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 چکیده

ارود اگرچه متصل به فالت مرکزی ایران و در بسیاری از موارد رسزمین فر 

های نیروهای سیاسی مشرتک با آن بود، اما تجربه ۀسلطتحت

گیری حکمرانی از رس گذراند. شکل ۀمتفاوتی از عدم مترکز را در عرص

مستقل در عهد باستان، نفوذ نیروهای ترک و های نیمهنشینشاه

ستگی و گسستگی از خراسان، منودی از مغول در عهد اسالمی و پیو 

های زیسته است که در عین تعلق به جهان ایرانی، دنیای این تجربه

زده است. در تداوم این حیات متامیزی را برای باشندگان خود رقم

های تدریج شکل جدیدی از نظامبه بعد به ق10م/16 متفاوت، از قرن

فرارود  ۀخوقند( در پهن بخارا، خیوه و) گانهقدرت با نام خانات سه

ظاهر شد. در پژوهش حارض با محوری یافنت نقش جغرافیای خاص 

فرارود در عدم مترکز سیاسی در آن، این مسئله را پی گرفتیم که چرا 

جغرافیای تاریخی آسیای مرکزی طی این قرون، شکل خاصی از 

گانه حکمرانی را در قالب ساختار متکرث و مستقلی چون خانات سه

فراهم آورده است؟ پاسخ آغازین این است که تقطیع قلمرو آسیای 

 ۀهای بلند، سه صفحکوههای سهمگین و رشتهواسطه بیابانمرکزی به

مجزای جغرافیایی در بخش میانی آن ایجاد منود، این عامل در کنار 

خودبسندگی اقتصادی، از رونق افتادن راه ابریشم و امواج مداوم 

سبب ناپایداری انسجام قدرت در این رسزمین مهاجران صحراگرد 

گردید. آنچه درنتیجه حاصل شد این است که تحول در ماهیت 

 ۀگیری رسزمین محصور در خشکی علّت تامشاهراه تجاری آن و شکل

 آیند.چندپارگی سیاسی از منظر جغرافیایی به شامر می

مترکزگریزی سیاسی، جغرافیای تاریخی، خانات  واژگان کلیدی:

 م16گانه، فرارود، قرن سه

 

 

Abstract 

Although the Transoxiana was connected to the central 

plateau of Iran and in many cases dominated by joint 

political forces, it had different experiences of 

decentralization in governance. The formation of semi-

independent powers in ancient times, the influence of 

Turkish and Mongol forces in the Islamic era and the 

annexation and disintegration of Khorasan are 

manifestations of these lived experiences that, while 

belonging to the Iranian world, provide a distinct world 

for the inhabitants. In the continuation of this different 

life, from the 16th century AD / 10 AH onwards, 

gradually a new form of power system called the triple 

khanates (Bukhara, Khiva and Khoqand) appeared in 

the Transoxiana. In the present article, by focusing on 

the role of Transoxiana's specific geography in its lack of 

political centralization, we followed the issue that "Why 

has the geography of Central Asia during these centuries 

provided a special form of government in the form of a 

pluralistic and independent structure such as the triple 

Khanates?" Our initial answer is that "the fragmentation 

of Central Asia through its vast deserts and high 

mountain ranges created three distinct geographical 

plates in its middle part, beside it economic self-

sufficiency, trivializing Silk Road and the constant waves 

of nomadic migrants caused instability of power in this 

land." As a result, we have found that, along with all the 

factors, the change in the nature of its commercial 

highway and the formation of a landlocked erea are the 

ultimate cause of all the political fragmentation from a 

geographical point of view. 

Keywords: Political Decentralization, Historical 

Geography, Triple Khanates, Transoxiana, 16 century 
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 مقدمه

در تحلیل تحوالت تاریخی، مورخ زوایای گوناگونی را برای 

نگریسنت به رخدادها در اختیار دارد. بنابراین، چگونه دیدن 

ها دارد. آنگیری تحوالت سهم مهمی در فهم چرایی شکل

تواند تاریخی محض باشد، اما گاهی اگرچه این چگونگی می

شده و پرتوهایی را از زوایای علوم دیگر بر آن خارج ۀنیز از دایر 

ای حرکت متفاوتی رشتهاندازد و با ماهیت میانتحوالت می

که  کند. زمانها آغاز میها و چگونگیرا در فهم چرایی

ترین پیوند را در این نزدیک جوالنگاه حضور تاریخ است،

 ۀحرکت متفاوت با مکان دارد. انسانی که فعل او و تجرب

مورخ است، الجرم در مکانی فاعل  ۀاش میدان مطالعزیسته

گردد. در هم تنیدگی زمان و مکان و یا تأثیر تحوالت تاریخی می

گیری رویدادهای های جغرافیایی در شکلعوامل و پدیده

عاتی نسبتاً مستقلی را بانام جغرافیای مطال ۀتاریخی شاخ

(. 16: 1392ایست، ) تاریخی به وجود آورده است

ویژه در ها بهجداناپذیری این دو مؤلفه و تأکید بر همراهی آن

ها، صحنه ۀتر بود، زیرا تقریباً در همدوران پیشامدرن افزون

تری از انسان طبیعت در تعیین محل وقوع حوادث نقش مهم

کند درستی استدالل می( و جغرافیدان به23 ن:هام) داشت

مورخ  1بدیل است.که نقش محیط طبیعی بر جریان تاریخ بی

باید بداند هامن اندازه که ظهور فاتحان بزرگ و نیروهای 

منسجم همراه آنان جریان تاریخ را متأثر از خودساخته و 

های قدرمتند گردیده، موقعیت گیری امپراتوریموجب شکل

افیایی یک رسزمین، اقلیم مناسب، عدم وجود جغر 

العبور نیز در صعب هایکوههای خوفناک و رشتهبیابان

ها و یا از این ابرقدرت ۀهای برساختتداوم حضور سلسله

ها تأثیر هایی از قلمرو و از هم پاشیدن آندست رفنت بخش

کنشگری خالقانه و  ۀها زاییدقاطعی داشته است. اگر متدن

شک ها در ادوار گوناگون تاریخ برش بودند، بیپویای انسان

این انسان بیش از هر چیز به یاری یک جغرافیای طبیعی 

ها را علم کند. رودهای همراه و مساعد توانست بساط متدن

                                                           

ها دورهها است، همها و مترکز جغرافیا بر مکان. مترکز تاریخ بر دوره1

ها توسط انسانها بودند و هستند و هم ها آکنده از انسانمکانو هم

 (.24: 1392بیکر، ) شوندشدند و میساخته و تجربه می

. فرارود، ورارود یا به تعبیر عربی ماوراءالنهر صفحات شامل رشقی 2

آبریز دو رود آمودریا  ۀهای واقع در حوضفالت مرکزی ایران و رسزمین

بخش های حاصلخیز و اقلیم سازگار، الهامپرخروش، جلگه

 اند.سازی بودهدر مسیر متدنخالقیت او  ۀبرش و برانگیزانند

اگرچه متصل به فالت مرکزی ایران و در  2رسزمین فرارود

نیروهای سیاسی مشرتک با آن  ۀسلطبسیاری از موارد تحت

حکمرانی از رس  ۀهای متفاوتی را در عرصبود، اما تجربه

مستقل در عهد های نیمهنشینگیری شاهگذراند. شکل

وهای ترک و مغول در عهد باستان، نفوذ و استقرار نیر 

اسالمی و پیوستگی و گسستگی از خراسان و گاه حتی تقطیع 

های زیسته قدرت در بخش مرکزی فرارود، منودی از این تجربه

است که در عین تعلق به جهان ایرانی، دنیای متامیزی را برای 

زده است. در بررسی عواملی که این باشندگان خود رقم

ی این رسزمین ساخته، مکرر به رسنوشت متفاوت را برا

عنوان جغرافیای کامالً متفاوت و متضاد این رسزمین به

آفرینی خوریم. البته این نقشترین عامل برمیمحوری

ای که گاه کلیّت گونهجغرافیایی نیز ابعاد متکرثی دارد به

جهان متمدن عنوان حائل میان دو زیستموقعیت فرارود به

عنوان رسزمینی غرافیایی درون آن بهو بدوی و گاه عوارض ج

آیند. این نقش تقطیع شده، در تحلیل تحوالت به میدان می

شود که پژوهشگر تاریخ آسیای مرکزی گاه چنان پررنگ می

تواند چنین ادعا کند که پرداخنت به تحوالت تاریخی این می

صفحات بدون توجه مداوم به جغرافیای آن قطعاً خام و 

 نامتام است.

میان ادوار تاریخی این رسزمین، تحوالت مربوط به قرن  در

ق به بعد از اهمیت متفاوتی برخوردار است؛ زیرا 10م/16

اگرچه تا این زمان پیوستگی تام و متام آن )یا حداقل 

هایی از آن( با ایران گسست ناپذیر بوده اما زین پس بخش

 ازبکانگردد. میراث تیموریان میان مسیر آن کامالً متفاوت می

گردد. شیبانیان که بر ایران( تقسیم می) فرارود( و صفویان)

رسیر ماوراءالنهر تاریخی تکیه زدند در ابتدا توانستند رسارس 

خود درآورند و با  ۀصورت یکپارچه تحت سیطر این بخش را به

بری از چنگیز حکومت متمرکزی را ایجاد منایند. ادعای میراث

و سیردریا )سیحون( است که ایاالت چغانیان، ختالن، ( )جیحون

بخارا، سمرقند، ارسوشنه، فرغانه، چاچ، اسپیجاب و  کش، نخشب،

 گرفت.برمی خوارزم را در تعریف جغرافیدانان مسلامن در
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زودی از هم پاشید، و این مترکز بهالبته این متامیت یکپارچه 

 ۀنخستین سلسل) که در هامن عهد شیبانی ایگونهبه

مثابه یک نژادانشان بهای از همازبک(، خوارزم توسط شاخه

م/ 18، چندی بعد در قرن 1اندام کردنشین مجزا عرضخان

در عهد دومین سلسله از ازبکان بانام اشرتخانیان یا  ق12

نشینی دیگر با نام خوقند در بخش رشقی و در جانیان نیز خان

سیاسی این رسزمین  ۀفرغانه رسبرآورد و بدین ترتیب صفح ۀدر 

 گانهمبّدل به سه قطب قدرت مستقل بانام خانات سه

 بخارا، خیوه و خوقند( شد.)

آفرینی عامل در پژوهش حارض با مترکز بر محوریت و نقش

تحوالت سیاسی و  عنوان عنرصی ثابت در تاریخجغرافیا به

ق 10-14م/ 16-20قرنی  فرهنگی آسیای مرکزی، برش چهار

گانه( را برای مطالعه )ظرف زمانی حکمرانی خانات سه

ایم. داّل مرکزی این پژوهش یافنت نقش جغرافیا در برگزیده

گریزی و عدم یکپارچگی طور خاص مترکزتحوالت سیاسی و به

طرح گونه قابلق اینخاص است. ابهام فو  ۀقدرت در این دور 

است که چرا جغرافیای فرارود طی این قرون، شکل خاصی 

از حکمرانی را در قالب ساختار متکرث و مستقلی چون خانات 

گونه مدعا و پاسخ آغازین را این گانه فراهم آورده است؟سه

های سهمگین بیابان ۀیافتیم که تقطیع قلمرو فرارود به واسط

مجزای جغرافیایی در بخش  ۀسه صفحهای بلند، کوهو رشته

میانی آن ایجاد منود، این عامل در کنار خودبسندگی 

گانه، از رونق افتادن راه ابریشم و امواج اقتصادی مناطق سه

مداوم مهاجران صحراگرد سبب ناپایداری انسجام قدرت در 

 این رسزمین گردید.

 پیشینه پژوهش

ترص در خصوص جغرافیای تاریخی آسیای مرکزی مخ

هایی صورت گرفته که البته در نوع خود بسیار پژوهش

و قطعاً در تکمیل زاویه نگاه جغرافیایی به  2ارزشمند است

اند. در آثار تاریخی تحوالت این منطقه نقش کلیدی داشته

صورت  ای که در دو دهه اخیر توسط محققان غربیپرمایه

                                                           

 ۀنشین با رونق گرفنت شهر خیوه به دالیل جغرافیایی، خانی. این خان1

 خیوه نام گرفت.

 (.1378برای مثال، ر.ک: )فرای،  .2

 (.Becker, 2005؛ 1398ر.ک: )سوچک،  . برای مثال3

ی داشته توجهگرفته نیز توجه به جغرافیای منطقه رشد قابل

 ۀای مشخص بر پای، اما تحلیل تحوالت تاریخی دوره3است

عوامل جغرافیایی، رویکرد بدیعی است که در پژوهش حارض 

شده و قطعاً اگر به رسارس تاریخ این رسزمین به آن پرداخته

ترسی یابد، دستاوردهای ارزشمندی را نصیب پژوهشگران 

 این حوزه خواهد کرد.

 روش پژوهش

ای با رویکرد نظری رشتهپرداخنت به موضوعات میانگرچه 

تر است، اما مورخان بیش از هر چیز باید بتوانند در مرسوم

اعم از ) فرایند پژوهش خود در راستای فهم رخدادها از تبیین

مند شوند. روشی که مبتنی بر آن پژوهش علّی و دلّی( بهره

ه چرایی تکرث کحارض به حاصل رسید با توجه به ابهام اصلی آن

دهد، تبیینی قدرت و مترکزگریزی را مورد سؤال قرار می

است. به این معنا که علل و دالیل این رخداد از منظر 

مهم این است که در  ۀشود. نکتجغرافیای تاریخی تحلیل می

جریان فهم چرایی ابزار مهم پژوهشگر توصیفات دقیق تاریخی 

گیری از وقایع و هاست. بنابراین، در رسارس مسیر با بهر 

رخدادهای تاریخی این قرون و مبتنی بر این بسرت به تحلیل 

 علل و دالیل پرداخته شد.

 گانههای سهنشینتأملی بر جغرافیای فرارود و خان

کرسی جوامع متمدن از ) واسط میان فالت مرکزی ایران ۀحلق

استقرارگاه اقوام بدوی و ) سیاق.م( و استپ اورا 7قرن 

های بسیار و عوارض صحراگرد(، رسزمینی است با ناهمواری

 ۀزمین و در دور گون که در عهد باستان تورانجغرافیایی گونه

اگر از  4فرارود( و ترکستان نام یافت.) اسالمی ماوراءالنهر

دو رود  ۀبرجست ۀخراسان نظری بر آن بیفکنیم عالوه بر جلو 

سیردریا( و جیحون )آمودریا(، ترکیبی متضاد ) ونعظیم سیح

ای های جلگهشامل رشق و رشق، دشت های مرتفع دراز کوه

در مرکز و دو بیابان وسیع در شامل و غرب، جغرافیایی 

کشد که هیچ سّد طبیعی در ناهمگونی از آن را به تصویر می

: 1352بارتولد، ) نداشت برابر حمالت صحراگردان شامل

. از قرن هجدهم میالدی نیز با مقاصد استعامری و سیاسی نام 4

آسیای مرکزی پدید آمد که امروز حتی در ایران و منطقه نیز بر دیگر 

 ها غالب گشته است.نام
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 ۀ(. قلب این رسزمین و نقط37: 1364بلنیتسکی،  ؛1/167

اسالمی ایالت سغد و در منابع اسالمی ثقل آن در متون پیشا

های شد که دو بازوی نسبتاً مجزا بانامماوراءالنهر نامیده می

تاریخی و غالب فرغانه و خوارزم در سمت راست و چپ خود 

 ۀسائیدنهای رس به آسامکوهدارد. عامل جدایی فرغانه رشته

های آسامنی( و پامیر است که با به معنی کوه) شانتیان

نظیر خود این رسزمین را احاطه کرده و تنها در ارتفاعات کم

-چندان آسان فراهم میقسمت غربی مجالی برای عبور نه

ای از منایند. این بخش وادی بایری است که در بین زائده

شود ای باریک میگهتن های شاملی و جنوبی تا حدّ کوهرشته

سان فرغانه را نسبتاً دشوار با بخش مرکزی ماوراءالنهر و بدین

(. 45: 1358بارتولد، ) 1سازدنشین بخارا مرتبط مییا خان

الوصولی در ادوار مختلف بسرت چنین جغرافیای صعب

جویی در فرغانه فراهم ساخته مطلوبی برای شورش و پناه

رود آرال آرمیده، محاط  . دشت خوارزم که در جنوب2است

قوم )خاک قوم )خاک رسخ( و قرهدر ریگزارهای وسیع قزل

سیاه( است. همین موقع خاص جغرافیایی عالوه بر جدا 

های تشکیل پادشاهی ساخنت آن از بخش مرکزی و امکان

تا حّد زیادی آن را از حمالت احتاملی  گرامستقل و مرکز

کرد، البته این فظ میدشت قبچاق، ماوراءالنهر و خراسان ح

حفاظت مطلق نبود؛ زیرا خوارزم به کرّات در طول تاریخ خود 

( 3رو جاده ابریشم و رود آموهای کاروانراه) از همین منافذ

؛ Bregel, 2003: 66مورد هجوم قرار گرفت )

بسیار مهم در همین نگاه  ۀ(. نکت16: 1383هامیون، تکمیل

آفرینی است که با نقشگذرا به جغرافیای این رسزمین آن 

مجزا با  ۀهای خوفناک، سه صفحهای بلند و بیابانکوه

امد یترین پانداز جغرافیایی متضاد به وجود آمده که مهمچشم

 یاسیك وحدت و انسجام سیبه  یابیآن عدم امكان دست

سازی این سه بخش جدا، نیازمند نیروی بوده است. یکپارچه

هایی نظامی و سازمان اداری بسیار قدرمتندی بود و دولت

گزیدند میعنوان کرسی خود برکه عموماً سمرقند و بخارا را به

با مشّقت و تعب بسیار توان سلطه بر این دو بازوی دشوار 

در چنین  دست را داشتند. طبیعی است کهعبور و دور

قابل نفوذ، امكان ریعنوان کانونی غرشایطی این مناطق به

ن یرا از ب یاسیت سیو استقرار عنارص حاكم یحضور دامئ

هایی ل و گروهیدسرتس قباك پناهگاه امن و غیرقابلیبرده و به 

 یبه حّكام نداشته و در حّد توان سع یلیشد كه متال مییتبد

داشتند )فرای،  یت مركز به حكوم یدر وارد آوردن رضبات

ز ین یابانیباً در مناطق بیگفته تقرط پیشی(. رشا166: 1378

ل یابان و فقدان وسایم بیعظ ۀخورد، گسرت یبه چشم م

نفوذ حكام  ۀها را از حوز عتاً آنیگذر از آن طب یبرا یارتباط

شد در بین قلمروهای سیاسی. یم یمنود و حائلیخارج م

-پیشامدرن غلبه بر این موانع با ناکامیهای جهان برای قدرت

های بسیار همراه بود. معدود فاتحان قدرمتندی توانستند 

مهم اینکه برای  ۀاین رسزمین دست یابند و نکت ۀبر کل یکپارچ

ها نیز تداوم سلطه با دشواری همراه بوده است. اگرچه در آن

مسیر ورود به این نواحی نیروهای نظامی محلی که عموماً 

های جغرافیایی بودند توان غلبه داشتند، اما نا به چالشآش

کردند، بلکه یک برای حفظ آن دیگر نظامیان کفایت منی

دستگاه دیوانی قدرمتند با ساختاری متمرکز الزم بود تا بتواند 

مناطق تقطیع شده و دور از مرکز را در درازمدت حفظ کند. 

ها لش قدرترسارس تاریخ سیاسی آسیای مرکزی مملّو از چا

برای غلبه بر این جغرافیای طبیعی و ناکامی در برابر آن و یا 

بهره بردن از آن است.

 

                                                           

. میان این دو رشته و بر ساحل سیحون شهر خجند آرمیده است که 1

 (.165: 1378فرای، ) شودای بر روی فرغانه گشوده میبسان دروازه

چرچیک از متأخرترین تحرکات در عرص  ۀ. شورش اندیجان و قیام در 2

 حضور استعامر روسیه در فرغانه هستند.

ماه در زمستان یخبندان بود و هرسال  2آمودریا در خوارزم بیش از  .3

شد. ارتباط با ماه ارتباط آرال با نواحی جنوبی خوارزم قطع می 3تا 

 گرفتیرهای کاروان رو در بیابان انجام میدیگر نقاط هم از طریق مس

(Bregel, 2003: 66.) 
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 (Bregel, 2003: 63اول قرن نوزده: بخارا، خوارزم، خوقند ) ۀنیم

های ناشی از جغرافیای طبیعی در منودهایی از چالش

 خانات

-گیری خانات سهاشاره شد اساساً شکلهامنطور که پیشرت 

این  ۀها با جغرافیای چندپار گانه و تداوم هویت سیاسی آن

رسزمین همراهی تام داشت، کامالً طبیعی بود که قدرت 

مرکزی مستقر در بخارا در پی بازگرداندن یکپارچگی پیشین 

خود باشد اما مسئله این بود که به دلیل همین عوارض 

وفیقی در این راه نداشت. از زمانی که طبیعی جدی، هرگز ت

مثابه یک و به 1ق(10م/ 16قرن ) خوارزم رسامً مستقل شد

نشین بخارا اعالم قدرت سیاسی جدید در همسایگی خان

موجودیت کرد، ازبکان شیبانی متام هّم خود را مرصوف 

مندی برای حفظ آن کردند. البته جدای از عالقه ۀترصف دوبار 

موقعیت جغرافیایی خوارزم نیز برای بخارا یکپارچگی قدرت، 

نشین در معرب ارتباطی بخارا با بسیار مهم بود، زیرا این خان

(. 811: 1365گروسه، ) دشت قبچاق و روسیه قرار داشت

توانست اختالل جدی در بنابراین، از دست دادن آن می

بحث تجارت خارجی فرارود ایجاد کند. عبیدالله خان و 

                                                           

شوروی نیز این بخش مستقل شد و جمهوری خلق  ۀدر آغاز دور . 1

. برای مطالعه بیشرت، ر.ک: خوارزم در آن شکل گرفت

م خوارزم برحسب اصل 1924(. در 72: 1383هامیون، )تکمیل

 (31: 1358بارتولد، ) ملیت بین ازبکستان و ترکمنستان تقسیم شد

نشین تزاری، خان ۀپس از ورود روسی ق13م/ 19در نیمه دوم قرن . 2

درآمد و  هاآنخوقند نخستین واحد سیاسی فرارود بود که به اشغال 

نشین یبانی به صد مشقت خوارزم را به خانعبدالله دوم ش

 بخارا بازگرداندند، اما در اندک زمانی دگرباره استقالل یافت

به  (. حمالت258: 1376؛ بارتولد، 866: 1998غفوراف، )

نشین خیوه در عهد اشرتخانی نیز بدون هیچ حاصل خان

نکته  (.39: 1377بخارائی، شمس(پایداری ادامه یافت 

نشین ین است که از این زمان و با قوت گرفنت خانتوجه اقابل

تالش برای به رخ کشیدن قدرت و مانور اقتدار سیاسی  خیوه،

عرض بخارا تصور شود. خیوه خود را همها آغاز میاز جانب آن

گردد. جانبه مینشین دوکند و لذا حمالت بین دو خانمی

را به اوج نشین خود گویند ابوالغازی، خان خیوه، قدرت خان

: 1380منشی، ) بار به ماوراءالنهر حمله کردرساند و هجده

(، این تحرکات در متام 39: 1377بخارائی، ؛ شمس173-172

عهد منغیت، سومین سلسله ازبک نژاد در فرارود، نیز ادامه 

دوام حاصل و بیداشت اما در متامی این قرون همچنان بی

 (.174ن: هام) بود و خانات همچنان مستقل بودند

نیز به همین  2نشین خوقندتالش بخارا برای سلطه بر خان 

های بلند، محافظان بسیار خوبی کوهشکل عقیم بود. رشته

م/ 1917فرمانداری کل ترکستان ضمیمه امپراتوری شد، در  بانام

ق دولت خودمختار ترکستان در این منطقه ایجاد شد و یک 1335

بارتولد، ) دیبخشبعد، پیروزی ارتش رسخ به حیات آن پایان  سال

1358:40.) 
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رفتند. دوری نشین خوقند در درّه فرغانه به شامر میبرای خان

شد تا اداره آن از بخارا دشوار راه و صعوبت مسیر موجب می

سلط به جغرافیای کوهستانی ای که مباشد و نیروهای قبیله

 1آنجا بودند منطقه را از چنگ حکومت مرکزی خارج ساختند

(Mcchesney, 2012: 176-193 عدم امکان نفوذ آسان .)

تدریج وضعیت نیروهای غیر به این منطقه موجب شد تا به

 ۀالبته این دشواری بازدارند 2تری پیدا کند.اقتصادی مطلوب

شرت اشاره شد تنها معرب و راه مطلق نبود، هامنطور که پی

غربی و کوهستانی آن بود که  ۀارتباطی خوقند و بخارا تنگ

ایالت اوراتپه با شهرهای مهم جیزخ و خجند در آن واقع بود. 

درواقع خطوط مواصالتی دو دولت در این منطقه قرار 

داشت و عالوه بر این انبار غلّه بود و مقدار زیادی غلّه از آن 

ق، 13م/ 19سال در قرن  65این منطقه طی  شد.صادر می

عنوان بار شاهد لشکرکشی دو قدرت بود و درنهایت به 50

حاکم در آنجا  25 مستقل اعالم شد، اما باز همایالتی نیمه

: 1981؛ عینی، 914-915: 1998غفوراف، ) 3عوض شد

ماند و به (. اکرث این حمالت در همین بخش متوقف می19

رسید. اینجا نیز هامن رت به فرغانه میدلیل صعوبت راه کم

شود؛ چالش برای غلبه و ناکامی در حفظ داستان تکرار می

 سلطه.

های ناشی از حضور در منطقه و حفظ ها و چالشدشواری

آن برای نیروهای بیگانه نیز به همین ترتیب بود. در حمالت 

ق(، دو راه 1153م/ 1740) نادرشاه به خوارزم ۀجویانتالفی

نشین خیوه وجود داشت: یکی عبور از بیابان ای ورود به خانبر 

ترین شهر و دیگری گذر از آمودریا. برای عبور از دریا مهم

ها را حتی ای چارجوی بود، بدین منظور همیشه قایقحاشیه

گونه برای سپاهیان کثیرالعده آماده داشتند، از روایات این

 به خیوه رسید آید که سپاه نادر هم از همین طریقبرمی

. احتامالً به دلیل همین نگرانی و 4(11: 1358بارتولد، )

هزار لشکر از بخارائیان که بیشرت دشواری مسیر بود که نادر ده

(. 45: 1346شناختند، طلب کرد )بخاری، این مسیر را می

های بلد بخارائی و توپرسد نیروهای کمکی راهبه نظر می

پیروزی او داشتند، اما مسئله این گشا نقش بسیاری در قلعه

است که کامیابی شاه فاتح و قدرمتند ایران نیز در غلبه بر این 

نشین هرگز پایدار نبود؛ زیرا اندک زمانی پس از بازگشت خان

او به ایران، خوارزم ازجمله به یاری انفکاک جغرافیایی خود از 

: 1384اسرتآبادی، ) ایران به درآمد و مستقل شد ۀسلط

9/588-526.) 

حضور دیگر بیگانگان در این رسزمین به ورود رسمی  ۀتجرب

گردد. ق بازمی13م/ 19روسیه تزاری در نیمه دوم قرن 

دهد ارتباطات دیپلامتیک و تجاری روسیه و فرارود نشان می

که امپراتوری خود را با سه قدرت مستقل در خانات مواجه 

های متفاوت هر و سعی دارد تا با شناخت ویژگیبیند می

های گرچه پیرشفت یک اسرتاتژی مجزایی را در پیش بگیرد.

روسیه و امکانات مدرن او امکان غلبه بر موانع جغرافیایی را 

هرحال باید توجه داشته باشیم که کرد اما بهتسهیل می

دهی نظم باوجود برهم خوردن مرزهای جغرافیایی و شکل

سیاسی همچنان این سه منطقه از هم منفک بود و در  جدید

تأثیر نیست.گانگی قطعاً جغرافیا بیتحلیل حفظ این سه

 

                                                           

 (.1398نشین خوقند ر.ک: )تاشکندی، . برای مطالعه تاریخ خان1

. حتی نیروهای خارجی همچون نادرشاه نیز به دلیل صعوبت مسیر 2

 افزوداز ورود به فرغانه چشم پوشیدند و همین امر بر رونق آن می

 (8/377: 1384اسرتآبادی، )

در  م19درگیری بخارا و خوقند بر رس ترصف اوراتپه در قرن  ۀ. خاطر 3

در منطقه « اوراتپه مال من است» قالب یک بازی کودکانه به نام

 (.38: 1358بارتولد، ) شده بودحفظ

. در عهد منغیت در یکی از حمالت ایلت نظرخان، حاکم اورگنج 4

بخارائی، شمس) ون غرق شددر پی تعقیب خان بخارا در آب جیح

1377 :77.) 
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 علل جغرافیایی مترکز گریزی سیاسی در فرارود )مأخذ: نگارنده(

در پایان بحث بر روی ارتباط میان تجزیه جغرافیایی و 

هرحال گیرد که بهاین بحث شکل میمترکزگریزی سیاسی، 

ها مستلزم پس از استقالل خانات، تدوام اقتدار سیاسی آن

اقتصادی بود، زیرا مناطق فقیر و  ۀویژه در حوز آوری بهتاب

های درونی بنیه امکان تداوم استقالل را با ابتناء بر ظرفیتبی

آیا  ندارند. بنابراین اکنون باید پاسخ این مسئله را بیابیم که

های ویژه اقتصادی در درون حوزههای الزم بهظرفیت

جغرافیایی مستقل خانات وجود داشته است؟ در پاسخ به 

این سؤال باید رشح مخترصی در خصوص خودبسندگی 

 اقتصادی خانات داشته باشیم.

 مستقل خانات خودبسندگی اقتصادی در جغرافیای

شان، پامیر و های عظیم تیانکوههامنطور که اشاره شد رشته

های بسیار بلند در رشق در حکم در کنار کوه 1هندوکش

 فرارود را از ترکستان رشقی العادهدیواری مرتفع و خارق

های دامئی سازند. یخچالکیانگ چین( جدا میاستان سین)

ساخته انگیز این ارتفاعات، رودهای پربرکتی را روانو شگفت

ر مسیر خود فراهم منوده، های بسیار حاصلخیزی را دکه حوزه

های بین دو رود باستانی سیحون و ای که رسزمینگونهبه

کشند و از جیحون تاریخ متدن کشاورزی را با خود یدک می

دوران نوسنگی به بعد رشایط مناسبی را برای جذب اقوام و 

                                                           

. هندوکش یعنی قاتل هندوها؛ زیرا بردگان و کنیزکانی که از هند 1

ها تلف آوردند اغلب از شدت رسما و یخبندان در این کوهمی

: 1370بطوطه، ابن) شدند. بنابراین نام آن را هندوکش گذاشتندمی

1/473-472) 

خوانند که نعمت بسیاری از آن  . زرافشان را از آن رو به این نام2

شود و اراضی از آب آن سیراب شده، محصول فراوان به حاصل می

 رواج معیشت روستایی و دامپروری فراهم آورده است

ش متدن به سمت رشق پس از گسرت  (.153: 1365گروسه، )

ترین مسیرهای خشکی که جهان مدیرتانه را و غرب، مناسب

از  کرد یعنی هامن شاهراه ابریشم،به هند و چین وصل می

جغرافیدانان  (.Becker, 2005: 2) گذشتفرارود می

مسلامن توصیفات ارزشمندی در خصوص این رسزمین 

دانسته داشتند. مقدسی بخش کانونی آن را از جنات اربعه 

(. اصطخری در مسالک و 1/48: 1361مقدسی، ) است

ها هیچ جایگاهی خوشرت از اقلیم ۀگوید: در همماملک می

(. 230-231: 1347فرارود( نیست )اصطخری، ) ماوراءالنهر

ترین نشین بخارا از مهمبخش مرکزی یعنی هامن خان

فرارود بود که خود نیز یکپارچگی  ۀگانهای سهبخش

جغرافیایی اندکی داشت؛ غرب آن دشتی متشکل از سه 

بیابان از هم جداشده بودند. در نواحی  ۀواحه بود که به وسیل

های حاصلخیزی هستیم که مرکزی آن شاهد حضور درّه

ها جدایی افکنده بود و در بخش رشقی ها میان آنکوه

های تنگ قرار داشت که گردنه های جهانکوهبلندترین رشته

 ,Becker) کردها را قطع میهای کوچک آنو عمیق و دره

2005: 2; Olufsen, 1911: 4العاده این (. مزیت فوق

ثقل متدنی توران زمین نیز  ۀنشین که آن را نقطبخش از خان

که با  3دریاستو قشقه 2اند، جریان دو رود زرافشانخوانده

(. پنجکنت در 51: 1383شود )کستنتکو، اهالی عاید می

تاجیکستان، یا سمرقند و بخارا در ازبکستان از مناطق شهری و 

 (23: 1398سوچک، ) متدنی مهم این رود هستند

موازات رافشان رسچشمه گرفته، سپس به. این رود از جنوب کوه ز 3

یابد. شهرهای تاریخی بخارا جریان می ۀرود زرافشان به سمت واح

شد و زادگاه تیمور است( و که در قدیم کش نامیده می)شهر سبز 

جغرافیای چند پارۀ فرارود
خودبسندگی اقتصادی 

خانات
عدم وجود سد طبیعی در 
برابر ورود نیروهای کوچی

تحول در راه های مواصالتی



 

در این بخش ممکن ساخته بود. اینجا  حرکت خود کشاورزی را

های جایی است که نخستین جوامع روستایی در زمینهامن

ای و حاصلخیز ایجاد شد و در امتداد این مسیر رشیان جلگه

اصلی تجاری و ارتباطی میان مراکز متدنی قرار داشت 

(Becker, 2005: 2در حاشی .)ۀاین موقعیت ویژ  ۀ 

و انبوهی جمعیت، رونق بازرگانی  جغرافیایی، بازارهای فراوان

نظیری را موجب شده بود و بازرگانان آن نیز در و تجاری کم

: 1372رستارس مسیر ایران تا چین درحرکت بودند )قریب، 

انگیز سمرقند و بخارا نگین متدنی بخش (. شهرهای خاطره22

و دارالتجاره بودن  یموقعیت مكان ۀبه واسط مرکزی هستند و

: 1383کستنتکو، ) بیشرتی داشتند یها ترقگر بخشیاز د

82.) 

در دو  غربی فرارود قرار داشته وخوارزم که در قسمت شامل

های سوی رود جیحون گسرتده شده، گرچه محاط در بیابان

واسطه آنکه در دلتای آمودریا و در جنوب آرال وسیع بود اما به

مستقرشده، بهشتی پرنعمت را به وجود آورده بود که 

پارچگی جغرافیایی بیشرتی نسبت به مرکز داشت. این یک

رسزمین از عهد باستان در حیات فرهنگی و متدنی آسیای 

مرکزی مؤثر بوده است؛ حائل طبیعی بیابان میان خوارزم و 

نشین بخارا در طول تاریخ در ادوار گوناگون موجب انزوای خان

، بیهقی) خوارزم و استقالل سیاسی و فرهنگی او شده بود

گیری (. در این منطقه رود جیحون در شکل1098: 1324

جامعه و اوضاع اقتصادی نقش بنیادی داشته و همواره در آن 

رسزمین سبز و خرم و حاصلخیز با پرورش گوسفند و تهیه 

مصنوعات پشمی و البسه و وجود تجارت در مسیرهای 

کرده است. چندگانه زندگی ساکنان را از همه لحاظ تأمین می

شده، دارای دیگر سخن این رسزمین که مقدس شناخته به

های های حیاتی و مادی برای زیست جامعتظرفیت

گوناگون بوده است و این توان خوارزم را در مسیر تاریخ در 

در  های اقوام گوناگون قرار داده و همها و یورشمعرض حمله

های پیرشو و خودبسندگی اقتصادی پدید آمدن مدنیت

های (. شاخه20: 1383هامیون، تکمیل) ه استمدد رساند

                                                           

 ۀهایی هستند که در حوضترین آبادینسف قدیم( از مهم)قَرشی 

 اند.متدنی این رود به وجود آمده

ق دورتر از 11م /17هنه است و اورگنج جدید در قرن . این اورگنج ک1

های تدریج از زبان افتاد. شهرها و نامرودخانه بنا شد. نام خوارزم به

فرعی آمودریا این رسزمین را نیز به جایگاه متدن کشاورزی 

انهار  ۀمبدل ساخته بود. متامی این مملکت به واسط

اند، شامر مصنوعی و قنوات که از رود جیحون جدا کردهبی

قطعه شده و اراضی آن از انهار و قنوات مزبور مرشوب قطعه

(. خوارزم دو شهر عمده در 61: 1383کستنتکو، ) گرددمی

که در دو سوی جیحون داشت؛ شهر کاث در سمت رشق آن

بر ساحل چپ  1رفت و اورگنجابتدا مرکز اصلی آن بشامر می

های تجاری عنوان مقصد نهایی کاروانتدریج بهکه به جیحون

گذشتند و به ولگا و جنوب روسیه های اُغوز میکه از دشت

فتند، اهمیت زیادی یافت و درنتیجه کاث یعنی پایتخت ر می

(. خوارزم 16: 1379باستانی خوارزم از رونق افتاد )باسورث، 

عنوان یک حلقه وصل تجاری مهم میان قرون میانه به

ترین مسیرهای کرد؛ زیرا مهمخاورمیانه و روسیه عمل می

ی ارتباط ۀتجاری میان دو جهان رشق و غرب از طریق این حلق

 ۀگذشت. در قرون موردمطالعه ما شهر خیوه در واحمی

عنوان پایتخت این مرکزی خوارزم اهمیت یافته بود و به

نشین خیوه متمرکزتر از دو آور شده بود. خاننشین نامخان

نشین قبلی بود و سیستم آبیاری متمرکزی داشت. خان

های جدید آبیاری در نواحی میانی و شاملی خوانین کانال

أسیس کردند که تأثیر بسیاری بر کشاورزی و استقالل ت

 ,Bregel؛ 28: 1358اقتصادی و سیاسی داشت )بارتولد، 

2003: 66.) 

شکل فرغانه که بازوی راست ماوراءالنهر درّه وسیع بیضی

به فلک کشیده است  های رساست، گرچه محصور در کوه

ودخانه های طبیعی آن در کنار دو ر ها و یخچالاما همین کوه

سازند، رشایط جغرافیایی و دریا که سیردریا را مینارین و قره

توان آن را از آورده است که می ای به بارالعادهطبیعی فوق

؛ 29: 1398تاشکندی، ) زوایای پرنعمت کل این منطقه نامید

(. وجود این رودها موجب شد تا فرغانه 50: 1383کستنتکو، 

ار حاصلخیز و رسزمین متدن نیز همچون سغد و خوارزم، بسی

های مجاور و های رسازیر شده از کوهکشاورزی باشد و آب

ها دیگری در طول قرون در اینجا اهمیت یافت که خیوه یکی از آن

است که در سمت جنوبی رأس دلتای رود آرال قرار دارد و در قرن 

 ق شهرت یافت.11م/ 17
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در کنار  1کنند. انشعابات سیردریا نقش محوری در آن ایفا

کشاورزی این رسزمین در زمینه مواد کانی نیز غنی است. در 

های آن معادن زر و سیم و در کوه کتاب حدودالعامل آمده که

و سنگ مغناطیس و داروهای بسیار مس و رسب و سیامن 

(. اهالی خوقند مقدار 337: 1383ناشناس، ) وجود دارد

های آن را به روسیه صادر زیادی پنبه و ابریشم و فراورده

(. این امکانات در کنار توان 924: 1998غفوراف، ) کردندمی

نظیر اقوام این رسزمین که آن را به بهشتی مبدل کشاورزی بی

پویایی اقتصادی این رسزمین گشته و لذا ساخته موجب 

های طوالنی و استقالل کامل را همواره امکان مقاومت

های عظیم ساخت کانال نشین خوقند باداشته است. خان

-19آبیاری برای تولیدات کشاورزی شاهد شکوفایی در قرن 

در ادوار  (.230: 1398بود )سوچک،  ق12-13م/ 18

ای برای کشاورزی رشفتهمختلف تاریخ نظام آبیاری پی

یافته بود و انواع محصوالت کشاورزی از پنبه تا انواع سازمان

غالت و انگور و پرورش کرم ابریشم در این دره سابقه طوالنی 

های بها و سنگدارد. معادن فلزی و غیرفلزی و فلزات گران

های پیرامون قیمتی از منابع طبیعی این دره است که از کوه

( اوایل قرن 1998:30مده است )تاشکندی، آ به دست می

ق ساکنان دره فرغانه از موقعیتشان که در امتداد 12م/ 18

مسیرهای تجاری بود و به سمت کاشغر، یارکند و بازارهای 

(. Scott, 2017: 5بردند )رفت، بهره میدیگر رشق می

دشواری حمالت به این منطقه در کنار ظرفیت کشاورزی و 

آوری آن افزوده بود و ضمن ان اقتصادی و تابتجاری بر تو 

رقابت با بخارا توان خودگردانی و استقالل کامل را نیز به او 

 بخشیده بود.

 ۀنظیر این سه حوز های اقتصادی کمبا توجه به ظرفیت

جغرافیایی، خانات برای دو مسئله از انگیزه کافی برخوردار 

ان بودند: نخست حفظ استقالل سیاسی به دلیل تو 

نشین همسایه طلبانه به خانو دیگر تعّدی توسعه اقتصادی

این دو عامل  .2خود ۀهای خانیدر جهت افزودن بر ظرفیت

                                                           

توجه بوده، ولی هر دو کشت آبی زان باران ساالنه در فرغانه قابل. می1

 (.29: 1398تاشکندی، ) و دیم در آن رایج بود

ها به یکدیگر به دلیل نشین. توجه داشته باشیم حمالت مکرر خان2

طلبی توسعه ۀها نبود بلکه بیشرت از زاویضعف بنیه اقتصادی آن

 تحلیل است.قابل

که در کنار هم تحلیل بسیاری از تحوالت تاریخی این قرون را 

سازد در ادامه یافنت سلسله علل جغرافیایی میرس می

نون مترکز یابند. تاکمترکزگریزی سیاسی جایگاه استواری می

های رسزمینی و وجود حوزه ۀبحث بر این بود که تجزی

عوامل مهم مترکز گریزی  حاصلخیز و پرنعمت و ثروت،

اند. جدای از این عوامل، جغرافیا با سیاسی در فرارود بوده

آفرینی سبب برهم خوردن یکپارچگی شکل دیگری از نقش

 حفاظ بودن کّل هم بیسیاسی این رسزمین گردید و آن

امان درپی و بیهای پیآن در برابر حمالت و مهاجرت ۀیکپارچ

اقوام صحراگرد شاملی به جنوب که در ادامه به آن خواهیم 

 پرداخت.

نشین و برهم عدم وجود سّد طبیعی در برابر مهاجامن کوچ

 خوردن مترکز سیاسی

پیشرت به نقش حائل آسیای مرکزی میان جهان متمدن جنوب 

کوتاهی  ۀهای شاملی اوراسیا اشار دشتو دنیای بدوی 

شد. درواقع گرچه این رسزمین مهد پیدایش دو متدن کهن 

های متدنی ایرانی بود، اما به سغدی و خوارزمی با ریشه

مهمی برای مهاجرت  ۀهمین موقعیت، درواز  ۀواسط

های بلند کوهصحراگردان به سمت ایران و هند شد. رشته

ی چادرنشین هایامپراتور مانع طبیعی مناسبی در بسط 

، اما فرارود در متام نوار اندبودهاستپ به سمت جنوب 

شاملی خود چنین حفاظی نداشت و به دلیل موقعیت 

ها بوده است. واسطش در معرض امواج دامئی حرکت آن

مهاجامن و مهاجران همچون سیالبی حتی برای ورود به جهان 

: 1352ولد، بارت) شدندمتمدن در این رسزمین جاری می

قرن ششم میالدی این اقوام مهاجم  ۀمیاز حدود ن (.167

 زمانمدتك كنند و در یتوانستند خود را به قلمرو فرارود نزد

ران یا یان مرزهایهای ماقوام ساكن در دشت یكوتاه بر متام

: 1376زانس مسلط شوند )بارتولد، یب ین و امپراتور یو چ

ها و نژادهای قومیت (. گرچه بنای سخن گفنت از تعدد15

به فرارود را نداریم  3های جمعیتیمانده از این حرکتبرجای

ها ها و عدم وجود انسجام کافی میان آنقومیت . قطعاً این تعدد3

ها در مترکزگریزی سیاسی نیز بسیار دخیل فرهنگعالوه بر ایجاد خرده

 است.



 

های اما باید به این نکته توجه دهیم که به دلیل ناتوانی قدرت

ای حفاظ بودن رسزمینشان، زیست دوگانهدر برابر بی منطقه

از حیات کوچرو شبانی و یکجانشینی کشاورزی یا ساکن در 

ق برجای ماند 13م/ 19 منطقه حتی تا پایان قرنشهر در این 

مستقیم جغرافیای این بخش از آسیا بود. صحراگردان  ۀکه مثر 

ترک و مغول که رقیبان رسسختی برای یکجانشینان متمدن 

های ها تالش داشتند تا حکومتدشت ۀبودند به شیو 

 و پا کنندمتکرثی با منشأ ایلیاتی برای خود دست 

نشین (. توجه به اینکه هر سه خان74: 1377 بخارائی،شمس)

این دوره ازبک نژاد بودند نکته بسیار مهمی است که ما را به 

 ۀمایسازد. درونمان در این خصوص بسیار نزدیک میفرضیه

گردد که اقوامی با این فرضیه بر این مسئله متمرکز می

 خاستگاه صحراگردی ناگزیر بودند تا همواره قدرت را در بین

ی و نظامی تقسیم کنند و هرگز حارض به پذیرش الهیقبرهربان 

 برتری یک حکومت مرکزی و واحد نبودند.

گریزی ساختار پیش از ورود به چهارمین عامل طبیعی در مترکز

سیاسی آسیای مرکزی باید به این نکته توجه دهیم که مجموعه 

شده همگی از اختصاصات عواملی که تاکنون بدان پرداخته

مومی جغرافیای آسیای مرکزی است و گرچه در قرون مورد ع

ما نیز همچنان پابرجاست اما مختص این دوران  ۀمطالع

آید این است نیست. سؤال مهمی که در این بخش پیش می

که اگر این عوامل طبیعی و قومی همواره در طول تاریخ این 

ق به بعد شاهد 10م/ 16رسزمین برجای بوده پس چرا از قرن 

یافته و ساختارمند سیاسی آسیای مرکزی در ثبیت سازمانت

گانه هستیم؟ به دیگر سخن اگر این عوامل قالب خانات سه

جغرافیایی همواره در طول تاریخ ثابت بوده پس چرا آسیای 

شده رسمی مرکزی از این زمان خاص ساختار تفکیک

برای تبیین سؤال فوق باید به چهارمین مسئله مهم  یابد؟می

های مواصالتی راه ۀغرافیایی یعنی تحوالت جدید در حوز ج

 کنیم.اشاره

 

                                                           

ترتیب بود: فرغانه، سمرقند، این. مسیر این جاده در ماوراءالنهر به1

و مسیر فرعی دیگر از بخارا به اورگنج، خوارزم  بخارا، مرو، بلخ و ایران

های دن و بندرهای شده به هشرتخان، کنارهس از آن خارجرفته و سپ

 رسید.شاملی دریای سیاه می

های مواصالتی بازرگانی و نقش آن در تحول در مسیر راه

 مترکزگریزی سیاسی

در طول تاریخ و در طی قرون، آسیای مرکزی به دلیل قرار 

در قرن نوزدهم( ) ای که بعدهاداشنت در شاهراه فراقاره

ترین مسیر کاروان بخت حضور در بزرگابریشم نامیده شد، 

کرد، رو خشکی را که خاور و باخرت جهان را به هم وصل می

این رسزمین بر  ۀداشت. باوجود تکرثی که جغرافیای چندپار 

مترکز و پیوستگی  1منود، وجود جاده ابریشم،آن تحمیل می

کرد که تنها حاصل عبور مصنوعی ارزشمندی ایجاد می

های از رسارس آسیای مرکزی بود. قدرت های تجاریکاروان

مرکزی مستقر در فرارود، متام تالش خود را داشتند تا مسیر 

تجاری فوق، جریان طبیعی و مطلوب خود را داشته باشد. 

تنهایی در بسیاری از مواقع در بین عنارص این امر خود به

کرد. قدرت موجود در آسیای مرکزی همگرایی ایجاد می

ق و پیش از ورود ازبکان تالش 9م/ 15رن تیموریان در ق

ق دو 10م/16بسیاری برای رونق این مسیر داشتند. در قرن 

املللی مهم رخ داد که نتایج آن در قرون بعد در این تحول بین

تدریج هویدا شد: نخست آنکه با اکتشافات جدید منطقه به

اروپاییان در درجه اول  ۀجغرافیایی راه دریایی هند به وسیل

رو آسیای مرکزی همیت قرار گرفت و درنتیجه راه کاروانا

تدریج اهمیت خود را از دست داد. این رسزمین که به به

های آزادراهی نداشت و ارتباطش با ایران صفوی نیز آب

ای محصور در خشکی مبدل شد. این پرتنش بود، به جزیره

 املللی آن تأثیرمسئله بر روی تولیدات داخلی و تجارت بین

: 1376؛ بارتولد، 829: 1997غفورواف، ) بسیاری گذاشت

(. تحول مهم دیگر این بود که در نیمه دوم همین قرن 259

ها بر سیربی راه دیگری از اروپا به ساز، سلطه روسرسنوشت

هایی که کاروان ۀخاور دور گشود. بازرگانان سیربیایی به وسیل

چینی  گذشت و به شهر مرزیاز استپ آسیای میانه می

کردند. در نیمه اول قرن شد رفت و آمد میمنتهی می 2سوچو

ها ها و چینیق در پی قراردادهایی که میان روس12م/ 18

برقرار  3ها از طریق کیاختومنعقد شد، روابط بازرگانی میان آن

2. Sou-Tcheon 

3. Kia chta 
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طرف چین گشوده شد و آن راه ترتیب راه دیگری بهاینشد. به

آهن ق با کشیدن راه14 م/20سیربی بود که در آغاز قرن 

اهمیت بیشرتی یافت و درنتیجه اهمیت آسیای مرکزی برای 

: 1376بارتولد، ) املللی بازهم کاهش یافتبازرگانی بین

259.) 

عرص حکومت ازبکان رخ داد، در این دو تحول مهم که هم 

تدریج زوال نقش محوری و تجاری جاده کاهش اهمیت و به

منطقه را به رسزمینی محصور در  بدیل بود و اینابریشم بی

خشکی مبدل ساخت. در پی به حاشیه راندن شدن این 

های مستقر در آن دیگر شاهد املللی، قدرتمسیر مهم بین

حفظ رونق و امنیت آن نیز  ۀپویایی آن نبودند و طبیعتاً دغدغ

کافی  ۀها دیگر انگیز این امر آن شد که آن ۀمثر بود. نتیجبی

مندی از مزایای منظور بهرهحفظ یکپارچگی به برای همگرایی و

توانستند داشته باشند لذا این مسیر اسرتاتژیک را منی

این  ۀهای ُمجّدانه برای داشنت کل یکپارچتدریج آن تالشبه

دیگر جذابیت در بیانجغرافیای دشوار خاموش شد. به

اختیار داشنت جغرافیای حضور جاده ابریشم با از رونق افتادن 

ها در راستای مرکزیت تدریج رنگ باخت، بنابراین تالشن بهآ 

بخشیدن قدرت در آسیای مرکزی نیز رو به افول نهاد. با 

حذف نقش تجاری پیشین و از دست رفنت منافع حاصل از 

توجهی گری، طبیعتاً اقتصاد منطقه آسیب قابلنقش واسطه

های منفک شده جغرافیایی دید. در چنین رشایطی حوزه

یای مرکزی همچون فرغانه، سمرقند و بخارا و خوارزم که آس

کردند تا های مهم جاده ابریشم بودند تالش میپیشرت کانون

تبع آن سیاسی خود نوعی از زوال و آسیب اقتصادی و بهبه

بکاهند. روایات تاریخی اشارات دقیقی به این موضوع ندارند 

ن منظور بوده، که کنشگری و تحوالت متفاوت این ایاالت به ای

هایی که در این راه صورت پذیرفت به اما قطعاً تالش

 خواهی و تجزیه قدرت در این رسزمین دامن زد. استقالل

دهد مطالعه بر روی تاریخ چهار قرنی حضور ازبکان نشان می

هایشان بیشرت که ایاالت کانونی جاده ابریشم فعالیت

های در حوزه. حفظ استقالل 1معطوف به این موارد است: 

های اقتصادی جغرافیایی مستقل و ضمیمه ساخنت ظرفیت

                                                           

گوید رسزمین متمدن و بافرهنگ قدیمی خوارزم به یک . بارتولد می1

دولت راهزن مبدل شده بود و علت اصلی آن نیز از اهمیت افتادن 

 (27: 1358رتولد، راه کاروانروی آسیای میانه بود )با

مناطق همجوار: نیروهای گریز از مرکز با اندک ضعفی در 

مراکز دشوار دسرتس، مستقر شدند و گرچه ظرفیت اقتصاد 

توجه است، اما تالش دارند تا کشاورزی این مناطق قابل

گیری ق بهرهاملللی را از طریآسیب حاصل از افول تجارت بین

نشین مجاور تأمین کنند. در از توان اقتصاد کشاورزی خان

آور خیوه و بخارا و همچنین خوقند و حمالت مکرر و مالل

بخارا که تاریخ این قرون را به خود اختصاص داده این عامل از 

؛ 53 :1385اهمیت بنیادین برخوردار بود )هدایت، 

املللی تجاری بین . تکاپوهای2(. 81: 1377بخارائی، شمس

مستقل و تالش برای در انحصار گرفنت اندک امکانات تجاری 

ها سعی داشت تا اندک امکان نشینموجود: هر یک از خان

املللی را که منحرصاً با روسیه بود در انحصار خود تجارت بین

نشین خوقند سعی داشت با گسرتش داشته باشد. خان

سیرهای شاملی بهره قلمرو خود در جهت دشت قبچاق از م

 :Bregel, 2003و تجارت خود با روسیه را سامان دهد ) برد

نشین خیوه با هدف تحت نظارت درآوردن تجارت (. خان70

خواست از موقعیت جغرافیایی روسیه و آسیای مرکزی می

سوی های مسلح بهخود استفاده کند. خان خیوه دسته

ستاند ناحق باج میفرستاد و از تجار بههای تجاری میکاروان

(. 950: 1997)غفوراف،  1کردو اموال ایشان را غارت می

موقعیت کانونی و متدنی بخارا و دارالتجاره بودند آن موجب 

شد تا روسیه در بین خانات شوق بیشرتی برای تجارت با می

آن داشته باشد. این عامل خود موجب رقابت بیشرت دو 

 شد.زدن به منافع بخارا مینشین دیگر در راستای رضبه خان

 گیرینتیجه

های در مطالعات تاریخی، تبیین علل با رویکردها و چارچوب

مفهومی گوناگون، پرتوهای معنابخشی به تحوالت و 

افکند. در پژوهش حارض در جهان می دادهرخرویدادهای 

 بررسی تحوالت سیاسی چهار قرنی آسیای مرکزی منظوربه

گیری بار با شکلبرای نخستینق( که 10-14 /م16-20)

مثابه سه کشور مستقل درآمده، رویکرد گانه بهخانات سه

ترین پرتوها را بر زوایای یکی از دقیق قطعاً جغرافیای تاریخی 



 

افکند. ابهامی که در این پژوهش مبهم تاریخ این رسزمین می

چرا که گونه طراحی شد در پی یافنت پاسخ آن بودیم این

آسیای مرکزی طی این قرون شکل خاصی از جغرافیای 

حکمرانی را در قالب ساختار متکرث و مستقلی چون خانات 

گانه فراهم آورده است؟ برساخت روایتی تاریخی با رویکرد سه

بندی بدیع رساند که در ظهور تکرث جغرافیایی ما را به این جمع

ای از عوامل عمومی و و نهایی سیاسی، دسته شدهتیتثب

ما نقش  ۀامل اختصاصی مربوط به قرون مورد مطالعیک ع

ی داشتند. منظور از عوامل عمومی هامن وجوه اکنندهنییتع

جغرافیایی مشرتکی است که چهره طبیعی این منطقه را 

ساخته است و همواره در طول تاریخ مانع انسجام سیاسی و 

 یعیطبموانع  مانندمترکز قدرت بوده است. عواملی 

های العبور و رس به آسامن سائیده و بیابانبهای صعکوه)

انگیز(، خودبسندگی اقتصادی ناشی از حاصلخیزی و هراس

های جداشده، عدم وجود سد طبیعی در ذخایر طبیعی حوزه

برابر حمالت صحراگردان شاملی. این عوامل همواره در طول 

آن بوده  ۀگریزی و ساختار چندپار تاریخ این رسزمین مؤید مترکز

به  ۀ، اما آنچه در قرون مورد مطالعزدیمواگرایی را دامن  و

ها را مدد این عوامل عمومی شتافت و درنهایت استقالل آن

نهایی ساخت تحولی مربوط به بیرون از مرزهای جغرافیایی 

مثابه علت تامه در کنار عوامل پیشین رسنوشت آن بود که به

و برقراری  ییایجغرافآن را تعیین کرد، اکتشافات جدید 

های مواصالتی و بازرگانی جدید در شامل و جنوب راه

شاهراه ابریشم را که نشان ویژه و برگ زرین جغرافیای آسیای 

مرکزی بود از رونق افکند و این رسزمین را محصور در خشکی 

املللی قرار داد. ایاالتی که سابقه تحوالت بین ۀو در حاشی

مسیر تجاری را داشتند  سال رونق تجاری حاصل از این 1700

با از میان رفنت انسجام و ارتباط حاصل از راه، مقاصد خوبی 

ی جدید هاحوزهبودند.  طلبقدرتبرای نخبگان سیاسی 

کرد از استقاللشان دفاع می هاابانیبها و قدرتی که کوه

مناسبات سیاسی و تجاری جدید خود را تعریف کردند و متام 

لبی و قدرت افزونی خود طهم خود را مرصوف توسعه

منودند. این عوامل در کنار یکدیگر ما را به این پاسخ نهایی 

آسیای  حفاظیبپاره و رساند که بسرت جغرافیایی چندمی

ی هاکانونشامل( با ایجاد  صحراگردمرکزی )در برابر ایالت 

مجزای پرتوان اقتصادی، پس از انحطاط شاهراه ابریشم، توان 

رای حفظ یکپارچگی مصنوعی حاصل از آن را و انگیزه کافی ب

نداشت، بنابراین در قالب سه قدرت مجزا در برابر تحوالت 

 آینده قرار گرفت.
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