد توان بهازجمله این آثار می

ابراهیم زنگنه اشاره Fود که نویسنده بسیاری از مطالب 
تاریخی را بدون تقدم و تأخر زمانی گردآوری کرده است. 
همچنین در کتاب دانشنامه جهان اسالم و نیز کتاب 

صورت کلی به به خرزبا ذیل مدخلاسالمی،  املعارفدائره
های جغرافیایی و تاریخی باخرز تاریخ، مشاهیر و جاذبه

پرداخته شده است. ازجمله منابع دیگری که تالش داشته 
حت ای تاست تا به جغرافیای تاریخی باخرز بپردازد، مقاله

نگاهی نو به جغرافیای تاریخی قهستان در قرون اولیه عنوان 
اداری باخرز را -ه سیاسیاست که در واقع محدود اسالمی

بخشی از قهستان در نظر گرفته است که به نظر صحیح 
نیست و نویسندگان نیز هیچ مدرک تاریخی مبنی بر تعلق 

اند. در واقع هیچ منبع تاریخی، باخرز به قهستان ذکر نکرده
باخرز را در زمره نواحی قهستان ذکر ننموده و سی2ی طبیعی 

های کوهی منطقه قلعه و آثار تاریخی شاخصی همچون
های شود. از پژوهشقهستان نیز در باخرز مشاهده Fی

 ایتوان به آن اشاره Fود، مقالهدیگری که در این رابطه می
الدین اجت2عی زین-واکاوی زندگی سیاسیتحت عنوان 
ند تا ااست که نویسندگان در آن تالش داشته ابوبکر تایبادی

ته عرصه جغرافیایی باخرز پرداخ به تبیین هویت شهر تایباد و
الدین ابوبکر تایبادی در عرصه اجت2عی و سیاسی و نقش زین

خراسان در دوره ایلخانی و تیموری را نیز نشان دهند. پژوهش 
تسمیه باخرز و های جدیدی درباره وجهمذکور اگرچه دیدگاه

تایباد و نیز مرکز سیاسی باخرز در سده هشتم هجری ارائه 
مثال، عنوان، اما فارغ از اشکال نیست. بهFایدمی

از  اند که تایباد پسگیری اذعان داشتهنتیجه نویسندگان در
حمالت مغوالن به مرکز والیت باخرز مبّدل شده است. این 

سو در تناقض آشکار با اشارات متون تاریخی مطلب از یک
 شناختی نیز اینهای باستاناست و از سوی دیگر، فعالیت

کنند. به بیان بهرت در متون تاریخی قبل حمله را تأیید Fیامر 
عنوان شهر مرکزی این مغول، همواره از شهر تاریخی مالین به

حوقل، ؛ ابن۲۵۷: ۱۹۲۷ناحیه یادشده است (اصطخری، 
) و در متون بعد از ۱/۷۲: ۱۳۶۱؛ مقدسی، ۲/۴۳۳: ۱۹۳۸

؛ ای به تایباد نشده استحمله مغوالن نیز اشاره ویژه
که با توجه به جایگاهی که نویسندگان برای تایباد درحالی

بایست اشارات متعددی به آن صورت اند، میمتصور شده
مثال در سده هشتم هجری  عنوان گرفته است. بهمی
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رده معرفی ک نزهتپر مستوفی قزوینی ماالن را شهری عظیم و 
ان ) و اکÃ مورخان، جغرافیدان۱۵۳: ۱۳۶۲قزوینی، (مستوفی

و نیز مسترشقان و مأموران غربی در دوره قاجار نیز که به باخرز 
که ه2نا بخشی از شهر کنونی  »شهر نو«اند، از آبادی آمده

و  کردهاشارهترین شهر ناحیه باخرز عنوان مهمباخرز است، به
 آباد وهایی همچون کاریز، محسنحتی باوجود اشاره به مکان

: ۱۳۶۵اند (ییت، یباد نداشتهی به تامهمدوغارون، اشاره 
؛ ۱۴۱: ۱۳۶۶گرگر، ؛ مک۱۵۰: ۱۳۳۹؛ شیروانی، ۲۲۵-۲۲۴

، ). افزون بر این۳۷۰: ۱۳۸۷؛ وامربی، ۲۳۴: ۱۳۷۱گابریل، 
شناختی نیز که در های مختلف باستاندر جریان فعالیت

ر از تای بزرگحوزه فرهنگی باخرز انجام گرفته است، محوطه
خانیکی، کشف نشده است (لبافمحوطه تاریخی مالین، 

شناختی که از ) و شواهد باستان۱۳۹۷؛ خدادوست، ۱۳۶۵
آمده دستخالل بررسی روشمند محوطه تاریخی مالین نیز به

وضوح تداوم و توالی تاریخی و فرهنگی از دوران است، به
  ).۱۳۹۳دهند (خدادوست، اشکانی تا قاجار را نشان می

  تسمیه باَخرزوجه
یر شکل تغی را» باخرز«توان، واژه یمبه منابع تاریخی  با استناد

که در گذر زمان  دانست» بادهرز/ بادهرزه«یافته واژه پهلوی 
به شکل کنونی درآمده است. یاقوت که به کتابخانه بزرگ مرو 

ترین فردی است که به این موضوع یمیقددسرتسی داشته، 
وده ب »بادهرزه«اصل آن به زبان پهلوی «نویسد: یمپرداخته و 

: ۱۳۸۰(یاقوت، » گاه بادهاستیدنوزاست؛ زیرا آنجا محل 
 ابرو،). حافظ ابرو، مورخ بزرگ عرص تیموری (حافظ۱/۴۰۲

همین  هم) و نیز اعت2دالسلطنه در دوران قاجار ۲۲: ۱۳۷۵
اند (اعت2دالسلطنه، مطلب را در کتب خود منعکس کرده

 جهتتقد است بدینوجود، ابراهیم زنگنه مع). بااین۱۳۶۸
که باد در این منطقه دائم یا به مدت  اندگفته »بادهرزه«

وزد؛ بلکه ممکن است در طول روز یFجهت طوالنی از یک
گونه ی کوتاه بَوزَد؛ و بومیان اینهانوبتاز جهات مختلف و در 

). نصیری ۱۹: ۱۳۸۸گویند (زنگنه، یم» بادهرزه«بادها را 
فرضیه، واژه باخرز را ترکیبی از دو واژه جوزقانی ضمن رًد این 

 »رز باغِ«نویسد در اصل این کلمه یمداند و یم» َرز«و » باغ«

                                                             

. ذکر این نکته رضوری است که تا به امروز باخرز یکی از مراکز مهم ١
رود و دارای هÌمندان موسیقی مقامی خراسان به ش2ر می

دیل یج به باخرز تبتدربهبوده است که » باغ انگور«به معنای 
شده است. وی این اصطالح را برگرفته از درختان انگور/ َرز 

مورخان و داند که در این ناحیه وجود داشته و یمفراوانی 
ی حاصل از آن در هافراوردهجغرافیدانان نیز به محصوالت و 

: ۱۳۹۵(نصیری جوزقانی و کریمی،  اندداشتهاین خطّه اشاره 
)؛ که البته این تحلیل با توجه به سند تاریخی یاقوت که در ۹۳

رسد. افزون بر این باال به آن اشاره شد، صحیح به نظر Fی
رز را در موسیقی دوران ساسانی نیز معانی، نشانی از واژه باخ

 /هاگوشهنام یکی از  »باخرز«. به بیان بهرت ١توان دیدیم
ی موسیقی ساسانی بوده است که توسط باربد، هاپرده

: ۱۳۵۰شده (صفوت، یمدان برجسته دربار، اجرا یقیموس
ن عنواو بر همین اساس در بسیاری از کتب، از باخرز به )۱۳

گوشه موسیقی یاد شده است  یکی از چهل و هشت
تربیزی، ؛ خلف۱۳۶۲؛ تویرسکانی، ۱۳۳۷مدنی، (حسینی

؛ دهخدا، ۱۳۴۴؛ نفیسی، ۱۳۳۵؛ محمدپادشاه، ۱۳۵۷
). مثال این معنی، امیرخرسو گوید: ۱۳۷۱؛ معین، ۱۳۸۰

(رسوری، » / یافته در عرصه باخرز راهکاهأندوهنغ2ت تَِر «
۱۳۳۸.(  

ان عالقه نش »باخرز«فسیر واژه اگرچه پژوهشگران به معنا و ت
اند؛ ولیکن واژه دیگری که در اشاره به این ناحیه توسط داده

گرفته شده است، واژه  به کاری میانه هاسدهنویسندگان 
است. غالمرضا طباطبایی، ذیل این واژه،  »گُواخرز/ کواخرز«

، آن را گویش بلوچی واژه باخرز تاریخنامه هراتدر کتاب 
؛ و رسدیF به نظرتعریف Fوده که چندان معترب و منطقی 

 هکتوان دریافت با رجوع به متون تاریخی پیش از اسالم می
، پیشوندی است که به شهر مرکزی یک »گََو/ گاوا/ گئو«

Fاید. چنانکه در وندیداد یمناحیه/ والیت/ رسزمین اشاره 
گََوسغد/ « صورتبهتوصیف رسزمین سغد، این واژه برای 

: فرگرد ۱۳۲۷(وندیداد،  قرارگرفتهمورد استفاده  »گواسغد
، به معنای »گوبُدشاه« عنوانبه مینوی خرد) و در ۱۰یکم: 

)؛ و یا پایتخت سغد ۷۰: ۱۳۸۵(مینوی خرد،  »حاکم گَوَ «
) نیز ذکر شده است. همچنین شهر ۲/۷۹۶: ۱۳۴۶(رضی، 

ی از تاریخ ابرههکرمان نیز در  گانهپنجهای یرسکُبردسیر یکی از 

خراسان) و نیز  دستی در زمینه ساخت و اجرای دوتار (تنبورچیره
 دهل است.
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: ۱۳۶۱شده است (مقدسی، یمخوانده  »گواشیر« نامبه
). به این موارد ۵۴۳: ۱۳۷۳ین کرمانی، الدافضل؛ ۲/۶۸۱
 در »گوابر«توان اسامی شهرهای تاریخی دیگری همچون یم

/ گواذرستمفارس و یا در کرانه خلیج »گواتر«و  »گوا«گیالن، 
رستقباد در خوزستان را نیز افزود. بنابراین و طبق آنچه در 

توان گفت که این اصطالح نه یممنابع تاریخی آمده است، 
ه ک به معنای رستاق بلکه برای اشاره به شهر مرکزی این ناحیه

 هرفت کار بهاحت2ًال ه2ن شهر تاریخی مالُن/ مالین باشد، 
تواند به تقویت این فرضیه بیانجامد است. موضوعی که می

های میانه، از شهر مرکزی که جغرافیدانان سده است ینا
اند مالن گواخرز/ کواخرز سخن به میان آورده بانامباخرز 

؛ ۲/۴۳۳: ۱۹۳۸حوقل، ؛ ابن۲۵۷: ۱۹۲۷(اصطخری، 
  ).۱/۷۲: ۱۳۶۱مقدسی، 

  رجایگاه و تحوالت سیاسی باخرز از صدر اسالم تا دوران قاجا
-آگاهی از جایگاه سیاسی و موقعیت یک رسزمین از اساسی

 موردتواند در درک اهمیت آن ترین موضوعاتی است که می
چراکه جغرافیا و مرزهای سیاسی هر منطقه  قرار گیرد، توجه

نظامی حاکم بر منطقه  -طی دوران مختلف با قدرت سیاسی
 وها افزوده ارتباط مستقیمی داشته و گاهی بر وسعت آن

شده است. همچنین این موضوع ها کاسته میگاهی نیز از آن
و به  های سیاسی نیز تأثیرگذار باشدتوانسته بر وابستگیمی

دنبال تغییر مرکز قدرت، وابستگی واحدهای تابعه نیز تغییر 
های نخستین اسالمی یابد. این روند در منطقه باخرز از سده

ه است. در متون صدر تا دوره قاجار چندین بار اتفاق افتاد
عنوان یکی از اسالم (سده اول تا چهارم هجری)، از باخرز به

نیشابور آن سخن به میان آمده است  چهارگانهوالیات 
: ۱۹۸۱؛ بغدادی، ۲۵: ۱۳۶۱؛ بیهقی، ۵۶۲: ۱۳۳۷(بالذری، 

و این به آن معناست که در  ؛)۵۴: ۱۳۵۶؛ یعقوبی، ۴۰۰
ز پهنه فرهنگی و سیاسی عنوان بخشی ادوران مذکور باخرز به

شده است. در این متون، از باخرز با نیشابور محسوب می
یاد شده است. رستاق در نظام یکجانشینی » رستاق«عنوان 

و کشاورزی ایران، اگرچه در برخی مواقع در معنای ِده (قریه) 
تر از ده بوده شود؛ ولی در واقع واحدی بزرگگر میهم جلوه

گرفته ده و یک یا چند شهر را در بر میای از چند و مجموعه
). باسورث در تحلیل اوضاع ۱۷۵: ۱۳۸۷راد، است (باستانی

مبنای واحد «خراسان در دوره غزنویان، روستا/ رستاق را 

ها را واحدهای دانسته و آن» جمعیتی در خراسان
ای تعریف Fوده که از منظر مناسبات اقتصادی خودبسنده

یه دوسوظیر مرو و نیشابور در تعاملی تر نبا واحدهای بزرگ
). البته ابن خردادبه از ۱۵۳: ۱۳۵۶اند (باسورث، قرار داشته

: ۱۹۹۲رده است (ابن خردادبه، یاد ک »مدینه«باخرز با عنوان 
 در زبان »شهرستان«که این واژه نیز از نظر مفهومی با  )،۲۴

دارای که  مرکزی شهری است«پهلوی قرابت دارد و مراد از آن 
: ۱۳۵۳(ارشف، » جایگاه اداری، سیاسی و مذهبی باشد

توان فرض Fود که حداقل در ). با توجه به این تعاریف می۱۳
اداری با یک مرکز/ -سده سوم هجری، باخرز واحدی سیاسی

رسته، نام این مرکز و نیز نام رستاق را کُرسی بوده است. ابن
یان آورده است. سخن به م» باخرز«یکسان و از هر دو بانام 

نیشابور دارای چهار شهر/ ُمُدن، «نویسد: یمباره او در این
سیزده روستا/ رستاق و چهار َربع/ ارباع است؛ شهرها زام و 

أستوا، ارغیان،  هارستاقباخرز و جوین و بیهق باشد. 
اسفراین، جوین، بیهق، باشت، رخ، زام، باخرز، زاوه، زوزن، 

و أرباع آن نیز ریوند، تکاب، أشبنذ و خواب/ خواف است؛ 
  ).۱۷۱: ۱۸۹۲رسته، (ابن» و مازل هستند فروش بشت

از سده چهارم هجری، مورخان و جغرافیدانان ضمن اشاره به 
اداری این رسزمین به نیشابور، نام شهر -وابستگی سیاسی

اند (اصطخری، ذکر کرده »مالن گواخرز«مرکزی این ناحیه را 
: ۱۳۶۱؛ مقدسی، ۴۳۳/ ۲: ۱۹۳۸؛ ابن حوقل، ۲۵۷: ۱۹۲۷

رسد همزمان با رونق و گسرتش نیشابور در ). به نظر می۱/۷۲
توجهی برخوردار شده است؛ این دوران، باخرز نیز از رشد قابل

 های نیشابور معرفیفقیه، باخرز را یکی از رستاقچراکه ابن
). ۶۱۱: ۱۴۱۶فقیه، کرده که صد و شصت دهکده دارد (ابن

عنوان قصبه مالین به آباد شهرن اشاره به یاقوت نیز ضم
و های این ناحیه را یکصد و شصت باخرز، ش2ر آبادی

Fاید هشت دهکده در اواخر سده ششم هجری ذکر می
های این خطّه )؛ و تنها یکی از آبادی۱/۴۰۲: ۱۳۸۰(یاقوت، 

زیر مؤیدامللک خوارزمشاهی، Fایند که و را تایباد معرفی می
و سایر بناهای وابسته را  کتابخانهه، مسجد، خانقا در آن

). این توصیفات نشان ۵۳: ۱۳۷۲ایجاد کرده است (عوفی، 
دهد که احت2الً باخرز نیز ه2نند نیشابور قبل از حمالت می

کرده است؛ تا مغوالن، دوران رشد و ترقی خود را سپری می
 مهمزمان با این دوران، ادریسی در نقشه اقلیم چهار  که ییجا
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 دهندهنشانایران، موضع مالُن را مشخص Fوده است که 
اداری خراسان در -اهمیت این شهر در جغرافیای سیاسی

 ).۱۳۹۱های میانی است (ادریسی، سده

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

در اواسط این سده و درست پس از نگارش کتاب 
، حمالت مکرر مغوالن به خراسان و شهرهای البلدانمعجم

آباد آن آغاز گردید و در زمان کوتاهی به ویرانی این شهرها 
در اثر همین حمالت، اهمیت و سیادت نیشابور بر  انجامید.

 هراتن رفت و در قبال آن، شهرهای دیگر خراسان از میا
پایتخت/ دارالسلطنه آل کرت و سپس شاهرخ  عنوانبه

تیموری، موقعیت برتری نسبت به دیگر شهرهای خراسان 
کسب Fود و بسیاری از والیات ازجمله باخرز که فاصله 
کوتاهی با این شهر داشتند، از نظر سیاسی و اداری تحت 

). بر ۱۵۳: ۱۳۶۲قزوینی، تابعیت آن درآمدند (مستوفی
عنوان یکی از والیات هرات همین اساس، اسفزاری از باخرز به

کند کند و ماالن را جای عظیم و پر نزهت معرفی مییاد می
، مورخ و ابروحافظ). ۴۱۱-۱/۴۰۹: ۱۳۳۹اسفزاری، (زمچی

جغرافیدان عهد تیموری از نخستین کسانی است که ضمن 
دقیق موقعیت آن  تسمیه باخرز، به ترشیحیادآوری وجه

در قدیم "بادهرزه" «نویسد: باره میپرداخته است. وی در این
نوشتند؛ یعنی محل باد. ناحیتی است که رشق آن یم

کوسویه و اع2ل فوشنج است و غربی آن والیت خواف است 
و ش2لی آن والیت زام و جنوبی آن بیابانی است که میان 

، برواحافظ» (ه استقهستان و خواف و بوشنج و سبزار افتاد

گردد که ). با توجه به توصیف وی مشخص می۲۲: ۱۳۷۵
محدوده باخرز در سده نهم هجری با وسعت کنونی دو 

  کرده است. شهرستان تایباد و باخرز برابری می
از حدود و ثغور این منطقه در کتب دوران صفوی اطالعات 

 ینتوان دریافت که از اچندانی در دست نیست و تنها می
دوران به بعد، حکومت خواف و باخرز به یک والی سپرده 

؛ بدلیسی، ۲۲۳: ۱۳۸۷شده است (منشی قزوینی می
؛ قمی، ۲/۶۲۰: ۱۳۸۲؛ اسکندربیگ، ۲/۲۶۰: ۱۳۷۷
). برخالف دوران ۷۲: ۱۳۸۳؛ وحید قزوینی، ۲/۱۰۶۹: ۱۳۸۳

باخرز،  منطقهی دقیقی از حدود و ثغور هاگزارشصفویه، 
ها و تحوالت سیاسی این منطقه رتتعداد نفوس، مهاج

توسط مسترشقان خارجی و مورخان داخلی دوران قاجار 
دهنده افول جایگاه ها نشاننگاشته شده است که این گزارش

ای است. و اهمیت سیاسی باخرز در مناسبات منطقه
مثال، شیروانی، موقعیت باخرز را در طرف رشقی عنوانبه

روستای آباد است و فردی از  ۵۰کند که دارای هرات ذکر می
شهری واسط، موسوم به  »محمدخان« نامبهطایفه َهزاره، 

باب خانه و ع2رات عالی آنجا  ۱۰۰۰با حدود  »نوشهر«
). وی همچنین از ۱۵۰: ۱۳۳۹ساخته است (شیروانی، 

سکونت َده هزار ایل هزاره در این ناحیه و نیز حمالت مکرر 
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ترک2نان به آن یاد کرده است (ه2ن). همچنین مک گرگر 
ترین آبادی آن باخرز را ناحیه کوچکی معرفی کرده که مهم

)؛ وی ۱۴۱، ۱۳۶۶گرگر، و به ویرانی است (مکر  »شهر نو«
همچنین رزه و کاریز را نیز از رسحدات این ناحیه معرفی 
Fوده؛ و این خطه را مورد هجوم و غارت همیشگی ترک2نان 

). ییت نیز در توصیف باخرز تنها ۲۲۴ذکر کرده است (ه2ن: 
خانوار  ۲۰۰ای با و آن را دهکده کردهاشاره» شهر نو«به 
صیف Fوده است که رو به ویرانی است. وی نیز همچون تو 

ند کترک2نان اشاره می هجومسایرین، به ویرانی باخرز در اثر 
  ).۲۲۴-۲۲۵: ۱۳۶۵(ییت، 

  عوامل رونق و شکوفایی
و  دهد که جایگاهبررسی متون تاریخی و جغرافیایی نشان می

 یجه برخورداری ازدرنتاهمیت باخرز در طول دوران اسالمی، 
  آمده است. به وجودالجیشی های اقتصادی و سوقمؤلفه

در طول دوران اسالمی، اهمیت اقتصادی و تولیدی: 
-می به ش2رها درآمد حکومتمنابع ترین کشاورزی از مهم

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

یشرتی ب موردتوجهتوانستند محصول بیشرتی تولید کنند، 
ز ای با خاک حاصلخی. مک گرگر باخرز را ناحیهگرفتندقرار می

ا توان آن ر کند که با کار و کوشش میو آب فراوان معرفی می
های ). انگور و فرآورده١٤١: ١٣٦٦گرگر، مکبارور ساخت (

ترین ویژه گندم و انواع میوه از شاخصآن، خربزه، غالت، به
-دهزبانزد بو شده و اند که در باخرز کشت میمحصوالتی بوده

یکی از مراکز حبوب و مویز یاد  عنوانبهمقدسی، از باخرز اند. 
نام است کند؛ ولی کمکرده که پوشاک نیز صادر می

). همچنین مستوفی قزوینی و ۲/۴۶۷: ۱۳۶۱(مقدسی، 
الدین محمد اسفزاری، ضمن اشاره به باغات فراوان ینمع

ه در کنند کیاد می میوه و انگور این ناحیه، از خربزه بلند باخرز
: ۱۳۶۲قزوینی، جمیع خراسان مشهور بوده است (مستوفی

ابرو استعداد حافظ ).۱/۲۲۳: ۱۳۳۹اسفزاری، ؛ زمچی۱۵۳
-کشاورزی باخرز را ستوده و این خطّه را برخوردار از باغستان

ویژه انگور برشمرده است که دوشاب هایی از همه نوع میوه به
). ۲۲: ۱۳۷۵، ابروحافظاهد کرد (آفتابی آن با عسل فرق نخو 

امین احمد رازی نیز در سده یازدهم هجری به این موضوعات 
باخرز توابع و مزارع دلشاد و ض2یم «نویسد: و می کردهاشاره

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

شود و مضافاتش، یکی تایباد است که یمنیکویی حاصل 
شود و دیگری یمزده هزار تُن انگور رصف دوشاب دوا هرساله

 ).۱۶۵: ۱۳۴۰(رازی، » نامدار است اشخربزهکاریز است که 
افزون بر انگور و خربزه، گندم هم از محصوالت صادراتی باخرز 

رفته است. آلفونس گابریل در سفرنامه خود یم به ش2ر
بین سه منطقه جام، باخرز و خواف، «چنین آورده است: 

 که بادیطور بهشود؛ یمف پربادترین منطقه محسوب خوا
شود؛ و گندم مرصفی را یمروزه در آنجا مانع رشد گندم  ۱۲۰

در دوران قاجار . )۲۳۸: ۱۳۷۱(گابریل، » آورند.یماز باخرز 
 یزی خاکحاصلخنیز افرادی همچون شیروانی و مک گرگر به 

ه و ز و نیکویی محصوالت کشاورزی باخرز همچون انگور، خرب
، ۱۳۶۶گرگر، ؛ مک۱۵۰: ۱۳۳۹(شیروانی،  اندکردهاشارهغله 
پوند)  ۶۸۰تومان ( ۳۴۰۰) و ییت مالیات این منطقه را ۱۴۱

که اقلیم آن خروار غله ذکر کرده است؛ درحالی ۱۸۰۰نقدی و 
داده است یماجازه تولید محصول بسیار بیشرتی را نیز 

  ).۲۲۴-۲۲۵: ۱۳۶۵(ییت، 

از عوامل دیگری که در و راهربدی باخرز: اهمیت ژئوپلیتیک 
بوده است، جایگاه  موردتوجهاهمیت و جایگاه رستاق باخرز 

راهربدی این رستاق در مسیر دو َربع بزرگ نیشابور و هرات 
آُملی از این منطقه با عنوان  که ییجا)؛ تا ۲بوده است (تصویر 

). در واقع ۱۸۳: ۱۳۴۸یاد کرده است (آملی،  »دِر هرات«
نیشابور و هرات از دیرباز دارای جایگاه واالیی از منظر 

که  آن مسیری تبعبهسیاسی، اقتصادی و فرهنگی بودند و 
داد از اهمیت اساسی این دو شهر را به یکدیگر پیوند می

برخوردار بود. افزون بر این، فاصله هرات تا نیشابور تقریباً 
ندک و فاقد موانع طبیعی جدی است و همین ویژگی، ا

-های تجاری و نظامی جذاب میمسیر مذکور را برای کاروان

Fود. مقدسی، ابن حوقل و مستوفی ازجمله جغرافیدانانی 
هستند که در ترشیح منازل راه نیشابور به هرات، از باخرز 

: ۱۳۶۱؛ مقدسی، ۲/۴۲۷: ۱۹۳۸حوقل، اند (ابنیادکرده
). افزون بر این، برخی ۱۷۷: ۱۳۶۲قزوینی، ؛ مستوفی۲/۵۱۳

از حوادث مهم تاریخی در همین مسیر روی داده است که 
دهنده اهمیت این مسیر در تحوالت تاریخی است. در نشان
های اولیه هجری، حمزه آذرک خارجی از خوارج سیستان سده

و نیز یعقوب لیث صفاری، از همین مسیر به سمت نیشابور 
؛ جوزجانی، ۶/۱۵۱ق:  ۱۳۸۵اثیر، اند (ابنکشیدهلشکر 
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). در همین زمینه خواجه رشیدالدین ۱/۱۹۹: ۱۳۶۳
همدانی گزارش Fوده است که در جریان جنگ  اللهفضل

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

: ۱۳۷۳براق نیز از راه باخرز به بادغیس اردو کشید (همدانی، 
۱/۱۰۷۹.(  

  

  
  )Microsoft virtual Earth( یهرات بر روی نقشه امروز  -: جاFایی منازل مهم مسیر نیشابور۲تصویر 

  
 ه نظربهرات، -عالوه بر نقش باخرز در مسیر ارتباطی نیشابور

مرو نیز -رسد این رستاق در مسیر مواصالتی هراتیم
ی فرعی جاده هاراهیکی از  چراکهبوده است؛  موردتوجه

کرده یمابریشم با گذر از کرانه هریرود، هرات را به مرو متصل 
: ۱۳۷۵؛ چکنگی و همکاران، ۲۲: ۱۳۸۳پور، است (ساسان

ق و در ترشیح حمالت ۴۷۲وقایع سال  در ذکر). خواندمیر ۲۴
ُغزها 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، 

). همچنین امیر تیمور گورکانی نیز از همین ۲/۴۸۳: ۱۳۸۰
ات استفاده Fوده و مورخان از مسیر برای یورش از مرو به هر 

اتراق سپاهیان امیرتیمور در تایباد و مالقات تیمور با موالنا 
الدین ابوبکر در تایباد و سپس حرکت به سمت هرات خرب ینز
؛ زمچی اسفزاری، ۳/۴۳۰: ۱۳۸۰دهند (خواندمیر، یم

). در دوران صفویه و قاجار نیز ترک2نان از همین ۲/۳۷: ۱۳۳۹
کردند فوذ به داخل خراسان استفاده میمسیر برای ن

  ).۶۸: ۱۳۸۲(رمضانی، 

  

  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 

راهداری اشاره توان به کاروانرساها و میل ها میازجمله آن
  کرد.

ترین اثر موجود در حوزه فرهنگی باخرز، شاخص میل کرات:
وضوح، اهمیت راهداری در این منطقه میل کرات است که به

). این اثر در موقعیت جغرافیایی ۳دهد (تصویر را نشان می
١٩٫٦٩٢٣ش2لی و  ٣٥٤٠٫٤٠١٥رشقی، در ٦٠ 

ه بر کنار روستایی تایباد، د جنوب غربکیلومرتی  ۲۴فاصله 
دای خواف، بر بلن -ین نام و در کنار مسیر ترانزیتی تایبادهم

ود است. پیرامون اثر محد قرارگرفتهیک برجستگی مصنوعی 
ها انباشته از مواد فرهنگی هایی است که بر روی آنبه تپه

دهنده همچون سفال و بقایای مع2ری است که نشان
ست. میل کرات، یک سازه سکونت در این ناحیه از دیرباز ا

مرت است که  ۲۶مرت و ارتفاع کلی  ۱۵٫۶ی به قطر وجههشت
طرف ش2ل کج شده است؛ و قسمت فوقانی آن اندکی به

نیز معروف » میل کج«به همین سبب در میان اهالی به 
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وجهی است. این اثر در قسمت ساقه دارای شکل هشت
 ۱۵٫۲حدود  مرت طول دارد و جمعاً  ۱٫۹۰است که هر وجه آن 

مرت  ۱۵٫۵وجهی حدود مرت محیط آن است. این بخش هشت
ارتفاع دارد و تا کمرگاه ادامه یافته و سپس از این قسمت، 

ر آن تدریج از قطگیرد؛ که بهای به خود میمناره شکل استوانه
رسد. ارتفاع این قسمت مرت می ۷کاسته شده و در انتها به 

بنا در جبهه رشقی اثر قرار  مرت است. ورودی ۱۰نیز در حدود 
مرت و عرض  ۱٫۶۵گرفته است و متشکل از درگاهی به ارتفاع 

پله مارپیچ  ۹۵مرت است. در داخل اثر تعداد سانتی ۷۰حدود 
یابد. های ساعت به نوک میل راه میدر جهت خالف عقربه

-رههای گتزیینات بنا منحرص به آجرکاری و مشتمل بر طرح

ه با یسمقاقابلاست. این تزیینات سازی و کتیبه کوفی 
آجرکاری بناهای دوره سلجوقی ه2نند مناره سمنان، رباط 

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

 یسهمقاقابلهای غزنه متعلق به دوران غزنوی وجهی با مناره
 ه2نا سبک رازی کهآناست؛ و با توجه به سبک ساخت2نی 

د تاریخ ساخت بنا متعلق به دوران رساست، به نظر می
سلجوقی باشد؛ چنانکه آرتور پوپ نیز از این بنا با عنوان برج 
یاد کرده و تاریخ نیمه اول قرن یازدهم میالدی را برای آن 

  ).۱۱۴۲: ۱۳۸۷پیشنهاد کرده است (پوپ، 

  
  : میل کرات (مأخد: نگارندگان)۳تصویر 

مرتی جنوب کرات و بر  ۵۰۰در فاصله  رباط سنگی کرات:
مرت  ۵۰*۵۰ای چهارگوش به ابعاد دست چپ جاده، سازه

ود و شقرار گرفته است که از آن با عنوان رباط سنگی یاد می
-وآمد میی بوده که در این مسیر به رفتمسافرانپناهگاه 

-. در حال حارض بسیاری از قسمت)۴اند (تصویر پرداخته

های این اثر به دلیل فرسایش و لرزش مداوم ناشی از عبور و 
های سنگین ریزش کرده و تخریب شده است. مرور ماشین

مصالح بکار رفته در ساخت اثر سنگ و ساروج است. ورودی 
اثر با عرض دو مرت، در جبهه رشقی قرار دارد. فضای داخلی 

ره در هر یک از اضالع است که در بنا، مشتمل بر شش حج
. سقف هر یک از اندشدهساختهپیرامون یک فضای مرکزی 

 مرتمربع ۴ها دارای ها جناغی است و هر یک از آنحجره
های فضای نشیمن هستند. در داخل هر یک از حجره

مرت سانتی ۳۰مرت و با عمق  ۰٫۵*۰٫۵یی به ابعاد Fاطاق
است. در پیرامون اثر، قطعات بسیار فراوانی از  شدهساخته

دهد، بنایی که نشان می شدهپراکندهآجر و مواد فرهنگی 
دیگر نیز در پیرامون رباط وجود داشته و در حال حارض 

ژه در ویرفته است. قدمت اثر با توجه به نوع مع2ری بهیانازم
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به  بها و نیز مصالح بکار رفته در آن قابل انتساقسمت طاق
هجری است. آلفونس گابریل ازجمله کسانی  ۱۰و  ۹سده 

است که به بازدید از این اثر پرداخته؛ و در آن دو لوح مرمر 

ده ش بردهنامنام اسحاق بن محمد ها از فردی بهیافته که در آن
  ).۲۳۵: ۱۳۷۱اند (گابریل، دادهق را نشان می۸۷۱و تاریخ 

 

  
  : نگارندگان)مأخذ: رباط سنگی کرات (۴تصویر 

ترین و بارزترین آثاری که ازجمله مهم آباد:کاروانرسای عباس
دهنده اهمیت تجاری باخرز در دوران گذشته است، نشان

ای تاریخی به همین آباد در مرکز مجموعهکاروانرسای عباس
). این اثر در موقعیت جغرافیایی ۵نام است (تصویر 

٤٥٥٩ش2لی و  ٣٤٠٦٤٣۳۳فاصله  رشقی، در ٦٠ 
-تایباد، در سمت چپ جاده تربت ش2ل غربکیلومرتی 

اقع بلند و  چنداننه هایرشته از تپهتایباد و در دامنه یک-جام
شده است. قدمت آثار موجود در این مجموعه به دوران 

رسد و متشکل از دو قلعه، یک کاروانرسا، صفویه و قاجار می
، آسیاب و کوره پخت آجری است که در ساخت اثر انبارآب

از آن استفاده شده است. این کاروانرسا بنایی مربع مستطیل 
ی در زوایای ندوجهچمرت است با چهار برج  ۴۰*۶۴به ابعاد 
یی در وسط هر یک از اضالع است. در هابرج یمناصلی و 

انبار بزرگی با ایوانی رفیع ی بنا، آبش2ل رشقکنار برج 

مرت عمق دارد و با استفاده از ساروج  ۴که در حدود  قرارگرفته
ساخته شده است. مصالح مورد استفاده در ساخت اثر، 

ختار داخلی بنا متشکل از عبارت از آجر و ساروج است؛ و سا
غربی)، شامل یک محوطه -یوسته (رشقیپهمبهدو حیاط 
یی در دو سوی ورودی و Fاهاطاقشکل با مستطیل 

هایی در یی در جلو و حیاطی چهار ایوانی با اتاقهااسطبل
پیرامون آن است؛ و از این نظر با کاروانرساهایی نظیر رباط 

کاخکی، (صالحییسه است مقاقابلرشف در رسخس 
). محمدعلی منشی در سده سیزدهم از این بنا ۳۵۲: ۱۳۷۲

بزرگ معرفی کرده است  عباسشاهبازدید کرده و آن را ساخته 
). همچنین سیاحانی نظیر خانیکوف و ۱۰۷: ۱۳۵۶(منشی، 

ند افریه نیز در مسیر افغانستان در این مکان اقامت داشته
)Ferrier, 1856: 138 ،۱۳۰: ۱۳۷۵؛ خانیکوف.(  
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  : نگارندگان)مأخذآباد (کاروانرسای عباس :۵تصویر 

ن به تواازجمله تأسیسات دیگری که می کاروانرسای دوغارون:
اشاره Fود، کاروانرسای دوغارون در کنار روستایی به همین  آن

 ٢٢٫٩٣٤٤٣٤قعیت جغرافیایی نام است. این اثر در مو 
کیلومرتی  ۱۲در فاصله رشقی،  ١١٫٤٩٥٣٦٠ش2لی و 

کیلومرتی اسالم قلعه در ایالت کوهسان/  ۲۰شهر تایباد و 
-کوسویه در خاک افغانستان واقع شده است. این اثر، سازه

مرت است که با استفاده از  ۱۶۰*۱۶۰ای چهارگوش به ابعاد 
چینه ساخته شده است (تصویر مصالحی همچون خشت و 

مرت  ۷برج مدور به قطر  ۸دوغارون دارای  ). کاروانرسای۶
ها . این برجاندشدهساختهاست که در زوایا و میانه دیوار 

بوده و در باالترین قسمت دارای کنگره هستند. در  دوطبقه
هایی که صورت گرفته، حال حارض به دلیل تجاوزها و تخریب

اثر چیزی بر جای Fانده است. از میان  از تأسیسات داخل
سیاحان، وامربی و خانیکوف در این کاروانرسا اقامت داشته 

) و فرد اخیر ۱۳۴: ۱۳۷۵؛ خانیکوف، ۳۷۰: ۱۳۸۷(وامربی، 
انباری نیز در این کاروانرسا یاد کرده است (ه2ن). از آب

بازدید از این اثر به دلیل استقرار نیروهای نظامی در حال 
پذیر نیست؛ اما با توجه به شواهد مع2ری امکان حارض

احت2الً قدمت ساخت این اثر نیز به دوران تیموری و صفوی 
  قابل انتساب است.

  
  )F)Google Earthای هوایی کاروانرسای دوغارون  :۶تصویر 
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کاروانرسای هشتادان در فالتی به  کاروانرسای هشتادان:
همین نام، در امتداد مرز ایران و افغانستان واقع شده است. 

های سنجدی، از جنوب به دشت هشتادان از ش2ل به تپه
رسخر (سنگ دخرت) و از  کوهرشتهکوه گدایانه، از رشق به 

های به های هشتادان و جریانپخشان میان قناتغرب به آب
-۹۸: ۱۳۸۲گردد (رمضانی، ران منتهی میسمت رسزمین ای

). این دشت امروزه خالی از ۷۲: ۱۳۷۸؛ مجتهدزاده، ۹۴
ی هاسکنه است؛ ولیکن در دوران گذشته به دلیل ویژگی

سو و خواف از اقلیمی و نیز مسیر ارتباطی با غوریان از یک
ای داشته است. سوی دیگر، نقش مهمی در ارتباطات منطقه

کل از دو واژه هشتاد و دان است و به واژه هشتادان متش
شده که در گذشته این منطقه را هشتاد قناتی اطالق می

Fوده است و گواهی بر عظمت این منطقه در آبیاری می
). در این دشت آثار وسیعی ۱۲۲: ۱۳۶۵گذشته دارد (ییت، 

های نخستین تا متأخر هجری وجود دارد که متعلق به سده
. اگرچه این آثار اندشدهپراکندههکتار  ۲۰۰بر در مساحتی بالغ

به دلیل فرسایش خاک و نیز کشت متعدد رو به ویرانی 

مرت  ۱۶۰*۱۸۰توان پالن کاروانرسایی به ابعاد هستند، اما می
که با استفاده از چینه ساخته شده است را شناسایی Fود. 

ش2لی و  ٥١٫٧٥٣٤٣٤این اثر در موقعیت جغرافیایی 
٧٫٨٥٥١جنوب رشقکیلومرتی  ۲۰فاصله  رشقی، در ٦٠ 

کیلومرتی غرب غوریان  ۶۰کیلومرتی رشق کرات و  ۲۵تایباد، 
در خاک افغانستان است. کاروانرسای هشتادان دارای 

مرت است و با استفاده از  ۱۵۰*۱۹۰ابعادی در حدود 
 -مصالحی همچون چینه و خشت و در راستای ش2لی

یل نوع مصالح اثر و نیز جنوبی ساخته شده است. به دل
فرسایش شدید و پیرشوی بیابان، بقایای اندکی از اثر بر سطح 

). از نظر پالن، این بنا ۷است (تصویر  مشاهدهقابلزمین 
ه2نند سایر کاروانرساهای اقلیم گرم و خشک دارای چهار 

هایی در پیرامون بناست که ایوان با یک حیاط مرکزی و حجره
اضالع آن اطالع دقیقی در دست نیست. با البته از ابعاد و 

توجه به رشایط موجود ارائه گاهنگاری برای این اثر دشوار 
شناختی رضوری به های باستاناست و در این زمینه کاوش

  رسد.نظر می

  
F)(Microsoft virtual Earthای هوایی کاروانرسای هشتادان  :٧تصویر 
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  عوامل افول و انزوا
اشارات متون تاریخی و جغرافیایی دوران صفوی و قاجار 

دهد که در طی دوران مذکور از اهمیت و رونق باخرز نشان می
آشکاری کاسته شده است. این روند که با انتقال مرکز  به نحو

-های سیاسیسیاسی از خرسان به مرکز ایران و کشمکش
نظامی با ازبکان در دوران صفویه آغاز شد، با جدایی هرات 

  از ایران در دوران قاجار به اوج خود رسیده است.

ده آغاز سانتقال مرکز سیاسی از خراسان به غرب و مرکز ایران: 
هم هجری، همزمان با تحوالت گسرتده سیاسی و اجت2عی د

در ایران بود؛ چراکه در این دوران، صفویان توانستند با پیروزی 
ذاری گبر سایر رقبای خود حکومتی قدرåند و متمرکز را پایه

ال کرد. انتقFایند که بر رسارس ایران بزرگ فرمانروایی می
 و سپس مرکز ایران های غربیپایتخت از رشق ایران به بخش

عنوان دارامللک خراسان در این و نیز انتخاب مشهد به
دوران، بسرتی را فراهم آورد که به کاهش نقش و اهمیت 

عنوان پایتخت سیاسی و فرهنگی هرات (که تا پیش از این به
شد) در عرصه سیاسی منجر شد. البته این محسوب می

طقی همچون موضوع تأثیر مستقیمی بر روند تحوالت منا
ی شهر ارتباطی و بازرگان پررنگباخرز که بیشرت متأثر از نقش 

هرات بودند، نداشت و ساخت کاروانرساهای بزرگی نظیر 
ی در همین دوران گویای تداوم نقش ارتباطی عباسشاهرباط 

منطقه باخرز در دوران مذکور است، اما بدیهی است که 
درت کاهش قدرت سیاسی مرکز (هرات)، به کاهش ق

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 

؛ ۲/۲۶۰: ۱۳۷۷؛ بدلیسی، ۲۲۳: ۱۳۸۷قزوینی (منشی
؛ ۲/۱۰۶۹: ۱۳۸۳؛ قمی، ۲/۶۲۰: ۱۳۸۲اسکندربیگ، 

  ).۷۲: ۱۳۸۳ید قزوینی، وح

با آغاز دوران صفوی اگرچه آرامش و ثبات جنگ با ازبکان: 
ی بزرگی از ایران هابخشنسبی سیاسی و اقتصادی بر 

های بحران مبدل شد، اما خراسان به یکی از کانون فرماحکم
وارثان چنگیز و سپس تیموریان، خراسان  عنوانبهشد. ازبکان 

انگاشتند و در مقابل صفویان یمرا رسزمین موروثی خود 
ی رسمی ایران، این رسزمین را هاحکومتجانشینان  عنوانبه

آوردند. تقریباً یک دهه پس یم به ش2رجزئی از قلمرو خود 
منازعات  صورتبهاز ایجاد دولت صفوی، مناسبات این دو 

سیاسی و مذهبی آغاز شد و در åام دوران صفوی و قاجار 
های یبآس متحملهگذر آن منطقه خراسان ادامه یافت و از ر 

جدی شد. حیات سیاسی، اجت2عی، اقتصادی و مذهبی 
شهرهای خراسان که تا پیش از یورش ازبکان طریق اعتال 

ها دچار رکود و رخوت پیمود، بر اثر تهاج2ت پیوسته آنیم
). در دوران مذکور، ۱۴۵: ۱۳۹۳شد (متولی و همکاران، 

 های مهم ارتباطیطنه و نیز تقاطع راهدارالسل عنوانبههرات 
ین شهر مذهبی ایران و دارامللک ترمهم عنوانبهو مشهد 

 به دلیلخراسان، در کانون توجهات بود و نواحی باخرز نیز 
 بود، اغلب قرارگرفتهاینکه در میانه این دو شهر بزرگ نیز 

اوقات به صحنه حضور و یا کشمکش میان مهاج2ن و 
شد که بسیار ناگوار بود. غارت باخرز یممدافعان مبدل 

)؛ غائله ۱/۶۵: ۱۳۸۲ق (منشی، ۹۴۳توسط عبیدخان در 
)؛ غارت ۴۳۷: ۱۳۴۹ق (روملو، ۹۵۵اوغالن ازبک در  نظرحق

: ۱۳۸۰ق توسط جالل خان ازبک (خواندمیر، ۹۸۶باخرز در 
)، غارت باخرز توسط عبداملؤمن خان ازبک در ۴/۳۸۸

، غارت خواف و باخرز )۲/۴۱۴: ۱۳۸۲ق (منشی، ۹۹۶
) غارت خواف ۵۷۶ق (ه2ن، ۹۹۹توسط تلیم خان ازبک در 

ق و به رسکردگی ۱۰۲۴و باخرز توسط قرانغمه ازبک در 
؛ ۲/۸۹۳: ۱۳۸۲ق (منشی، ۱۰۴۰عبدالعزیز خان در 

) و نیز غارت و شورش ۱۲۳: ۱۳۶۸اصفهانی، یخواجگابن
نده ده)، نشان۲۱: ۱۳۶۲نجفی، ق (مرعشی۱۱۲۸افاغنه در 

-تأثیرات سهمگین حضور ازبکان در باخرز است که در عرصه

های مختلف تولیدی، تجاری و انسانی تأثیرگذار بوده است. 
از نظر تولیدی، محصوالت کشاورزی یا طعمه ازبکان و 

رفت. یمشد و یا در جریان جنگ از میان یمچهارپایانشان 
ادالت از نظر تجاری نیز، این نربدها بر روند تجارت و مب

 شد؛ای تأثیرگذار بود و سبب اخالل در این امر میمنطقه
چراکه هرات در این دوران مرکز ارتباط با هند و آسیای مرکزی 

ای همچون باخرز، وابستگی رفت و بازار ناحیهبه ش2ر می
بر  هازیادی به بازار هرات داشت. از سوی دیگر این کشمکش

و  تأثیر داشته و سبب نابودیروی فراوانی نیروی انسانی نیز 
که نانچیا انتقال بخش بزرگی از جمعیت باخرز شده باشد، آن

منابع از اسارت و کشتار مردم خواف و باخرز توسط ترک2نان 
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؛ ۲/۱۷۲: ۱۳۴۴اند (خورموجی، سخن به میان آورده
سپهر، امللک؛ لسان۲/۱۲۴۳، ۱۳۶۷اعت2دالسلطنه، 

  ).۹۸: ۱۳۶۶؛ خرسوی، ۳/۱۳۴۸-۱۳۴۷: ۱۳۷۷

تأسیس سلسله قاجاریه در ایران جدایی هرات از ایران: 
همزمان با تضعیف قدرت سیاسی و نظامی ایران و از دست 

هایی از خاک ایران ازجمله هرات بود. در واقع با رفæ بخش
های روسیه و فرانسه قصد آغاز سده سیزدهم هجری، دولت

ی اقتصادداشتند تا با رسیدن به هندوستان به موقعیت 
دولت انگلیس لطمه وارد Fایند؛ و برای نیل به این مقصود، 

مقدم، شد (نصیریایران بهرتین مسیر عبور محسوب می
). در واقع هرات در این دوران دروازه فتح ۱/۲۸: ۱۳۷۴

هایی قرار داشت که شد و بر رس راههندوستان قلمداد می
های و راهشد و یکی از نقاط تقاطع به آن کشور منتهی می

آمد. افزون بر اینکه åامی مهم آسیای میانه به ش2ر می
حمالت گذشته به هندوستان نیز، از طریق همین شهر انجام 

های دفاعی شده بود و بر همین اساس هرات در همه نقشه
). ۳۶۷: ۱۳۶۷هندوستان مقام نخست را داشت (وامربی، 

بر  لطبر همین اساس انگلستان تالش دوچندانی برای تس
هرات رصف Fود و درنهایت نیز توانست با استفاده از 
ضعف دولت مرکزی، هرات را از ایران جدا Fاید. تأثیرات این 

 با هراتموضوع در مناطقی همچون باخرز که فاصله اندکی 
چراکه این  صورت بسیار آشکارتری حس شد،داشتند به

 ومناطق افزون بر پیوندهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی 
ز ا شتند وتنگاتنگی با منطقه هرات داارتباطات نژادی 

شد، سودی مبادالت تجاری که در این مسیر انجام می
کردند و جدایی هرات به انسداد مسیر کسب می توجهقابل

تجاری رشق به غرب و رکود و رخوت سیاسی و اقتصادی این 
مناطق انجامید. ازجمله شواهد این امر مرتوک شدن 

روانرساهایی بود که در بخش پیشین به آن اشاره تدریجی کا
های دیگری که درنتیجه جدایی هرات از شد. ازجمله آسیب

ایران متوجه این مناطق گردید، تشدید حمالت ازبکان بود، 
ند اچنانکه åامی افرادی که در این دوران از باخرز بازدید کرده

؛ ۲۲۴: ۱۳۶۸گرگر، به این موضوع توجه نشان داده (مک
و حتی ییت  )۱۵۰: ۱۳۳۹؛ شیروانی، ۳۷۰: ۱۳۸۷ وامربی،

ها ویران خاطرنشان کرده است که باخرز در اثر هجوم ترک2ن
). در واقع هرات از نظر حفظ ۲۲۴: ۱۳۶۵گردید (ییت، 

ای بسیار امنیت خراسان در مقابل حمالت ترک2نان منطقه
، شد) ) چراکه (پیش از این نیز ذکر۹۳: ۱۳۹۴مهم بود (جوان، 

های منطقه هرات به مناطق های مرو با گذر از تپهیکی از راه
هایی رسید؛ و بر همین اساس ایران قلعهداخلی خراسان می

در این مسیر ایجاد کرده بود که از طریق آنان از حرکات ازبکان 
دادند و مردم آمادگی آگاه شده و به حکام ایاالت خرب می

: ۱۳۸۲(رمضانی،  می کردندپیدا کافی برای این حمالت را 
). بدیهی بود که با جدایی هرات از ایران، ضمن اینکه ۶۹-۶۸

ستند توانرفت، لشکریان ایران نیز Fیاین ویژگی از میان می
  به تعقیب تراکمه در خاک افغانستان بپردازند.

  گیرییجهنت
در پژوهش حارض تالش شد تا با واکاوی متون تاریخی و 

و جایگاه باخرز در تحوالت سیاسی و نیز جغرافیایی، گسرته 
عوامل رونق و افول این منطقه مورد ارزیابی قرار گیرد. نتایج 

دهد که باخرز در دوران اسالمی همواره این بررسی نشان می
اداری در -های مهم و برخوردار از جایگاه سیاسیاز رستاق

 پهنه خراسان بوده است. این رستاق از دوران ساسانی تا سده
ششم و همزمان با اوج و اقتدار نیشابور همواره بخشی از آن 

رفته است. پس از نابودی نیشابور در جریان به ش2ر می
حمالت مغوالن و شکوفایی هرات پس از آن، باخرز نیز که 
فاصله چندانی با این شهر نداشت، از نظر سیاسی و اداری 

ران این دو تابع این شهر مهم شد. بر اساس منابع تاریخی، در 
کرسی باخرز، ابتدا شهر مالن و پس از ویرانی این شهر در 

های عنوان مرکز باخرز در کنار ویرانهدوران قاجار، شهر نو به
شهر قدیمی رس بر آورد. طبق اذعان سیاحان خارجی و 
مورخان داخلی، شهر نو توسط محمد بیگربیگی رئیس ایل 

در طول این دوران ترین آبادی باخرز هزاره ساخته شد و مهم
بوده است. شواهد تاریخی گویای این نکته است که باخرز 

نیشابور بوده و همین مسئله -همواره از منازل اصلی هرات
سبب اهت2م دولتمردان و حکمرانان برای تسلط بر این منطقه 

رود ادامه یهر ی هاکنارهشده است. حدود باخرز که تا 
هرات نیز -مسیر مرو داشت، سبب شده بود تا این خطه در

باشد و اشاره به باخرز در ترشیح این مسیر، حکایت  موردتوجه
بدیل ارتباطی و نظامی باخرز در طول این دوران یباز نقش 

های مطلوب باخرز، تنها به موقعیت یژگیودارد. البته 
شد بلکه این ناحیه با برخورداری از آب یFارتباطی آن محدود 
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ی کشاورزی هافرآوردهمحصوالت و  کافی و خاک حاصلخیز،
Fود، چنانکه انگور، خربزه، گندم، یممهمی را نیز تولید 

دوشاب و کرباس ازجمله محصوالتی بودند برای فروش به 
اند. رسانجام حیات باخرز که تا شدهبازار هرات عرضه می

دوران صفوی روند صعودی داشت، در اثر رویدادهای 
جایگاه خود را از دست داد. مختلفی سیر نزولی یافت و 

نخستین موضوع در پی انتقال پایتخت از هرات به تربیز و 
اصفهان روی داد و سبب شد تا اهمیت سیاسی شهر هرات 
و مناطق تابعه نیز دستخوش تغییر شود. بازتاب این موضوع 

توان در حکمرانی یک حاکم بر منطقه خواف را تا حدودی می
وع دوم تهاج2ت ازبکان بود که و باخرز مشاهده Fود. موض

های مکرر والیت باخرز، نابودی و اسارت نیروهای به غارت
-انسانی و اخالل مقطعی در امر تجارت انجامید. این چالش

ها با جدایی هرات از ایران ابعاد بسیار وسیعی یافت و اگر تا 
 انجامید،پیش از این، حمالت ازبکان به اخالل در تجارت می

ت به انسداد کامل مسیر تجاری رشق به غرب جدایی هرا
های باخرز که به منجر شد و در پی آن حیات بسیاری از آبادی

تجارت در این مسیر وابسته بودند، مورد تهدید و نابودی قرار 
در همین دوران ساخت آثار مرتبط با  کهچنانآنگرفت، 

راهداری متوقف شد و کاروانرساهای موجود در این مسیر نیز 
مرتوک شدند. همچنین این موضوع بر روند حمالت تراکمه 
به باخرز نیز تأثیر گذاشت، چنانکه به نابودی باخرز در اثر 
هجوم تراکمه منجر شد. مجموع این حوادث سبب شد تا 

ه تدریج بشکوه گذشته این ناحیه از میان برود و باخرز به
اهمیت در حاشیه مرز ایران و ای منزوی و کممنطقه
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  دانشگاه شهید بهشتی.

. تاریخ غزنویان). ۱۳۵۶باسورث، کلیفورد ادموند. ( .۱۷
  ترجمه حسن انوشه. تهران: امیرکبیر.

. تصحیح رشفنامه). ١٣٧٧خان. (بدلیسی، رشف .۱۸
 والدیمیر ویلییامینوف. تهران: اساطیر.

. ترجمه انالبلد فتوح). ١٣٣٧. (یحیی بن بالذری، احمد .١٩
  .نقره، تهران، محمد توکل
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تصحیح  .تاریخ بیهق). ١٣٦١زید. (بن ی علبیهقی،  .٢٠
  ی فروغی.فروشکتاباحمد بهمنیار. تهران: 

سیری در هÌ ایران: مع2ری دوران ) ۱۳۸۷پوپ، آرتور. ( .۲۱
 . ویرایش آرتور پوپ و فلیس آکرمن. ترجمه۳. جاسالمی

 سیروس پرهام. تهران: علمی و فرهنگی.

. فرهنگ جعفری .)١٣٦٢تویرسکانی، محمدمقیم. ( .٢٢
  تهران: مرکز نرش دانشگاهی. .تصحیح سعید حمیدیان

نگاهی نو ). «١٣٩٣جعفری، فرشید، و همکاران. ( .۲۳
». جغرافیای تاریخی قهستان در قرون نخستین اسالمی

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

افول سیاسی و عوامل مؤثر بر ). «١٣٩٤جوان، رحیم. ( .۲۴
اقتصادی منطقه خراسان پس از سقوط هرات در عرص 

. مشهد: دانشگاه ارشدنامه کارشناسی پایان». قاجار
 فردوسی.

راه ابریشم؛ ). ١٣٧٥چکنگی، علیرضا، و همکاران. ( .۲۵
. مشهد: رسخس -تجن -مشهد آهنراهیادمان گشایش 

 آستان قدس رضوی.

. )١٣٣٧مدنی، عبدالرشید بن عبدالغفور. (حسینی .٢٦
رشکت  :تهران .تصحیح محمد عباسی .فرهنگ رشیدی

  سهامی چاپ رنگین.
. ترجمه البدان معجم). ١٣٨٠حموی، یاقوت. ( .٢٧
  تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور. .منزوی نقییعل
سفرنامه ). ١٣٧٥خانیکوف، نیکوالی ویالدیمیروویچ. ( .۲۸

رجمه . تخانیکوف: گزارش سفر به بخش جنوبی آسیای میانه
اقدس یغ2یی و ابوالقاسم بیگناه. مشهد: آستان قدس 

 رضوی.

شناختی بررسی باستان). «١٣٩٣خدادوست، جواد. ( .۲۹
. مازندران: ارشدنامه کارشناسی پایان». محوطه مالین باخرز
 دانشگاه مازندران.

-گزارش بررسی باستان). ١٣٩٧خرسوی، خرسو. ( .۳۰

. خرزهای دوران اسالمی حوزه فرهنگی باشناختی محوطه
 .منترشنشدهشناسی کشور. تهران: پژوهشکده باستان

دانشنامه جهان اسالم: ). ١٣٩٣خرسوی، خرسو. ( .۳۱
 اسالمی. املعارفدائرهتهران: بنیاد  مدخل باخرز.

جغرافیای تاریخی ). ١٣٦٦خرسوی، محمدرضا. ( .۳۲
 . مشهد: آستان قدس رضوی.والیت زاوه

عبدالله بن ین الدشهابخوافی (حافظ ابرو)،  .٣٣
 تاریخی خراسان در تاریخ جغرافیای. )١٣٧٥الله. (طفل

  .اطالعات :تهران تصحیح غالمرضا ورهرام. .حافظ ابرو
تاریخ ). ١٣٨٠الدین بن ه2م. (یاثغخواندمیر،  .٣٤
  . تهران: خیام.٢ج .السیریبحب
األخبار یق حقا). ۱۳۶۲خورموجی، محمدجعفر. ( .۳۵

  کوشش حسین خدیوجم. تهران: نرش نی.به .نارصی
تهران:  .نامه دهخدالغت. )١٣٨٠. (اکربیدهخدا، عل .٣٦

  دانشگاه تهران.
ترجمه سید  .یماقلهفت). ۱۳۴۰رازی، امین احمد. ( .۳۷

 .علمی و ادبیمحمدرضا طاهری (حرست)، تهران: 

. تهران: های اوستافرهنگ نام). ۱۳۴۶( هاشم. رضی، .۳۸
  فروهر.

خراسان در جنگ ). «١٣٨٢رمضانی، حمیدرضا. ( .٣٩
. مشهد: دانشگاه ارشدنامه کارشناسی پایان». جهانی دوم

  فردوسی.
الجنات روضات). ١٣٣٩. (الدینینزمچی اسفزاری، مع .٤٠

تهران:  .تصحیح سید محمدکاظم امام. فی اوصاف هرات
  دانشگاه تهران.

 .یبادتاریخ و رجال شهرستان تا). ١٣٨٨زنگنه، ابراهیم. ( .۴۱
 مشهد: حافظ ابرو.

هرات، شهری در مسیر ). «١٣٨٣پور، شهرزاد. (ساسان .۴۲
 .١-٣٧)، ٢١. (ش2ره تاریخ روابط خارجی». راه ابریشم

). ١٣٣٨رسوری، محمدقاسم بن حاجی محمد. ( .٤٣
 .سیاقی یربه کوشش محمد دب .١ج .الفرس رسوریمجمع

  تهران: علمی فرهنگی.
با  .السیاحهیاضر). ١٣٣٩. (العابدینینشیروانی، ز .٤٤

 .تصحیح و حواشی حامد ربانی .مقدمه حسین ابن بدرالدین
  .سعدی :تهران

مع2ری ایرانی در «). ۱۳۷۲صالحی کاخکی، احمد. ( .۴۵
اه دانشگ . تهران:نامه کارشناسی ارشدپایان. »رشق خراسان
  .تربیت مدرس

لیدن:  .األلبابلباب. )۱۹۰۳عوفی، محمد بن محمد. ( .۴۶
  ادوارد براون.

. تصحیح یخخالصه التوار). ۱۳۸۳قمی، قاضی احمد. ( .۴۷
 احسان ارشاقی. تهران: دانشگاه تهران.
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الخراج و ). ١٩٨١جعفر. ( بن قدامهکاتب بغدادی،  .٤٨
تحقیق محمدحسین زبیدی. بغداد:  .الکتابصناعه

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

  مشهد: آستان قدس رضوی.فرامرز نجد سمیعی. 
گزارش بررسی و ). ١٣٦٥لباف خانیکی، رجبعلی. ( .۵۰

 تهران: پژوهشکده شناسایی آثار باستانی خراسان (باخرز).
 .منترشنشدهشناسی کشور. باستان

ناسخ ). ١٣٧٧امللک سپهر، محمدتقی. (لسان .۵۱
 . تهران: اساطیر.٣. جیخالتوار

در نقش انگلستان ). «١٣٧٨مجتهدزاده، پیروز. ( .۵۲
 تاریخ معارص». گیری مرز ایران و افغانستانچگونگی شکل

 .٤٣-٩٢)، ١٢. (ش2ره ایران

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

مجمع ). ۱۳۶۲نجفی، میرزا محمدخلیل. (مرعشی .۵۴
  تصحیح عباس اقبال آشتیانی. تهران: طهوری. .یخالتوار

. القلوبنزهت .)١٣٦٢قزوینی، حمدالله. (مستوفی .٥٥
  دنیای کتاب.: تهران .تصحیح گای لسرتنج

تهران:  .٥ج .فرهنگ فارسی. )١٣٧١معین، محمد. ( .٥٦
  .یرکبیرام

). ١٣٦١احمد. ( بن مقدسی، ابوعبدالله محمد .٥٧
 نقییترجمه عل .٢ج .یماألقال فی معرفه یمالتقاس احسن

  مرتج2ن.رشکت مؤلفان و : منزوی، تهران
رشح سفری به ). ١٣٦٦ر، کلنل سی ام. (گگر مک .٥٨

ترجمه  .١ج .ش2ل غربی افغانستان هاییالتخراسان و ا
  .ستان قدس رضویآ  :مشهد زاده.یمجید مهد

. تصحیح جواهر األخبار). ۱۳۸۷قزوینی، بوداق. (منشی .۵۹
 نژاد. تهران: میراث مکتوب.محسن بهرام

 .ت نارصیطبقا). ١٣٦٣منهاج رساج جوزجانی. ( .۶۰
  تهران: دنیای کتاب. .تصحیح عبدالحی حبیبی

). ١٣٩٥جوزقانی، عبدالرئوف، علیرضا کریمی. (نصیری .٦١
الدین ابوبکر ینزاجت2عی -واکاوی زندگی سیاسی«

  .٩١-١٠٢)، ٢٤. (ش2ره پژوهشنامه خراسان بزرگ». تایبادی
گزیده اسناد ). ١٣٧٤. (محمد نادرمقدم، نصیری .۶۲

 . تهران: وزارت امور خارجه.١. جافغانستانسیاسی ایران و 

سیاحت درویشی دروغین ). ١٣٨٧وامربی، آرمینیوس. ( .۶۳
: یان. تهراننورخواجهترجمه فتحعلی  در خانات آسیای میانه.

 علمی و فرهنگی.

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

. تصحیح سید سعید میرمحمد صادق. تهران: آرای عباسی
 وهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.پژ 

بزرگ  املعارفدائره). ١٣٨١همدانی، علی کرم. ( .۶۵
 املعارفدائره. تهران: بنیاد ١١. جاسالمی: مدخل باخرز

 اسالمی.

. البلدان). ١٣٥٦. (یعقوبیاب بن یعقوبی، احمد .٦٦
  تهران: بنگاه ترجمه و نرش کتاب. .یتیآترجمه محمدابراهیم 

ترجمه  .یستانخراسان و س .)١٣٦٥رد. (ییت، چارلز ادوا .۶۷
 تهران: یزدان. .الله روشنی زعفرانلو و مهرداد بهاریقدرت

  
  


