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 چکیده

های بعد از استقالل کشورهای آسیای مرکزی، فرصتی پیش در سال

های تاریخی، آمد تا محققان، به فراخور تخصص خود در بررسی

بپردازند. باوجودی که اقتصادی و اجتامعی از این جوامع، به کنکاش 

شهر باستانی مرو )در ترکمنستان( عمدتاً از سوی مورخین و 

شناسی موردتوجه و تحقیق قرار گرفته است، اما های باستانمؤسسه

های مختلف تاریخی و شناخت ماهیت دگرگونی شهر در طول دوره

تبیین نقش نیروهای تأثیرگذار درونی و بیرونی در این دگرگونی کمرت 

-دتوجه بوده است. در پژوهش حارض، روش تحقیق از نوع توصیفیمور 

ای و کتابخانه–های موردنیاز از طریق روش اسنادیتحلیلی و داده

ل آمده است. نتایج حاصدستبازخوانی جدیدترین تصاویر پهپادی به

های دهد که این شهر در هزاره اول قبل از میالد جزء ایالتنشان می

های مختلف تاریخی، توسعه فیزیکی یافته و هخامنشی و در دوره

ای دلت ،گیری این شهرهای متعددی به خود گرفته است. در شکلنام

رود مرغاب به لحاظ تأمین آب و خاک حاصلخیز نقش مهمی داشته 

است. نیروهای تأثیرگذار بیرونی ازجمله لشکرکشی و استقرار 

های هخامنشی، اسکندر مقدونی و جانشینان او، ورود امپراتوری

اسالم به منطقه و حمله مغول همگی در رونق و یا رکود این شهر به 

ر بزرگ خراسان در دوران اسالمی، تأثیرگذار بوده مثابه یکی از چهار شه

است. همچنین عبور راه اصلی ابریشم بر اهمیت تجاری آن افزود و 

نیز مرو، مرکز خالفت عباسیان در رشق و مقر حکومت سلجوقیان 

هزار نفر نیز رسید و بعد  022های پررونق تا بود. جمعیت شهر در دوره

خریب گردید و هرگز به دوران باشکوه کلی تاز حمله مغول، این شهر به

 خود بازنگشت.

شناسی، جاده باستان هایکاوش دگرگونی شهری، کلیدی: واژگان

 ابریشم، خراسان بزرگ، مرو

 

Abstract 

In the years following the independence of the Central 

Asian countries, there was an opportunity for 

researchers to draw on their expertise in historical, 

economic, and social studies of these societies. 

Although the ancient city of Merv (in Turkmenistan) has 

been largely researched by historians and 

archaeological institutes, the recognition of the nature of 

the city's transformation during various historical 

periods and the role of the inward and outward forces in 

this transformation have received little attention. The 

research method was descriptive -analytical and the 

required data were obtained through documentary-

library method and refilling of the latest UAV images. 

The results show that the city was one of the 

Achaemenid states in the first millennium BC and has 

developed many physical names in various historical 

periods and received many names. In the formation of 

this city, the Maragab River Delta has played an 

important role in providing water and fertile soil. 

Influential and external forces, including the expedition 

and establishment of the Achaemenid empires, 

Alexander the Great and his successors, the entry of 

Islam into the area, and the Mongol invasion all 

contributed to the boom or stagnation of one of the four 

major cities of Khorasan during the Islamic era. Crossing 

the Silk Road has added to its commercial importance. 

Merv was the center of the Abbasid caliphate in the east 

and the seat of the Seljuk government. The city's 

population during the boom had reached 200,000 

citizens. After the Mongol invasion, the city was 

completely destroyed and never returned to its glory. 

Keywords: Urban transformation, Archaeological 

excavations, Silk Road, Greater Khorasan, Merv 
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 مقدمه

همواره متأثر  سویکها از آن تیو ماه یشهر  یشکل فضاها

های فراتر، متأثر از دگرگونی اسیکل شهر و در مق یاز دگرگون

خود  ،یشهر  یفضا کی گرید یکشور است و از سو  کی

 اشتهد ریکالن تأث یدگرگون ندیتواند در فرامی روین کیعنوان به

محدوده از شهر،  کی تیدر ماه راتیینوعی به تغو به باشد

 ریتأث نی. امنجر شودهر سطح کل ش ایمردم و  یرفتارها

د که طلبیرا م یشهر  یفضا لیاز تحل یگر یمتقابل، شکل د

رداخته پ به آنکمرت  یشهر  یفضا لیتحل کیکالس اتیدر ادب

 لیتوان تحلیرا م لیاز تحل دیشکل جد نیشده است. ا

 یموضوع در شهرها نینام نهاد. ا شهری یفضا یوندگرگ

 جادیا باعث ،یدگرگون یابد، زیرامی یشرت یب تیاهم یخیتار

 یشهر  یفضاها تیدر شکل و ماه یماهو  یهاتفاوت

 ایمثبت  یتواند جهتیم یشهر  یفضاها یشود. دگرگونیم

آنچه  چالش شود. کیبه  لینوعی تبدداشته باشد و به یمنف

از نظر دور  دینبا یشهر  یفضاها ۀریزی و توسعدر برنامه

مفهوم،  نیمفهوم است؛ چراکه عدم درک ا نیداشت، درک ا

 یشهر  یفضاها یو طراح یز یرشود که برنامهیسبب م

 )آزرم و مطلوب را نداشته باشد یفکر  یهاانیانسجام و بن

است که  یمفهوم« 1یشهر  یدگرگون. »(2:1:03:همکاران، 

شهر در گذر زمان اشاره دارد که  کیخرد و کالن  راتییبه تغ

 یداخل ی مؤثرروهایاز ن یندیدر ابعاد مختلف توسط برآ

دهد. نگاه به تحوالت ( رخ مییرونی)ب ی( و خارجی)درون

از اواسط  ،یشهر  راتییاز آن دارد که روند تغ تیشهرها حکا

 راتییداشته و تغ ییشدت و رسعت باال ،یالدیم ستمیقرن ب

نشده و بینیپیش یناگهان راتییبه تغ خود را یجا ،یجیتدر

 تیدر کل یدگرگون یبدون بازگشت داده است. بر مبنا

 یراتییدچار تغ زین یشهر  یعموم یساختار شهر، فضاها

ت. بینی اسپیشغیرقابل راتییتغ نیا تیشوند که ماهمی

 ،یاسیهای سدر عرصه یشهر  یفضاها یاثرگذار  یچگونگ

 نیمتقابل ا ریشهرها و تأث یهای فرهنگدگرگونی ،یاجتامع

ای در طول زمان مسئله یعموم یفضاها تیدر ماه راتییتغ

 & Madanipour, Knierbeinاست ) تیحائز اهم

Degros, 2013: 10). یبا توجه به آنچه ذکر شد، شهرها 

                                                             

1 .Urban Transformation 

بسرت ازجمله شهر باستانی مرو،  خراسان بزرگ یخیتار

ند. هست یشهر  یفضاها یدگرگون هومدرک مف یبرا یمناسب

های شهر مرو این تحقیق، باهدف بررسی ماهیت دگرگونی

در طول زمان و تبیین نقش نیروهای اثرگذار درونی و بیرونی در 

ها صورت گرفته است تا ضمن معرفی یک شهر این دگرگونی

باستانی منطقه، بسرت مناسبی برای مطالعات بعدی در دیگر 

تا بر اساس  شهرهای ایران و آسیای مرکزی فراهم مناید

 های مناسبریزیشناخت تحوالت پیشین شهرها به برنامه

 ها اقدام گردد.در آن

امروزه، شهرهای ما به دلیل تراکم  ی:شهر  یمفهوم دگرگون

باالی جمعیت، رشایط اقتصادی، عدم آگاهی اجتامعی، 

تقاضا دچار دگرگونی -ها و روند عرضهانتخاب اشتباه مکان

توسعه که تنها در کشورهای درحالهاند. دگرگونی که نشده

دارای درد و رنج شهری هستند، بلکه در کشورهای  هنوز

یافته نیز که از قرن نوزدهم روند تحول رسیع را پشت توسعه

گذارند مشاهده شده است. ناکامی در شهرها به رس می

 حلدلیل عوامل مختلف، برخی محافل را وادار به یافنت راه

 حلی برایعنوان راهی شهری )تجدید( بهكرد. مفهوم دگرگون

 ,Çakilciooğlu and Cebeciاین معضالت ارائه گردید )

دار، بلندمدت، ادامه یندیفرآ یشهر  یدگرگون(. 2003:36

شهر را در  کیاست که  عیو وس یاثرات طوالن یدارا

تواند یدهد و میقرار م ریتحت تأث یزمان طوالنمدت

به  ،یدر مفهوم یشهر  ید. دگرگونباش یساز تحوالت آتزمینه

و  یمیهای ناکارآمد قددر بافت یرساختیو ز میعظ راتییتغ

 ۀسعتو  انیاز جر یلیکه به هر دل یهایبافت ای بیرو به تخر

 نیادیو بن یاقدامات اساس ازمندیاند و نماندهعقب یشهر 

هستند، اطالق  یکیزیو ف یاجتامع-یهای اقتصاددر زمینه

و  یشهرها، مراکز صنعت یمرکز  یهاشود. بافتمی

اند، که عملکرد خود را از دست داده غیرهای و های قهوهزمین

. مختلف هستند یکردهایبا رو ییفضا یموارد هدف دگرگون

در  Transition و Transformation ۀهر دو واژ  نیبنابرا

(. Yang, 2010: 25) در وضع موجود است رییتغ یمعنا

های مشخص حوزه، تفاوت نیموجود در ا اتیادب یدر بررس
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. با توجه به افتیتوان یمنه در مفهوم دو واژ  یو واضح

های دو واژه، تفاوت نیمفهوم ا رامونیشده پارائه فیتعار

توان استنباط کرد: مفهوم را می ریز یماهو 

Transformation  دار و مستمر اطالق ادامه ندیفرا کیبه

چرخش در  ای رییتغ کیبه  Transitionکه شود درحالیمی

نوعی در که به یگر ید تیوضع ایو  ستمیبه س ستمیس کی

 .شودیباشد گفته م دیجد ستمیس کیرابطه با 

Transformation اما  ،است یو سلسله مراتب یامرحله

 یتیاز وضع کالیرادیکباره و  راتییبه تغ Transitionمفهوم 

 ندیفرا کی Transformation. پردازدمی گرید تیبه وضع

دار و بلندمدت است که تحت ادامه ،یشده، خطریزیبرنامه

 یروهایبازار، ن یقدرمتند و اساس یداخل یروهاین ریتأث

 ،هوممف نیدر مقابل ا .افتداتفاق می یحکومت ای یاقتصاد

Transition یوهار ین ریو تحت تأث عیرس ،یرخطیغ یندیفرآ 

 کی یاقتصاد ستمیو س یاسیدر نظام س رییچون تغ یخارج

برخی  .(Ibid: 30و ... است ) یجو  راتییشهر، تغ

تحت عنوان را  Urban Transformation ۀواژ محققان، 

تحت را  Urban Transition و واژه« یشهر  یدگرگون»

اند )آزرم و همکاران، کردهترجمه  «یشهر  راتییتغ»عنوان 

 کی جادیا یشهر  راتییو تغ یهدف دگرگون .(2:1:03:

است.  یاجتامع سالمتدر بافت و بهبود  دیجد یمحتوا

و  یمنبع مال کی دیبا ،یشهر  یهایی از جنس دگرگونپروژه

 جادینفع اهای ذیو گروه یهای محلدولت یبرا یاقتصاد

 ۀدر هم راتییتغ جادیا کرد،یرو نیا یکنند؛ لذا هدف اصل

د بلکه در ابعا ،یکیزیو ف یتنها در ابعاد کالبدها نهزمینه

و  یاقتصاد ،یاجتامعی نیشهری به سمت بازآفرکالن

 (.Cagla and İnam, 2008: 4) است یطیمح

در  یهای شهر جامع به روند تحوالت و دگرگونی یبا نگاه

هایی توان برداشت کرد که مؤلفهمی نیمختلف چن یکشورها

تحول در شهرها عمل  ۀجادکنندیمحرک ا یروهایکه در نقش ن

ند. متصل هست یشهر  راتییجامع تغ ندیفرا کیکنند، به می

نها ن تیهای مختلف باشند که اتوانند از جنسمی روهاین ،لذا

 نیاست. در ا رسیفضا م کی راتییروند تغ قیدق ۀبا مطالع

تغییردهنده  یروهایادعا کرد که ن نیبتوان چن دیشا نیب

 چککو  رییتغ کی دیبایست از جنس کالن باشند، شامنی

 سیقرمز شهر سنت گالن سوئ ۀفضا چون محدود در مبلامن

حائز  نکته نیاما ذکر ا ،کند جادیرا ا یبعد راتییتواند تغمی

 کیکاربران فضا  یاز سو  رییتغ رشیاست که پذ تیاهم

ست. ا یشهر  یفضاها راتییتغ یوستگیدر پ یدیعنرص کل

 یو ارزشمند یغن یشهر  یاز فضاها یخیتار یشهرها

 یساز دگرگونمحرک و زمینه یروهایتوانند نبرخوردارند که می

 ،ییاروپا یبه تجارب کشورها یباشند. با نگاه رییو تغ

خود  هایدگرگونی ،یخیبا بافت تار ییتوان گفت شهرهامی

ر د راتییاند و درنهایت تغها آغاز کردهبافت نیرا از درون هم

به وجود  رشه کیرا در  یاجتامع ،یسطوح اقتصاد ۀهم

 یاز بررس(. Gulersoy and Gürler, 2011: 11) اندآورده

 یوندگرگ میمرتبط با مفاه نیهای متخصصمنابع و پژوهش

 آمدهدستبه یشهر  راتییدر تغ یاصل یرو یشش ن ،یشهر 

و  امتیتصم روها،ین نیاز قدرمتندتر یکیاست. 

دولت(  یرو یهای حکومت و دولت )منظور نگذاریسیاست

است.  یهای شهر طرح نیو همچن یدر سطح کالن کشور 

تحول در  یرو ین کیعنوان توانند بهعالوه بر آن، مردم می

و تحوالت شهر،  تیرشد جمع :سطوح مختلف عمل کنند

 ۀو نحو  راتییجهت تغ یعنوان اهرمبه یمشارکت مردم

 تواند بهمنطقه از جانب ساکنان، می کیدر  یمحل تیریمد

 ییروهایاز ن یکی طی. محنجامدیب یهای شهر گرگونیبروز د 

ضا ف یجهت دگرگون یتنهایی بسرت تواند بهاست که می

در  و موجود یعیهای طبمؤلفه، پتانسیل نیباشد. منظور از ا

 یهای آب، اراضها و کنارهشهر است. بندرگاه ایمنطقه  کی

ها، فضا، خیابان کیغالب  ایهای خاص کاربری ،یعیطب

 ییبسرتها یهمگ ،یصنعت یهای ارزشمند و فضاهابافت

 ۀباز  کیفضا در  یجهت دگرگون ییرویتوانند نهستند که می

دهد. رخ می یزمان ۀاز ب کیهمواره در  رییشوند. لذا تغ یزمان

 ایتواند توسط عوامل مختلف و فضا می کیدر طول زمان، 

 کیهای مردم متحول شود. با گذشت زمان دارایی ۀقیسل

 ییروین زمان بنابراین،شوند. یم هیبه ارزش و رسما لیشهر تبد

شهر  کی یفضاها رییگیری و تغدر شکل یمحرک و اصل

 رتشیب یشهر  راتییمفهوم تغتوان گفت، . در کل میاست

شود و هرچه به سمت می فیتعر یداخل یروهایدر ارتباط با ن

 به یتحوالت شهر  ،رویممی یرونیکالن ب یروهاین دخالت

عاد اب ۀ( که در همرییتری از تغ)ابعاد وسیع یشهر  یدگرگون

 .(1:03:::)آزرم و همکاران،  شودمی لیافتد، تبداتفاق می
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های اخیر بدان که در سال« 1دگرگونی پایدار شهری» مفهوم

درک بهرتی از فرآیندهای دگرگونی  پرداخته شده، امکان

های بلندمدت کند و از توسعه اسرتاتژیشهری را فراهم می

گروه  .کندبرای مدیریت دگرگونی پایدار شهری پشتیبانی می

بالقوه نیروهای محرک اصلی برای دگرگونی پایدار شهری با 

موضوعاتی نظیر حاکمیت، سیاست، جمعیت، اقتصاد، 

ت شود. تأثیراو سبک زندگی تعریف میهای فناورانه نوآوری

 ردیگهر عامل بر روند دگرگونی شهری باید موردمطالعه قرار 

(.۱تصویر )

 

 
 (SUT( )Yang, 2010: 22) یشهر : مفهوم دگرگونی پایدار ۱تصویر 

 پیشینه پژوهش

در زمینه مطالعات پیشین به برخی مطالعات صورت گرفته در 

ای گردد: فریبا پات در مقالهداخل و خارج کشور اشاره می

اوضاع سیاسی اقتصادی مرو در جاده خراسان عنوان تحت 

های تاریخی تا به بررسی شهر مرو در طول دوره تا حمله مغول

 ود از روشاوایل قرن هفتم ق. پرداخته است. وی در تحقیق خ

ای سود برده و عمده منابع مورد استناد او کتابخانه-اسنادی

ه مرو دهد ککتب تاریخی است. نتیجه تحقیقات او نشان می

ترین شهرهای واقع در مسیر جاده خراسان بوده و یکی از مهم

های مختلفی در مرو حکومت کردند ولی وضع گرچه خاندان

ه رخوردار بوده و جز حملاقتصادی آن تقریباً از ثبات نسبی ب

مغول آسیب جدی ندید. حمله مغول هم در وضع اقتصادی 

ی تو هم در بافت جمعیتی این شهر تغییر جدی ایجاد کرد. 

ر برداری با پهپاد، دعکسویلیامز در مقاله تحقیقی با عنوان 

ی ایآس وسطایی مرو در جاده ابریشم،جستجوی شهر قرون

ضمن اشاره به قرارداد وزارت فرهنگ ترکمنستان با  مرکزی

                                                             

1 . Sustainable Urban Transformation(SUT) 

 

در خصوص شناسایی،   UCLشناسیمؤسسه باستان

های خود را در حفاظت و معرفی سایت باستانی مرو، یافته

زمینه استفاده از پهپادهای پیرشفته در شناسایی محوطه 

 cm/pix 4تا  0کند. هزاران عکس با وضوح مذکور عرضه می

تواند در بازشناسی آثار آید که میت میاز محوطه به دس

. در زمینه دیمنااز شهر مرو کمک شایانی  جاماندهبه

مطالعات مربوط به دگرگونی شهری در یک شهر تاریخی 

عنوان با آزرم و همکارانش توان به مقاله ارزشمند می

 یدر شهرها یشهر  یفضاها یدگرگون تیدر ماه یکندوکاو 

اشاره منود که به  ن: شهر اصفهاموردمطالعه ران،یا یخیتار

های شهر اصفهان و تبیین نقش نیروهای تبیین دگرگونی

 . دراندها پرداختهاثرگذار درونی و بیرونی در آن دگرگونی

بدون شک، یکی از اهمیت مطالعه حارض باید گفت که 

، شهر باستانی مرو است آسیای مرکزی منطقهدر مناطق مهم 

شهر مهم خراسان بزرگ، ردپای  عنوان یکی از چهارکه به

توان در آن یافت. این شهر فرهنگ و شهرنشینی ایران را می
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در جنوب رشقی جمهوری ترکمنستان واقع شده است و 

هزارساله، امروزه اثری از زندگی در قدمت تاریخی سه باوجود

عنوان یک محوطه توان یافت و بیشرت بهآن منی

در دوران گرچه، شود. می شناسی ارزشمند از آن یادباستان

)مرو( در « ماری»، شهر جدیدی با عنوان تزارهاحکومت 

هزار نفر  114شده و امروزه بیش از مجاورت آن ساخته

 جمعیت دارد.

 روش پژوهش

تحلیلی است و -پژوهش حارض از نوع مطالعات توصیفی

-های موردنیاز از روش اسنادیآوری دادهمنظور جمعبه

شناسی های باستانبر نتایج اخیر کاوشای با تکیهکتابخانه

استفاده شده است. بازه زمانی موردمطالعه، از آغاز 

گیری شهر مرو در هزاره اول ق.م تا سقوط و انهدام شهر شکل

ر حمله مغول )ابتدای قرن هفتم هجری( و رویدادهای بعد د

منظور تبیین نقش نیروهای مؤثر در باشد. بهاز آن می

های شهری مرو، مباحث این تحقیق در دو بخش دگرگونی

شود. بخش اول: نقش نیروهای مؤثر جداگانه پیگیری می

خارجی )بیرونی( ازجمله سلطه خارجی و رویدادهای 

لی و بخش دوم: نقش نیروهای مؤثر داخلی اقتصادی فرامح

درونی( شامل عوامل محیط طبیعی، مشارکت مردم و )

های شهری های فناورانه و شیوه زندگی در دگرگونینوآوری

بر آخرین دستاوردهای این مطالعه، با تکیه مرو.

شناسی در محوطه باستانی شهر مرو صورت گرفته باستان

ها در این زمینه اشاره یتاست. در اینجا، به برخی فعال

 گردد.می

، قراردادی بین آکادمی علوم ش(1:31م )1000در 

کالج  پرتزبورگ وترکمنستان، مؤسسه تاریخ فرهنگ مادی سن

املللی مرو با برای اجرای پروژه بین (UCLلندن ) یدانشگاه

. گرددمنعقد می« قومشهر تاریخی مرو در بیابان قره»عنوان 

معرفی شهر مرو، تهیه  ت وظتحقیق، حفا ،هدف این پروژه

ن آ  حومهتفسیری از شهر سلطان قاال و  اطلس مرو اسالمی و

قرون اول تا ششم ) یالدیم سیزدهمتا  هشتمدر قرون 

(. پروژه Williams, 2007: 50اعالم شده است ) هجری(

شناسی مرو به ترشیح ساختار فضایی شهر کمک باستان

 :است قرار دادهو دستیابی به اهداف زیر را مدنظر  کندمی

های خصوصی های عمومی در مقابل عرصهبررسی عرصه

منظور شناخت محالت و سازمان اجتامعی و ساختار به

منظور درک های عمومی بهنقش ساختامن فضایی شهر؛

بررسی فضاهای ، ساختار محالت و خدمات و تسهیالت

های خصوصی و عمومی ساخته نشده خارج از مجتمع

ها و دیگر شده، اندازه باغمنظور درک محیط ساختهبه

فقدان  .(UCL, 2009:33ها و غیره )فضاها، دسرتسی

ها را های پایه از منطقه نیز کار ژئورفرنس با این عکسنقشه

در پروژه مرو از پهپادهای موسوم به . دشوار ساخته بود

Swinglet cam UAV  مگاپیکسلی  10که دارای دوربین

این پروازها، وضوح تصاویر  هستند استفاده شده است. در

سانتیمرت/پیکسل  4( تا cm/pixسانتیمرت/پیکسل ) 0از 

های مختلف در طول سال باعث بود. چندین بار پرواز در زمان

شده تا اطالعات بیشرتی برای ترشیح اثرات رطوبت و پوشش 

های متفاوت در طول گیاهی به دست دهد و نیز پرواز در زمان

های تغییرات نور خورشید، زاویه روز هم برای ترشیح قابلیت

در  .(Ibid:56سازد )تابش و سطح مورد تابش فراهم می

پرواز انجام  12( تنها در یک روز ش1:02) م0211سپتامرب 

 0عکس  :55:ها، تهیه تعداد شده است. نتیجه این تالش

کیلومرتمربع و  4/:2عت ای به وسسانتیمرت/پیکسل از ناحیه

ای به وسعت پیکسل از ناحیه سانتیمرت/ 4عکس  :023

 (.Williams, 2007: 63) کیلومرتمربع بوده است 44/5

فصل تکمیل  4های این گروه در حفاری نتیجه تحقیقات و

تا  م:100های ها در فاصله سالگردید و اولین گزارش

و  G.Hermannتوسط ش( 1:34ش تا 1:30) م1003

آن به چاپ رسید.  1:تا  5ارائه شد و جلدهای وی همکاران 

 م1003هایی است که در عنوان گزارش« شهرهای مرو»

صفحه توسط بریتیش آکادمی منترش  :4در ش( 1:34)

عنوان به« شناسی مروپارک باستان» 1000گردید. در سال 

در یونسکو به ثبت رسیده است « سایت میراث جهانی»

(UNESCO, 1999: 1). های اطالعات مربوط به ویژگی

کالبدی شهر مرو در این مقاله از نتایج تحقیقات فوق 

 است. شدهاقتباس

 محدوده موردمطالعه

شهر باستانی مرو در ایالت ماری جمهوری ترکمنستان و در 

 41دقیقه و طول جغرافیایی  40درجه و  3:عرض جغرافیایی 

دقیقه واقع شده است. شهر جدید ماری )مرو(  54درجه و 
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محوطه کیلومرتی غرب آن قرار دارد. فاصله زمینی  0:در 

که شامل همه شهرهای ادواری واقع در واحه مرو )تاریخی 

 422 حدود با مشهد از طریق مرز رسخس گردد(مرو می

و فاصله  انجامدساعت به طول می 5کیلومرت است و حدود 

کیلومرت  34:پایتخت ترکمنستان( حدود ) دآبامرو تا عشق

مرت  0:0(. ارتفاع شهر از سطح دریاهای آزاد 0 تصویراست )

باشد.می

 
(Ziebart, et al: 2002: 55) : موقعیت شهر مرو در ترکمنستان0تصویر 

مرو، از مراکز شهری عرص برنز چئز، بر این باور است که 

شود. این شهر، در واقع ق.م( محسوب می 1022-0522)

های ایرانی، یونانی، ترکی و اسالمی است و بازتابی از متدن

های اصلی جاده ابریشم واقع شده یکی از شاهراه در مسیر

(Chase, 1993: 269بود، راهی که ) های دوم قبل از سده

و رشق از میالد وجود داشت و گذرگاه بازرگانان و تّجار غرب 

امپراتورى چین را به امپراتورى روم ملحق  و رفتبه شامر مى

چهارم محیط کره زمین بود طول آن معادل یکو  کردمی

یکی از چهار شهر مهم خراسان  مرو، .(110: :1:0نصیری، )

 .رفته استبزرگ در کنار نیشابور، بلخ و هرات به شامر می

ایی وسطقرون ترین شهرهای باستانی ومرو یکی از برجسته

عنوان یک پست مهم در جاده خراسان آسیای مرکزی بود و به

رد و کبزرگ، ارتباط ایران را با آسیای مرکزی و چین فراهم می

 ,Herrmann) شدنیز یک پایگاه مهم نظامی محسوب می

(. موقعیت جغرافیایی و اسرتاتژیکی خاص مرو را  1997:2

گیری رگذار داخلی در شکلعنوان یکی از نیروهای اثتوان بهمی

در طول تاریخ و دگرگونی شهری آن به شامر آورد. مرو 

در فاصله ) )ع(پرفرازونشیب خود، محل سکونت امام رضا

(، شاهان، تجار و محققان و ق:02تا  ق021های سال

ن ابوریحادانانی نظیر جغرافیشاعرانی چون حکیم عمر خیام، 

بعد از ورود اسالم به یاقوت حموی بوده است.  و بیرونی

عنوان مرکز خراسان بزرگ های مدیدی بهمنطقه، مرو مدت

موردتوجه حاکامن بوده است. باوجودی که مرکز خالفت 

                                                             

1 . Amul 

عنوان مرکز رشقی خالفت، عباسیان بغداد بود ولی مرو به

(. 0:: 1:05پات، شد )ها محسوب میپشتوانه حکومت آن

مان که در ز طوریده بهمرکز امپراتوری سلجوقیان بو  ،این شهر

به  ق(444-435) (م1230-1200) سلطان سنجر سلجوقی

ای از چرخش و رسد. مرو، الگوی ویژهاوج شکوفایی خود می

صورت های شهری را در طول زمان بهتناوب سکونتگاه

املقدس ثبت کرده های منفرد هامنند بیروت و بیتسایت

 و با دارا بودناست. به همین دلیل، محوطه شهر باستانی مر 

هایی از چندین شهر کوچک در درون خود که هریک در دوره

را در  شناسیهای باستاناند امکان بررسیگرفتهتاریخ شکل

تر فراهم ساخته است. موقعیت تر و جامعمقیاسی وسیع

مرو، اهمیت ارتباطی آن را با ایران، هندوستان و آسیای 

مرتی شهر تاریخی کیلو  132دهد. مرو در مرکزی نشان می

امروزی که در کنار رود جیحون قرار  آبادیا ترکمن )چارجو 1آمل

 (جیحون)عنوان یک نقطه عبور و مرور از آمودریا دارد( که به

راحتی به رفت واقع شده بود و از این مسیر بهبه شامر می

. (Hermann, 2000: 12) کردبخارا و ترمذ راه پیدا می

در حمله شوروی به  م1032در دهه  موقعیت اسرتاتژیک مرو

 افغانستان نیز به منصه ظهور رسید.

 هایافته

سیاسی تاریخی و ترین رویدادهای مهمدر ابتدای بحث، 

شده ارائه 1شهر مرو در طول تاریخ به رشح جدول شامره 

است:
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 باستانی مروترین رویدادهای تاریخی و سیاسی شهر : مهم1جدول 

 رویداد تاریخی/سیاسی سال/ دوره رویداد تاریخی/سیاسی سال/ دوره

هفتم  قرن

 ق.م

عنوان بخشی از ساتراپی آغاز توسعه شهر مرو به

 (Dani, 1999: 42مادها )
 شکست حمله هپتالیان به مرو توسط بهرام پنجم م5قرن 

545-

 ق.م5:0

نامگذاری شهر به نام  تسخیر شهر توسط کورش و

 (Williams, 2012: 78مرو )
 مرو به دست هپتالیان افتاد م545-432

 ق.م501

برگرداندن مرو به امپراتوری هخامنشی توسط 

نشانده داریوش( بعد از غائله )دست یدادارس

 (Rawlinson, 1867:17گئومات )

 فتح مرو توسط مسلامنان )احنف بن قیس( ق( 1:م ) 451

 ق.م1::
نشینی اسکندر و گوشهشکست داریوش سوم از 

 وی در بلخ
 (Rosenberg,2009:23مرو، مرکز خراسان ) دوره امویان

 ق.م00:
نامگذاری شهر به نام  ترصف مرو توسط اسکندر و

 اسکندریه مرگیانا
 ق144

انتخاب ابوالعباس فضل بن سلیامن طوسی 

 عنوان حاکم خراسان به مرکزیت مروبه

:11-

 ق.م20:
 ق133 سلوکوس )سلوکیان( درآمدمرگیانا تحت کنرتل 

 الرشید بهانتخاب خالد بن برمکی توسط هارون

 حکومت خراسان به مرکزیت مرو

 ق.م032
 )قبایل یمرو تحت سلطه قبایل چادرنشین پارن

 قدیمی ایرانی(
 ق020

احمد بن اسد به دستور مأمون حاکم خراسان 

 )مرو( گردید

0:3-

 ق.م0:0
 (URL 1) در مرو )ع(اقامت حرضت رضا ق021-:02 هامجدد پارنی مقاومت مرگیانا در مقابل حمله

 ق435-445 ترصف مرگیانا توسط پارتیان ق.م132
و اوج  یحکومت سلطان سنجر سلجوق

 شکوفایی مرو

142-

 ق.م104

ها از طریق مرو حمله مداوم سکاها به رسزمین پارت

 و کشته شدن دو تن از شاهان پارتی در این حمالت
 (4: 1:32حموی،یاقوت حموی در مرو ) اقامت ق415

 ق414 ها درآمدمرو تحت کنرتل سغدی ق.م115
ها به مرو و ویران شدن این هجوم وحشیانه مغول

 شهر

 ق.م:5
النهرین علیا به هزار زندانی رومی در بین 12انتقال 

 مرو توسط پارتیان
 ق1014-1100

جهان پیروزی امیر معصوم صاحبقران در مرو شاه 

 (1:30ل هامیون،تکمی)

قرن اول 

 میالدی
 ق1034 حکومت کوشانیان در مرو

 شاه قاجار ازنربد مرو و شکست سپاه نارصالدین

 ترکامنان

 م004
غلبه اردشیر اول بر آخرین شاه پارتی و تبدیل مرو 

 گزار اردشیر ساسانیعنوان یک ایالت خراجبه
 ق1003

ها بر مرو و کل منطقه تا مرز کنونی سلطه روس

په تها در نربد گوگایران پس از شکست ترکمن

(URL 2) 

   واگذاری مرو توسط شاپور اول به پرسش نارسه م042

 شهر مرو نقش نیروهای مؤثر خارجی )بیرونی( در دگرگونی

 صورتشهر مرو در گذر روزگار طوالنی خود، به سلطه خارجی:

های گسرتده قرار گرفت که مکرر موردتهاجم و لشکرکشی

توان به سلطه حکومت هخامنشی، لشکرکشی اسکندر می

مقدونی و حکومت جانشینان وی در این منطقه، ورود اسالم 

گر و خالفت اسالمی، حکومت سلجوقیان و حمله تخریب

در این بخش به تأثیرات هریک از این ها اشاره منود. مغول

تاریخی در دگرگونی فضای شهری مرو -رویدادهای سیاسی

های ساخت رسچشمه ترینیکی از مهمخواهد شد.  پرداخته

کا بازیگران و نهادهای سیاسی با ات آفرینیو تغییر فضا؛ نقش

ی از یککه شهرها در  کهطوریبه. به مستندات سیاسی است

ساخت در فضای جغرافیایی های انسانپدیده ترینمهم
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یر تحت تأث فرایندها و منودهای فضایی آن کامالً ،باشندمی

 ردیگقرار می هاآن قدرت سیاسی حاکم و ایدئولوژی موردنظر

 (.50:1:04تفرشی و همکاران، لشگری)

حاکامن سیاسی که در طول تاریخ پرفرازونشیب مرو، نقش 

های به عقاید و ایدئولوژی ای داشتند با توجهتعیین کننده

رین تخود تغییرات متعددی را در مرو ایجاد منودند. ابتدایی

در طول تاریخ  ،شهرها، تغییر نام شهر مرو بوده است. این آن

های متعددی خوانده شده است. در قرن ششم قبل به نام

)ق.م( توسط کورش  545 -5:0های از میالد و بین سال

ی از ساتراپی باخرتیا )بلخ( عنوان بخشهخامنشی به

 ,Williamsگذاشت )« 1مرو»و نام این شهر را  رشدهیتسخ

وش داریآمده است که  نبشته بیستونسنگدر  (.77 :2012

ها و یونانیاما  ،استمرو را َمرگوش نامیده ، اول

 رنویسان قدیم آن را َمرْگیانا نامیده و جداگانه ذکجغرافی

قبل از میالد زمانی که  00:(. در سال URL 2) اندکرده

اسکندریه »اسکندر مقدونی آن را ترصف منود نام شهر به 

ی هایا مرگیانای اسکندر تغییر یافت. بین سال« 0مرگیانا

)ق.م( این شهر تحت سلطه سلوکوس )از  20:-11:

جانشینان اسکندر( درآمد و یکی از رسداران وی به نام 

 تغییر داد.« :انطاکیه مرگیانا»نام شهر را به نام  ،سو کآنتیو 

ترین قسمت مرو، شهر کوچکی بود که امروزه به نام قدیمی

در زبان « قاال»قلعه شهرت یافته است.  کیا ار « 4ارک قاال»

ان گونه که در استان گلستآن .شودترکمنی به قلعه گفته می

( اطالق قال )به معنی قلعه سفید یا سپید دژبه شهر آق

به شهرهای  «قاال»و لذا در این مقاله، اطالق کلمه  شودمی

کوچک در محوطه تاریخی مرو، تنها به دلیل ترجمه منت 

انگلیسی نبوده و با توجه به شناخت بومی نویسنده از منطقه 

به  مربوط ،. نام دیگر شهر باستانی مروصورت گرفته است

گرفته و کلتری است که در جنوب ارک قاال ششهر بزرگ

گرب »و در برخی منابع « 4گاور قاال»یا « 5گیاور قاال»امروزه به 

معروف است. این قسمت از مرو هامن شهری است « قلعه

در  که در زمان سلوکیان به انطاکیه مرگیانا شهرت یافته بود.

                                                             

1 . Merv 

2 . Alexandria Margiana 

3 . Antiochia Margiana 

4 . Erk kala 

حدود قرن هشتم میالدی شهر دیگری در قسمت غربی گیاور 

معروف شده است. « 3السلطان قا»شده که به قاال ساخته

م 1420های اطراف، در در طول توسعه شهر به سمت حومه

توسط تیموریان « عبداله خان قاال»شهری به نام  ق(310)

شود که با ساخت شهر کوچک دیگری به نام ساخته می

میالدی توسعه شهر  هجدهمدر قرن « قاال خانیبایرام عل»

شود. مجموعه این شهرها که در طول تاریخ با کامل می

اند شهر باستانی مرو را عناوین مختلف نامگذاری شده

دهند. از شهر مرو در منابع اسالمی با عناوینی تشکیل می

مانند مرو، مرگوش و مرو شاه جهان یا مرو شاهجان یادشده 

رّب شاهگان شاهجان مع .(025: 1:43اصطخری، است )

است که در واقع به معنی شاهانه و شاهوار است )لسرتنج، 

1::3 :405.) 

شهرهای واقع در  :شهر مرو گیری و توسعه ادواریشکل

طول  درطور جداگانه تدریج و بهشناسی مرو بهمحوطه باستان

شکل گرفتند و به ترتیب زمانی شامل شهرهای ارک قاال، زمان 

قاال  خان، عبداله خان قاال و بایرام علیگیاور قاال، سلطان قاال

گیری و توسعه فیزیکی هریک در شکل(. ۳تصویر باشد )می

گر مشاهده از این شهرها، ردپای یک حاکم و یا سلطه

در ادامه به معرفی شهرهای درون محوطه مرو شود. می

 شود.ها پرداخته میباستانی و مراحل توسعه کالبدی آن

ترین شهر واقع در محوطه قدیمی نخستین و :ارک قاال

شناسی مرو است که قدمت آن به دوره هخامنشیان باستان

رسد و در قرن ششم قبل از میالد بنا گردیده است. این می

شهر در شامل رشقی محوطه باستانی مرو قرار دارد و با 

مشاهده تصاویر هوایی، از شکلی چندضلعی برخوردار و 

ت. دیوارهای این شهر هکتار بوده اس 02مساحت آن 

برخی نقاط هنوز رسید و در مرت هم می 2:کوچک، گاه به 

ویژه در های بعدی بهپابرجاست. از این شهر کوچک در دوره

های در دوره عنوان قلعه استفاده کردند.زمان سلوکیان به

د، تنها از بین نرفتنها و دیوار دفاعی مرو نهبعدی نیز این قلعه

که در طوریها نیز افزوده شده است بهبلکه بر عظمت آن

5 . Gyaur Kala 

6 . Gawur gala 

7 . Sultan Kala 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D9%86%D8%A8%D8%B4%D8%AA%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B4_%D8%A7%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B4_%D8%A7%D9%88%D9%84
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ق( از قول محمدکاظم 1142) ینادر های اقتدار دولت سال

مرو، حصاری دارد چون قلعه افالک » وزیر چنین آمده است:

برجی دارد که نهایت  از دستربد ساکنان خاک مصون و

)مروی، « ارتفاعش از نهایت ادراک عقل ذوفنون بیرون

1:4۲ :41:.) 

 یکی از رسداران سلوکیه به نام :انطاکیه مرگیانا )گیاور قاال(

ق.م(، شهری جدید و بزرگ در جنوب 041-032) وکوسیآنت

نزد  که در« وس مرگیاناکآنتیو »ارک قاال ساخت که به نام وی 

این شهر  شهرت داشت.« انطاکیه مرگیانا»مسلامنان به 

کیلومرت طول  0دارای شکلی مربعی بوده و از نظر ابعاد دارای 

 422کیلومرت عرض بوده است که بدین ترتیب حدود  0و 

ای که امروزه به نام هکتار وسعت داشت. این شهر در ناحیه

سال تداوم پیدا کرد.  1522گیاور قاال معروف است به مدت 

اکم گیاور قاال از طریق دیوارهای تو در تو محافظت شهر پرتر 

ای از تاریخ شده است. این دیوارها هرکدام در دورهمی

شده بودند. دیوار اولیه از قرن سوم میالدی ساخته

تر به تر و بافاصلهشده و دیوارهای بعدی بلندتر، قویساخته

ها اضافه شدند و آخرین دیوار در قرن هفتم و هشتم آن

کیلومرت در  3دی کشیده شده بود. این دیوارها به طول میال 

ای کشیده شده بودند و دارای اطراف شهر و به شکل دایره

های تیراندازی بودند. برخی از این رو، سنگر و شکافپیاده

(. Williams, 2005: 54مرت ارتفاع داشتند ) 05دیوارها تا 

غربی در قرن هشتم میالدی که شهر سلطان قاال در سمت 

نوان عآن شکل گرفت، شهر انطاکیه مرگیانا )گیاور قاال( به

های ذوب فلز، بخشی از آن و در واقع به دلیل وجود کوره

استثنای مسجد مرکزی حومه صنعتی آن محسوب گردید و به

 و ناحیه صنعتی، بقیه مناطق آن مرتوکه گردید.

 هدر سمت غربی شهر گیاور قاال، شهر دیگری ب :سلطان قاال

نام سلطان قاال شکل گرفت که از نظر ابعاد و شکل در ابتدا 

 های بعد با افزایشههامنند گیاور قاال بود ولی در دور  شبیه و

جمعیت و رونق شهر به سمت جنوب و شامل گسرتش 

ن وسعت آ  ترین شهر واحه مرو تبدیل شد ویافت و به بزرگ

هکتار رسید. این شهر، پایتخت رشقی  1222به حدود 

 یالدیامپراتوری سلجوقی بود و در اواخر قرن یازدهم م

                                                             

1 . Hollow walls 

)سلطان سنجر سلجوقی( به اوج شکوفایی خود رسید. این 

 ق(444-435) م1230-1200های شهر در فاصله سال

توسط سلطان ملکشاه سلجوقی دیوارکشی و محصور 

صورت مربع نامنظم بود. گردید. شکل شهر سلطان قاال به

کرد و تابع ظم خاصی پیروی منیدیوارهای این شهر از ن

که در مراحل بعدی طوریالگوهای متفاوت رشد شهر بود به

جنوبی در درون دیوار جدید شهر  های شاملی وقلعه و حومه

 10قرار گرفتند. طول دیوارهای شهر در دوره سلجوقیان 

برج داشت که بافاصله  14:کیلومرت ذکرشده است و احتامالً 

یک از شدند که هیچیکدیگر ساخته میمرت از  2:الی  02

و علت اصلی این امر را  (Ibid: 55ها امروزه وجود ندارد )آن

ق 415توان حمله ویرانگر مغول به این شهر و تخریب آن در می

مرحله دوم دیوارکشی در پیرامون این شهر به دوره  دانست.

مرت  5تا  0سلطان سنجر سلجوقی است. دیوارهای این دوره 

شدند. ردیف اول به اع داشتند و در دو ردیف ساخته میارتف

و دیوار دوم خاکی بود و بعدها دیوار  1نام دیوارهای توخالی

 .(:تصویر اولی نیز به دیوار خاکی تبدیل شدند )

حدود دویست سال : خانهای عبداله خان و بایرام علیقلعه

در قسمت جنوبی سلطان ، ول به مروبعد از حمله ویرانگر مغ

خان قاال توسط شاهرخ قاال، شهر جدیدی به نام عبداله

ساخته شد که در دیواری  ق( 310)م 1420تیموری در 

تر از شهرهای گیاور قاال و سلطان محصور بود و بسیار کوچک

قاال بود و تنها یک کیلومرتمربع وسعت داشت. این امر 

رونق یافنت شهرهای دیگر  اهمیت شدن مرو ونشانه کم

 انیموریمنطقه ازجمله بخارا، سمرقند و هرات در دوره ت

است. جمعیت شهر در ق( 311-351برابر با  م1443-1423)

باعث توسعه کالبدی  میالدی افزایش یافت و هجدهمقرن 

شهر به سمت جنوب گردید که محدوده شهری دیگری به نام 

مرت  522قلعه در حدود  خان قاال نام داشت. اینبایرام علی

مرت طول داشت. برخی از استحکامات نظامی  1222عرض و 

مرت قطر داشتند در این قلعه  0ای شکل نیز که گاه تا دایره

تعبیه شده بود. تا اواخر قرن نوزده میالدی، پیکره بیشرت 

های بزرگ آن مناطق این شهر کوچک به همراه ساختامن

ویژه تحت مرور زمان و بهبهمشاهده بوده است که قابل
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در  اند.های بهاری از بین رفتهفرسایش بادهای بیابانی و باران

ش( تحقیقات پیرامون دیوارهای دفاعی 1:31م )0220

 دیردگعبداله خان قلعه توسط کالج دانشگاهی لندن تکمیل 

(Williams, 2003: 42.)

 

 
(ADSرهای واقع در محوطه باستانی مرو )موقعیت شه :۳تصویر 

در شهر باستانی مرو که مجموعه شهرهای ذکرشده را شامل 

های مسکونی، قرصها با عنوان کوشک، گردد ساختامنمی

ها، و هریک از آنهای زیادی وجود داشت مساجد و مقربه

دهنده نقش حاکامن و تصمیامت سیاسی، اجتامعی بازتاب

 ها تا به امروزآثار و بقایای برخی از آنها است. و اقتصادی آن

ها اشاره ترین آنمانده است که در زیر به برخی از مهمباقی

 .گرددمی

شهرهای واقع در محوطه  دیوارهای دفاعی مرو:

با دیوارهای بلند محصور بودند و به  ،شناسی مروباستان

ها به همین دلیل اطالعات خوبی از اندازه شهرها و شکل آن

ها، مسیرهای ارتباطی اولیه کنند و تشخیص دروازهما ارائه می

 ,Hermann) سازندپذیر میرسانی را امکانهای آبو کانال

های مختلف این دیوارها گرچه در دوره (.33 :2000

ها در حفاظت از اند، ولی به دلیل اهمیت آنشدهساخته

شهر همواره موردتوجه حاکامن بودند. نخستین دیوارها در 

(. در Sarianidi, 2002: 12شدند )اواخر عرص برنز ساخته 

، مرحله جدیدی از تالش و تحقیقات 0223پاییز سال 

 Merv Ancient College حفاظت از جانب پروژه

(AMP) ن در شهر مرو، ترکمنستان اجرا کالج دانشگاهی لند

هکتار از چندین  1022شناسی، شامل پارک باستان .شد

شده از معامری خاکی و آجرکاری است که شهر ساخته

شناسی ازجمله دیوارهای دفاعی شهر بسیاری از آثار باستان

 (. Barton, 2009:4است )در زیرخاک مدفون شده 

دات کتاب معجم بر پایه مستن حمله مغول و نابودی شهر:

البلدان نوشته جغرافیدان مسلامن یاقوت حموی )قرن هفتم 

ق به مرو حمله  414ها در روز اول ماه محرم هجری( مغول
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قصد خوارزم از مرو خارج کردند. حموی در این سال به

ها یورش را آغاز شود و از شهر درغان گذشته بود که مغولمی

ها رود و در راه رنجمیخالی از آنجا کردند و حموی با دست

وسطایی، (. طبق منابع قرون4: 1:32حموی، ) بردمی

عام کردند و ها در این حمله جمعیت شهر مرو را قتلمغول

رسانی را تخریب منودند و مرو را به یک ویرانه سیستم آب

(. بااینکه در دوره غازان Unesco, 1999:10کردند )تبدیل 

ی پدید هایدر آبادانی مرو کوششخان فزون بر تبلیغ در تشیع، 

اقتصادی آن -آمد؛ اما در عمل از رونق فرهنگی و اجتامعی

ای آن هفارسی باقیامنده در خرابه-کاسته شد و عنارص ایرانی

ترک که از پیش بدین  روبه تحلیل رفتند و عنارص ازبک و

اندازی داشتند با استفاده از ضعف نواحی دست

رهنگی در بسیاری از اماکن های ایرانی و فرتت فحکومت

ند کردزیستی جنوب و جنوب غربی آمودریا سکونت اختیار 

(. شهر مرو باوجودی که در قرون 003:1:31هامیون، تکمیل)

هایی از شهر مانند عبداله نوزده میالدی در قسمتو هجده 

خان قاال تا حدودی به زندگی برگشته بود ولی هرگز به دوران 

 پررونق قبل برنگشت.

ترین عوامل اقتصادی یکی از مهمعوامل اقتصادی فرامحلی: 

تأثیرگذار در توسعه شهر مرو، عبور مسیر اصلی جاده ابریشم 

از این شهر بود. موقعیت جغرافیایی خاص مرو که در محل 

های آسیای ارتباط و تداخل فرهنگ و متدن ایرانی، ترک

ه شم بمرکزی و هندی بوده در انتخاب مسیر اصلی جاده ابری

هند، آسیای  ،مسیرهای جاده ابریشم از چین رود.شامر می

النهرین، مرص، قاره آفریقا، یونان، روم و صغیر، رسارس بین

 شدند. ابریشم تنها کاالیی نبود که در اینانگلیس کشیده می

جات، داروها، فلزات، ادویه ، بلکهشدها داد و ستد میجاده

چنین کاالهایی مانند و هم شیشه، محصوالت چرمی و کاغذ

کشمش، کنجد، خربزه، عسل، مویز و غیره در این شهر 

ترین اما بزرگ(، 435: 1:41مقدسی، شد )دادوستد می

ارزش جاده ابریشم، تبادل فرهنگی بود. هرن، مذهب، 

فلسفه، فناوری، زبان، علوم، معامری و هر عنرص دیگر 

یشم رد و متدنی همراه با کاالهای تجاری از طریق جاده ابر

(. مردم مرو نیز از این قاعده مستثنی URL 3)شد. بدل می

ستد  تنها به داد ونبوده و با قرارگیری در مسیر جاده ابریشم نه

های جدیدی مانند پرورش کرم پرداختند، بلکه فناوریکاال می

های ابریشمی را در این تبادالت تجاری ابریشم و بافت پارچه

ند که در رونق و شکوفایی و فرهنگی کسب کرده بود

 اقتصادی مرو نقش مهمی ایفا کرده بود.

 

 نقش نیروهای مؤثر داخلی در دگرگونی شهر مرو

رود مرغاب در دلتای شهر مرو  نقش عوامل محیط طبیعی:

ت و به سم گیردمیهای افغانستان رسچشمه که از کوهستان

. گرفته استقوم ترکمنستان جاری است شکلبیابان قره

گیری این شهر حاشیه توان گفت که در شکلبراین میبنا

رود مرغاب یا مروالرود و خاک آبرفتی حاصل از جریان بیابانی، 

چهار نهر از این رودخانه . بسیار مؤثر بوده است این رودخانه

شد که عبارت بودند از هرمزفره، ماجان، زریق و منشعب می

ی اطراف را نهر اسعدی. این چهار نهر شهر مرو و روستاها

کرد. نهر هرمزفره در انتهای حومه مرو جریان داشت آبیاری می

طاهر ذوالیمینین( در کنار آن ) نیحسق، طاهر بن 024و در 

(. نهر 024: 1:43های بسیاری ساخت )اصطخری، عامرت

نهر،  4ماجان در قسمت رشق جریان داشت و در میان 

گذشت و از می ها بود و از میان شهر و بازارهاترین آنمهم

 رفترفت و در مرداب فرومیسوی شهر بیرون میآن

ها (. آب آشامیدنی اهالی مرو از چشمه3::40:1لسرتنج، )

شهرهای واقع در شده است. و رودخانه مرغاب تأمین می

در سطحی صاف و رسوبی  ،شناسی مرومحوطه باستان

ی ز ریشده بودند و توپوگرافی اثر چندانی در برنامهساخته

 (.Hermann, 2000: 33شهری نداشت )

از جمعیت شهر مرو،  نقش مردم در دگرگونی شهری مرو:

 های کتیبهطبق نوشتهاطالعات چندانی در دست نیست. 

انده نش)دست یبیستون در تسخیر مرگیانا توسط دادارس

 :Lendering, 2011نفر کشته شدند ) :5540داریوش( 

 بودن میزان جمعیت شهر خوبی نشانگر باال. این رقم به(35

م که مصادف با دوره :115تا م 1145در فاصله  است.

هزار نفر جمعیت داشته  022سلجوقیان است شهر مرو 

(. یعقوبی در کتاب Rosenberg, 2009: 13است )

 مردم»گوید گونه میمرو این البلدان در خصوص ملیت مردم

بایل ازد و اند و نیز قومی از قمرو، ارشافی از دهقانان عجم

متیم و جزائیان در آن سکونت دارند و والیان خراسان در اینجا 

کردند و نخستین کسی که در آن فرود آمد مأمون بود منزل می
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که و سپس کسانی که بعدها حکومت خراسان یافتند تا آن

: :1:4یعقوبی، ) «دیگزعبداله بن طاهر در نیشابور منزل 

ای اعتقادات زرتشتی بودند، (. مردم مرو قبل از اسالم دار 54

است مسیحی( در مرو بوده ) ینسطور اما مقر اسقف 

کردند (. مردمی که در مرو زندگی می020: 1:35بارتولد، )

تناسب حکومت و ایدئولوژی حاکم بر آن، غالب اوقات، به

و توانستند نقش خود را در تحوالت شهر  خود را سازگار منوده

 معامری در این آثار، کسب حرفه مرو ایفا منایند. ظرافت هرن

ها که در مراوده از طریق پرورش کرم ابریشم از مرشق زمینی

های ذوب فلز و جاده ابریشم به دست آمد و یا خلق کوره

های توان از دستاوردها و فعالیتتولید بهرتین فوالدها را می

مردم مرو برشمرد. ساخت بناهای باشکوه گرچه به دستور 

ها مردم گرفته ولی معامران و سازندگان آنمی شاهان صورت

بودند. در اینجا، به برخی آثار شهر مرو که بدون مشارکت 

 گردد.پذیر نبود اشاره میها امکانمردم، ساخت آن

های تاریخی پابرجا در ترین ساختامنها: یکی از رایجکوشک

های بنای این ساختامنها هستند. زیرشهر مرو، کوشک

 1222تا  122شدند از بزرگ که از خشت خام ساخته می

های ساسانیان و اوایل مرتمربع در نوسان بود و عمدتاً در دوره

ها در بیرون از شهرها دوره اسالمی ساخته شدند. این کوشک

شدند و مورد استفاده طبقات ممتاز جامعه نیز ساخته می

های گرم سال قرار ییالقی در طول ماههای عنوان خانهبه

ها با درجات مورد از این ساختامن 05گرفتند. حدود می

(.4 تصویرمانده است )متفاوتی از تعمیر و بازسازی باقی

 
 (ADSپا( ) 5های شهر مرو )باش آیاق کوشک= شده یکی از کوشک: پالن بازسازی4تصویر 

 

ضلع غربی شهر سلطان قاال : در )کوچک و بزرگ(قیز قاال

میالدی ساخته  5و  4واقع شده است. احتامالً در قرون 

 ی کوچک )قلعه دخرت( و قیز1های قیز قاالبه نام و شدند

 صورت مستطیلیها بهقاالی بزرگ معروف هستند. این سازه

زمان گونه که در اند آنشدههای بلند ساختهو با دیواره

 ساسانیان و پارتیان متداول بود.

آرامگاه سلطان سنجر سلجوقی: این آرامگاه در مرکز شهر 

ن تریسلطان قاال واقع شده است و شاید بتوان آن را معروف

نظیر و ماهرانه این آرامگاه یک اثر بی مکان واحه مرو دانست.

هرنی و معامری است که در آن، عالوه بر آرامگاه سلطان 

های ای از آرامگاهسلطان سنجر و مجموعهسنجر، مسجد 

کوچک تزئین شده با آجر که معامری سلجوقی را نشان 

 (.Unesco, 1999: 3دارد )دهد وجود می

                                                             

1 . Kiz Kala 

یعنی در  (ع): از زمان ورود حرضت رضا)ع(قدمگاه حرضت رضا

، حوادث گوناگونی در ق۲۰۳ق تا زمان شهادت در ۲۰۱

وگوهای امام و فتها، گپیرامون امام روی داد که مناظره

مأمون و همچنین ماجرای والیتعهدی در طی این مدت بر 

اهمیت منطقه مرو در زمان حارض به لحاظ جایگاهی که 

را اند، داسال آخر عمر پربرکتشان داشته دودر  (ع)حرضت رضا

از نقاط دور و نزدیک کشور ترکمنستان به زیارت و  .است

یگر اماکن تاریخی و د (ع)بازدید از محل زندگی حرضت رضا

جامانده از آن دوران تاریخی آمده و زیارت این منطقه را به

دانند و در مشهد می (ع)همسنگ زیارت آرامگاه حرضت رضا

 (.URL 1اند )بر آن نام قدمگاه نهاده
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 (URL 1)  در مرو )ع(قدمگاه حرضت رضا :۵ تصویر

 

ه توان بجامانده از مرو باستانی میهای بهاز دیگر ساختامن

 ارک شهریار، آرامگاه ومعبد بودائیان، آرامگاه محمد بن زید، 

)اولین مسجد مرو  مسجد یوسف همدانی، مسجد بن ماهان

 که در مرکز گیاور قلعه واقع شده است( اشاره منود.

عوامل  اقتصادی در دگرگونی شهری مرو:نقش عوامل 

اقتصادی، به دلیل تأثیرات مهمی که در دگرگونی یک شهر 

توانند در هر دو بخش عوامل درونی و بیرونی دارند می

موردتوجه قرار گیرند. به دلیل اهمیتی که مرو در مسائل 

های قبل از در دوره ویژه مرکزیت حکومت خراسانسیاسی به

دوره اسالمی داشت از اهمیت خاص اسالم و نیز در 

اقتصادی نیز برخوردار بود و رضب سکه در این شهر در دوره 

ساسانیان و دوره حاکمیت اعراب مسلامن اهمیت آن را 

 122شناسی حدود های باستاندهد. در حفارینشان می

های ارک قاال کشف شده است که سکه برنزی از یکی از خانه

شده است. دی در مرو رضب میهفتم میال و در قرون ششم 

های برنزی مربوط به های گیاور قاال سکهچنین در حفاریهم

دوره شاپور دوم و سوم ساسانی یافت شده است. شهر مرو 

به لحاظ موقعیت ارتباطی خاصی که مابین شهرهای ایرانی 

نیشابور و شهرهای آسیای مرکزی نظیر بخارا و  ازجمله

ار گرفنت در مسیر اصلی جاده سمرقند داشته و به دلیل قر 

ای رفته و کاالهعنوان مرکز تجاری مهم به شامر میابریشم، به

شده است که گوناگونی در بازارهای آن خرید و فروش می

بافی در این شهر بعد از قرن دوم هجری توان رونق ابریشممی

های ابریشمی این شهر، یکی از اقالم اشاره منود و پارچه

 ده است. اصلی تجار بو 

گدازی در این شهر که مربوط از طرفی کشف چهار کوره آهن

دهم میالدی هستند اهمیت صنعت ذوب و به قرون نهم 

ها، آهن را در دارد. در این کورهفلز در این شهر را بیان می

های دادند و طبق نوشتهدرجه حرارت می 1022دمای 

وده ها عالی بهآمده از این کور دستابوریحان بیرونی، فوالد به

شناسی یک از مدارک باستاناست و این تکنیک در هیچ

 (.Hermann, 2000: 34است )ذوب فلز ثبت نشده 

در  روسیه تزاریاین شهر توسط نیروهای ماری )مرو جدید(: 

ایجاد شد که در  مروهای شهر باستانی کیلومرتی ویرانه ۳0

ن تریرتش پیدا کرد و به یکی از صنعتیگس شورویزمان 

جمعیت شهر در سال  .تبدیل شد آسیای میانهشهرهای 

 Turkmenistan Stateنفر  114432برابر با  0215

Statistical Committee) بوده و از این نظر چهارمین )

م ذخایر 1043شود. در شهر بزرگ ترکمنستان محسوب می

کیلومرتی غرب این شهر کشف شد  02عظیم گاز طبیعی در 

و به همین دلیل مرکز صنعت گاز طبیعی کشور محسوب 

گردد و در دوران شوروی سابق مرکز تولید پنبه به شامر می

ری کاالهایی مانند پنبه، رفت. همچنین این شهر مرکز تجامی

گیری و توسعه گردد. در شکلپشم، غالت و چرم محسوب می

دولت روسیه( ) یحکومتتوان تصمیم این شهر جدید هم می

 در دگرگونی شهری مرو را مشاهده منود.

توان گفت که با توجه به بندی مباحث فوق میعنوان جمعبه

ریخی، در بین عوامل متعدد داخلی و خارجی، استنادات تا

گیری و توسعه گر در شکلها و نیروهای سلطهنقش دولت

تر و چشمگیرتر بوده است. بر ادواری شهر مرو بسیار مهم

، منایش منادین ۲اساس همین استنادات در جدول شامره 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87_%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87_%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
http://www.stat.gov.tm/index_ru.htm
http://www.stat.gov.tm/index_ru.htm
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های شهر مرو به منایش نقش نیروهای تأثیرگذار در دگرگونی

درآمده است.

 : نقش نیروهای اثرگذار داخلی و خارجی در دگرگونی فضای شهری مرو )مأخذ: نگارنده(۲جدول 

 رویداد / نیروهای اثرگذار
دولت و سلطه 

 خارجی

رویداد اقتصادی 

 فرامحلی
 محیط طبیعی

موقعیت 

 جغرافیایی
 مردم

شیوه 

 زندگی

گیری شهر اولیه ارک شکل

 قاال )هزاره اول ق.م(
✓  ✓ ✓   

  ✓ ✓ ✓ ✓  ابریشمجاده 

توسعه دیوارهای دفاعی 

 شهر
✓  ✓ ✓ ✓ ✓ 

 گیری شهر گیاور قاالشکل

 )قرن سوم ق.م(
✓      

رواج ذوب فلز و 

 منسوجات ابریشمی
✓ ✓   ✓ ✓ 

      ✓ ق(1:) ورود اسالم به مرو

گیری شهر شکل

 قاالسلطان

 )دوره سلجوقیان(

✓      

ساخت مساجد و بناهای 

 باشکوه
✓    ✓ ✓ 

 حمله مغول و نابودی شهر

 ق(۶۱۶)
✓      

های گیری قلعهشکل

عبداله خان و بایرام 

 دوره تیموری() خانعلی

✓    ✓  

 دیجد مروگیری شکل

ماری( )دوران روسیه )

 تزاری(

✓      

 گیرینتیجه

این پژوهش باهدف تحلیل ماهیت دگرگونی شهری در شهر 

ورت ها صو نیروهای تأثیرگذار بر این دگرگونی باستانی مرو

گرفت. اهمیت پژوهش حارض از آن جهت است که به 

های خرد و کالن در زمینه مسائل شهر مرو در طی دگرگونی

زمان پرداخته و نقش نیروهای مؤثر را تا حدودی مشخص 

، ریزی شهریمنوده است. در این راستا، مسائلی مانند برنامه

های توسعه کالبدی شهر در طول تاریخ، مساحت و ویژگی

شناسی واقع در محدوده سایت باستان کالبدی شهرهای

شناسی در این شهر های باستانمرو و نیز جدیدترین کاوش

مورد توجه قرار داشته است. نتایج حاکی از آن است که رود 

مرغاب در محل دلتای حاصلخیز خود چهار شاخه اصلی 

و گیری شهر مر عنوان یک عامل محیطی، در شکلبه داشته که

عبور مسیر اصلی جاده ابریشم از  نقش مهمی داشته است.

عنوان یک عامل اقتصادی فرامحلی تأثیرگذار و این شهر به

تالش مردمان این نواحی در کسب فنون پرورش کرم ابریشم و 

های نفیس و تجارت آن با مناطق دیگر در رونق و بافت پارچه

شکوفایی آن شهر تأثیرگذار بوده است. محوطه باستانی مرو 

های تاریخی و دارای چندین شهر بود که در طول دوره

گرفت و در این تحوالت مقطعی، صورت متوالی شکلبه



 

 1۳شماره   31۹۹ بهار

 ۸۳ 

اه
م

ی
 ت

ون
رگ

دگ
 ی

هر
ش

 ی
... 

نیروهای اثرگذار خارجی نظیر استیالی فرمانروایان هخامنشی 

در منطقه، لشکرکشی اسکندر و حکومت جانشینان او، ورود 

الم و حاکمیت قوانین اسالمی و ساخت بناها و مساجد اس

عنوان مرکز حکومت باشکوه در شهر و انتخاب شهر به

سلجوقیان و درنهایت حمله مغول، نسبت به سایر عوامل 

ی از عنوان یکتری داشته است. شهر مرو بهکنندهنقش تعیین

چهار شهر اصلی خراسان بزرگ، محل تالقی فرهنگ و متدن 

یونانی، اسالمی و اقوام ترک بود و مرکز صنعت  ایرانی،

بافی، ذوب فلز و مرکز تجاری کاالهای گوناگون در طی ابریشم

های گردید. از طریق کاوشقرون متامدی محسوب می

شناسی اخیر که با استفاده از پهپادهای پیرشفته باستان

باال از منطقه صورت گرفته است و هزاران عکس با وضوح

ها، دیوارها و مساحت است، مشخصات قلعهشده تهیه
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