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 چکیده

ای به نام مکان همواره رویدادهای تاریخی در برشی از زمان و در صحنه

ها تحت تأثیر عوامل گوناگونی شوند. عنوان بسیاری از مکانمیآشکار 

شوند. دستگردان، نام روستایی گذاری میبر یک مکان جغرافیایی، نام

های ها و موقعیت جغرافیایی در دورهاست که بر اساس ویژگی

شده است. در گذشته با اندکی تغییر بر این مکان خاص اطالق می

ین نام در بخش دستگردان طبس، در رشق حال حارض، روستایی به ا

نام، رضورت انجام این ایران، قرار دارد. تشخیص حقیقی این جای

پژوهش را فراهم منود. پژوهش حارض در نظر دارد با مطالعه جغرافیای 

شناختی جغرافیایی و تأثیرپذیری آن تاریخی دستگردان و بررسی ریشه

طقه بپردازد. پرسش های تاریخی و فرهنگی مناز منظر واقعیت

طرح در این پژوهش، عبارت است از این که ارتباط موقعیت قابل

نام دستگردان چگونه تبیین های معامری با جایجغرافیایی و نوع سازه

های آوایی با واژهشده است؟ واژه دستگردان از نظر معنا و هم

ریشه است. جستجو در منابع و متون اسالمی مشابه و هم« دستگرد»

 دستگرد نام متعددی با در بسرت تاریخ، شهرهای دهد کهنشان می

و « زمین زراعی»شناسی دستگرد با مفاهیم وجود داشته است. ریشه

رسد این دو مفهوم ارتباط یابد. به نظر میمعنا می« ای در حصارخانه»

معنایی مشرتکی با واژه دستگردان دارند. این پژوهش با ماهیت 

های بر بررسیها مبنیاندوزی دادهگرفته و یافتهجامتحلیلی ان-تاریخی

ای است. نتایج شناسی و مطالعه منابع کتابخانهمیدانی باستان

دهد؛ ویژگی ساختار امنیتی و رشایط مطالعه این تحقیق نشان می

اسرتاتژیکی دستگردان، ضمن ایجاد هویت تاریخی و سیاسی منطقه، 

های امنیتی همچون تگردان با سازهواژه دس لغوی بیانگر ارتباط ریشه

 های کشاورزی است.ها با حصاری پیرامون زمینها و قلعهبرج

نام، جغرافیای تاریخی، دستگردان، دستگرد، جای واژگان کلیدی:

 های امنیتیسازه

Abstract 

In the historical sources of the Islamic period, the 

Dast-gardân region lies in the geographical area of 

Quhistan and north of Tabas Gilaki. Although the 

geographical names of many cities named Dast-gerd 

are mentioned, however, the word Dast-gardân as a 

special place name is unique to one of the parts of 

Tabas city. The word»dast(a)gird« is a Pahlavi word 

meaning "farmland" or "house with a fence". The 

study intends to study the geographical geography of 

the region as well as of the word » Dast-gardân«, the 

search for the name of the region. As for the question 

that can be asked in this research; How is the 

geographical location and the type of architectural 

structures explained by the name of Dastgardan? Due 

to the lack of research and non-scientific activities in 

this area, the importance of this research is expressed. 

The method used in this research is of a historical-

analytical type. The findings of this study are based on 

field studies and library resource studies. The results 

of the research show that the security structure and 

the strategic conditions of the region as well as the 

root-meanings of the word »Dast-gardân«, with the 

security structures such as the castles, have caused 

the name to be named on the target area. 

Key words: Place name, Historical geography, Dast-

gard, Dast-gardân, Defense structures. 
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 مقدمه

ها یکی از شهرها و روستاپژوهش در جغرافیای تاریخی 

بر های باستانی است که با تکیههای شناسایی مکانروش

پذیر است. واژه منابع مکتوب و تاریخ محلی امکان

آمده است. « زمین و ملک زراعتی»به معنای « دستگردان»

با استناد بر منابع و متون تاریخی دوره اسالمی، دستگردان در 

یابی شده است. مکان نقهستا محدوده طبس و جغرافیای

های پیشینه تاریخی این منطقه طوالنی است و در دوره

مختلف کانون عمده برخی حوادث سیاسی بوده است. 

: 1371)اسرتویوا، « باب خراسان یا دروازه خراسان»طبس را 

اند، چراکه اولین شهر خراسان است که به ( نامیده166

ویژه دوره م و بهدست مسلامنان فتح شد. در دوره میانی اسال 

های اسامعیلیه، عنوان یکی از پایگاهسلجوقی، این شهر به

های متعددی در آن ساخته شد. اسامعیلیان که در آن قلعه

ای از قهستان را به ترصف های عمدهبرهه از تاریخ قسمت

خود درآورند و با رس و سامان دادن به نظام داخلی و 

را به وجود آورند که  بخشی به نهضتشان، سیستمیاستحکام

 شد. اکرثمرکزیت آن در قالع رستارس قهستان اداره می

 چنین بودند. در حصار مجهز و بارو دژ، با قهستان مناطق

 آمدندمی کار روی دیگری از پس ها یکیحکومت رشایطی،

 توان این فرایند را،شد. میدست میبهدست منطقه این و

نبود امنیت در منطقه،  سیاسی و ثبات عدم دلیل ترینمهم

ارتباط  گونهکرد و این قلمداد های متأخر،ویژه در دورهبه

 این های دارای برج و بارو را دربا سازه و تأمین امنیت معامری

دستگردان طبس در آثار معامری خود  .منود منطقه پیگیری

های مشرتکی است که در کمرت مکانی دیده دارای ویژگی

هایی است که افزون کارگیری برجها بهشده است. یکی از آن

ها ها و آسیابها، رباطها در سایر بناها همچون خانهبر قلعه

مشاهده است. همچنین، در مناطق رشقی ایران، قابل

روستاهای متعددی وجود دارد که قسمت دوم آن پسوند 

سازد. دستگرد یا دستگردان یکی از این عناوین می« گرد»

توان از منابع ، مینامهی از ریشه این جایاست که برای آگا

جغرافیای تاریخی بهره برد. پرسشی که در این پژوهش به پاسخ 

تسمیه منطقه و چگونگی آن خواهیم پرداخت، واکاوی وجه

های معامری آن در ارتباط تأثیرپذیری جغرافیا، بر آثار و یافته

و دیگر  هانام دستگردان است. فراوانی و تعدد قلعهبا جای

آثار معامری با جنبه دفاعی، در هامهنگی ویژگی جغرافیایی، 

اجتامعی و سیاسی این منطقه است. در پژوهش حارض 

نام دستگردان با توجه به شناختی جایتالش گردیده تا ریشه

رشایط جغرافیایی منطقه و همچنین تغییر و تحوالت تاریخی 

شناسی در گونه های باستانهای اسالمی و یافتهآن طی دوره

 معامری امنیتی صورت گیرد.

 پیشینه پژوهش

ها و مطالعات صورت گرفته در دستگردان محدود به بررسی

شناسی و معرفی رصف آثار های میدانی باستانفعالیت

شده رو، پیشینه مطالعات انجاممعامری آن است. از این

های میدانی توسط سازمان دستگردان طبس، شامل بررسی

ش است. 1386ش تا 1378فرهنگی استان یزد از  میراث

های اخیر سازمان میراث فرهنگی استان همچنین بررسی

منظور ( به1394خراسان جنوبی به رسپرستی بهرام عنانی )

های بخش دستگردان طبس صورت گرفته شناسایی محوطه

است. بر اساس منابع مکتوب برخی محققین این نکته 

عنوان یکی از دستگردان به تأمل است که قلعهقابل

( در 82: 1354های جنبش اسامعیلیه )پطروفشکی، پایگاه

که دوره میانی اسالمی اهمیت چندانی داشته است. ازآنجا

تاکنون مطالعه جامعی درباره موقعیت تاریخی جغرافیایی 

یابی نام این منطقه و همچنین تحلیلی در ارتباط با ریشه

شیوه امنیتی صورت نگرفته، دستگردان و نوع معامری به 

 رضورت انجام این پژوهش فراهم گردید.

 روش پژوهش

و شیوه آن، این پژوهش به لحاظ ماهیت و هدف، کاربردی 

تحلیلی است. انجام پژوهش به شیوه میدانی و -تاریخی

ای گردآوری اطالعات با استفاده از منابع و متون کتابخانه

م مطالعه و تحقیق، قلمرو در فرایند انجا انجام پذیرفته است.

مکانی تحقیق روستای دستگردان طبس در استان خراسان 

جنوبی بوده و موقعیت زمانی آن بر اساس فرضیه سکونت 

های متأخر اسالمی های اولیه تا دورهدر این روستا، سده

است. ادامه این فرایند با درک مفهوم هویت تاریخی مکان 

ل موقعیت مکانی و محدوده موردنظر و سپس با تحلی

  دستگردان صورت پذیرفته است.
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 هاها و مکانگذاری جاینام

روند بسته به ها به کار میگذاری مکانکلامتی که برای نام

ای است که رشایط جغرافیایی، تاریخی و فرهنگی منطقه

گذاری یک به عبارتی نام»کنند. مردمان در آنجا زندگی می

دهد و تأکید بر دان مکان میمکان وجه و هویت خاصی را ب

ها آن نامی که انتخاب نوعی ارتباط است. در بعضی نام

دهنده تسلط حکومت حاکم است و در شود، نشانمی

« دهنده توجهات شهروندان استبعضی موارد نشان

(Gdddenough, 1965: 275.) 

ها در شوند و تحولی که این نامگذاری میهای شهر ناممکان

ه دالیل سیاسی، اقتصادی و اجتامعی و فرهنگی طول تاریخ ب

زیادی حافظه تاریخی یک پهنه را  کنند تا اندازهپیدا می

(. هر نام جغرافیایی 259: 1383کند )فکوهی، مشخص می

نام، سه ویژگی موقعیت جغرافیایی، پیشینه تاریخی و یا جای

شناسی نامنیز ساختار و مفهوم واژگانی را دارا است. جای

شناسی است که از دیدگاه درزمانی و ای از زبانخهشا

پردازد و ها مینامزمانی به بررسی علمی جایهم

هایی از علومی چون جغرافیا، تاریخ، مایهدست

توان در آن شناسی را میشناسی و مردمشناسی، زبانباستان

(. مطالعه نام یک مکان 160: 1388مشاهده کرد )احدیان، 

شناسی شناسی تاریخی و زبانعات باستانبه پیرشفت مطال

کند شناسی تطبیقی کمک بسیاری میتاریخی و واژه

(Powicke, 1953: 312بنابراین جای .)ها، بیانگر نام

موقعیت جغرافیایی و دربردارنده اطالعات تاریخی هستند و 

توان بسیاری از حقایق را در های جغرافیایی میبا بررسی نام

ع تاریخی، اجتامعی و فرهنگی گذشتگان خود ارتباط با وقای

ها تا حدودی بستگی به گذاری مکانیافت. نامدست

کنند. وضعیت ای دارد که مردم در آن زندگی میناحیه

های متفاوت ها در رسزمین ایران بر اساس ویژگینامجای

تاریخی، فرهنگی، جغرافیایی، کارکردهای اجتامعی و 

 گیرد.سیاسی قرار می

ها در ایران مختص به افراد است و غالباً ناماری از جایبسی

و صورت « گِرد»با پسوندهای گوناگونی همراه است. پسوند 

نیز در « جرد»و معرب آن « کرت»پهلوی )فارسی میانه( آن 

                                                           

1 . Anthrotoponyms 

شده شود که به معنای ساختههای بسیاری دیده مینام

، )کرته/کرده( به دست کسی بوده است؛ داربگرد، سوسنگرد

مهردادکرت، مهرجرد، دستکرت/دستگرد/ دسکره و غیره از 

(. بر اساس 22: 1388راد، این منونه هستند )باستانی

ُخرد  1نامنام دستگردان یک مردم جایتعاریف فوق، جای

گذاری هر وجود آمده است. نام است که از نام اشخاص به

مکان بر اساس نام افراد به عوامل مختلف اجتامعی و طبقه 

اجتامعی نیز بستگی داشته و بسیاری از شهرهای ایران در 

 شدند.گذاری میدوره تاریخی، بدین شیوه نام

 (Dast-gar-dânشناسی دستگردان )معنا

« ان»و « گَرد»، «َدست»واژه دستگردان شامل سه هجای 

َ« -»و مصوت کوتاه « د»است. هجای اول از حرف صامت 

دوم از حرف ، هجای «ت»و « س»و دو حرف صامت 

و « ر»و دو حرف صامت َ« -»و مصوت کوتاه « گ»صامت 

و حرف « ا»و درنهایت هجای سوم از مصوت بلند « د»

تشکیل شده است. هسته معنایی این واژه « ن»صامت 

است. برای معنا و مفهوم واژه « گرد» و« دست»شامل 

 جویی منودیم.ها آن را پینامهدستگردان ابتدا در لغت

ه معنای ده، قریه بزرگ است و عربی خالص دستگرد ب

و « دستکرد»نباشد. عموماً آن را شهر گویند. مخفف 

، قلعه و حصار است. معانی دیگر معبد، «دستکرده»

های عجمیان که در آن رشاب و صومعه، زمین هموار، خانه

ها مالهی باشد یا بنایی است مانند کوشک که گرد آن خانه

: 1345ر آن گرد آیند )دهخدا، باشد و شطار و خبیثان د

به مفهوم شهر « گرد»(. هسته دوم این واژه یعنی 15/1089

یک واژه « دستگردان(. »302: 1381آمده است )طاهری، 

مرکب به معنی گرداننده و به دور درآورنده با دست، 

چرخاننده به دست، گردانیده شده از دستی به دست، در 

ی وام کردن و قرض، چیزی به معنا« دستگردو»گناباد خراسان 

(. با توجه به 15/1073: 1345که به عاریت بگیرند )دهخدا، 

مطالعات محلی، ساکنان دستگردان در گذشته نزدیک در 

دست چرخانده و تا به بهروز عید فطر، زکات خود را دست

عنوان قریه، معبد نصاری، به« دستگرد»دست فقرا برسانند. 

ها باشد نیز کوشک که گرد آن خانهزمین هموار و بنایی مانند 
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ها شده که در آنهایی گفتهیابد و گاه به خانهمفهوم می

در کنار شهرهای نامی و وسایل عیش و طرب فراهم کنند. 

کاروانرساهای بزرگ و زیبا و  ،هاپایتخت ویژهبهآباد و 

و  ها مهامنخانه بودهشود که بیشرت آندیده می باشکوهی

 (.2/1536: 1382)معین،  شوددسکره نامیده می

را ابتدا در کتیبه « 1دستکرتا»های تاریخی، واژه در دوره

که کارکردی نظامی داشته و  داریوش در شوش به کار رفته

معنی بوده است زیاد با بارو و یا استحکامات هماحتاملبه

(Skalmowski, 1993: 159 این واژه پارسی در دوران .)

شده است. مناطق استعامل می ساسانی نیز برای برخی

نامه، زند بر اساس متون پهلوی در ارداویراف« ارود دابهار»

بهمن یشت، ترجمه پهلوی یسنا، ترجمه پهلوی وندیداد و 

و یا « زیستگاه»های ایرانشهر این کلمه را به معنی شهرستان

(. مکنزی Dhabhar, 1955: 72دانسته است )« قصبه»

هلوی دانسته است و به عقیده او پرا  2نیز واژه دستگرد

مأخذ زبانِی پهلوی و رسیانی دارد « دستگرد-دستکرت»

های (. این اصطالح در نوشته242: 1379)مکنزی، 

 جغرافیایی و تاریخی روزگاران متأخر فرمانروایی تازیان نیز به

رفت. در حقیقت، این اصطالح دارای چندین معنا و کار می

ه معنای قطعه زمینی است که از مفهوم است. در ماتیکان ب

شود. در مأخذ رسیانی از سوی بندگان، زراعت و آباد می

عنوان ملک یا قطعه زمین مزروعی قابل دستکرت به

 برداری یاد شده است.بهره

، 3در رشح احوال مهران گشنسب« دستکرت»مقصود از 

هایی است که ها و ساختامنامالک دارای خانه

ها سکنی گزیند. نظارت و اداره در آنتواند ملک، میصاحب

بر عهده داشت.  4این امالک و دیگر اموال را یکی از مؤمنان

در کتیبه نرسه، این اصطالح به معنای اردوگاه محکم و استوار 

های متعدد در امالک و وجود است. مرجع وجود خانه

ها در امالک بزرگ که بعدها با دیوارهای استوار و دژهای کاخ

محصور شدند، موجب بروز تفسیرهای نادرستی  مستحکم

عنوان ِملکی که به« دستکرت»پیرامون مفهوم این واژه گردید. 

شد، در بسیاری منابع ازجمله از سوی بردگان زراعت می

                                                           

1 . Dastakarta 

2 . Dast(a)gird 

 . در زمان فرمانروایی هرمزد چهارم و خرسو دوم. 3

از ده جدا « دستکرت»های تلموذی آمده است. نوشته

نیز یاد شده « دستکرت»است. در کارنامگ به موازات ده از 

صورت ومه بر این عقیده است که این واژه بهاست. بارتل

قطعه زمین و زمین آمده است. در تقسیامت سیاسی و 

در میان نواحی مسکونی آخرین « دستکرت»اداری کشور، 

پنجم -های سومهای پهلوی سدهمقام را داشت. در نوشته

میالدی به معنای دژ و پایگاه محکم آمده است. معادل 

مسکونی است. در گذشته  رسیانی این واژه، ناحیه

شد و بعدها به از سوی بردگان زراعت و آباد می« دستکرت»

شد که به امالک دارای کاخ با دیوارهای استوار گفته می

 (.286-290: 1387ارشاف تعلق داشت )پیگولوسکایا، 

های تاریخی شناسان دورههای باستانبا توجه به پژوهش

دژ »یا « کاخ»معنی شود که دستکرت به چنین برداشت می

بوده است. در منابع « استواری با دیوارهای محکم و حصین

جغرافیایی دوره اسالمی نیز تعاریفی از این واژه ارائه شده 

حوقل، )ابن« ساخته»حوقل واژه گرد را به معنی است. ابن

 معنی به و فارسی را نیز دستگرد حموی ( و یاقوت47: 1366

 «دستکرت-دستکره»است و  منوده تعریف دست عمل و کار

 به مرکزی، در ایران محلی اصطالح یک و عربی ایرا واژه

 :1383 حموی،خواند )یاقوتمی هموار زمین معنای

2/575.) 

 نام دستگرد و دستگردانجغرافیای جای

خوانده « دستگرد»های بسیاری با نام در ایران قدیم، آبادی

ها ست. در فرهنگ آبادیشدند و امروزه این نام فراوان امی

آبادی به نام  34آبادی به نام دستگرد و  23ایران نشانی از 

ترین دستگرد، به ترین و مهمدستجرد وجود دارد. معروف

)دستگرد شاه( شهرت داشت. ظاهراً این  5امللکدسکره

دستگرد در دوران ساسانی اهمیت و اعتبار خود را حفظ کرده 

اند های بزرگی داشتهو شاهان ساسانی را در اینجا کاخ

(. درجایی دیگر آمده، دسکره کاخی 2/289: 1379)مالیری، 

شده و خاص پادشاهان هایی ساختهاست که اطراف آن خانه

 (.373: 1354ای پارسی در زبان تازی، هباشد )واژه

 . شخص متدین به آیین مسیح. 4

 . دستگرد شاه5
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آورده است هرمز  فارسنامهبلخی )سده ششم هجری( در ابن

بن شاپور بن اردشیر در دو سال پادشاهی خود، بسیار آثار 

(. ازجمله در رامهرمز 64: 1385بلخی، خوب پیدا آورد )ابن

کی در راه بغداد است. جیهانی )سده « دسکره»خوزستان و 

را یکی از شهرهای « دسکره»، العاملاشکالدر چهارم هجری( 

شهری با »عراق یادکرده و چنین توصیف منوده است: 

درختان خرما و عامرت و زراعت بسیار. بیرون آن حصاری 

است از گل، اندرون فارغ و خالی و در او هیچ عامرت و بنا 

نیست. پادشاهی، هرسال در فصلی از فصول سال آنجا آید 

را  شکرگاه سازد و بدین سبب آنو مقیم شود و ل

 (.101: 1368)جیهانی، « گویندامللک میدسکره

معروف بود و در « دستگرد خرسو»قلعه خرسو به که 

خوانده « امللکالدسکره یا دسکره»های عربی به نام کتاب

شد و در شاهراهی بغداد به همدان قرار داشت. حصار می

یانگار سده چهارم رسته )جغرافآجری این قرص در زمان ابن

هجری( سامل بوده است. به نوشته هرتسفلد حصار 

ترین حصار آجری است که از عهد قدیم در دستگرد، محکم

برج سامل و چهار برج خراب آن دیده آسیای غربی با دوازده

(. مردم آرامی زبان، این بنا 1/265: 1379شود )مالیری، می

(. در زمان 295: 1393خواندند )آورزمانی، می« دیسکرتا»را 

های شاپور اول، نیوشاپور و شهر نوبنیاد دیگری در زمین

عنوان نخستین شهر نوبنیاد و که به مفتوحه، دستکرت ابرشهر

ای در آنجا، ساخته شد )آلتهایم و استیل، عنوان کورهبه

(. حموی دسکره را دیهی بزرگ، دارای منرب در 18: 1391

اد و دیهی در راه خراسان های نهر ملک در باخرت بغدبخش

امللوک گویند دانسته که به آن دسکره« شهرابان»نزدیک 

به تصحیح  تاریخ سیستان(. در 383: 1383)حموی، 

عنوان نام دو ده در محمدتقی بهار دسکره و دهمولین به

اطراف شارستان سیستان در حمله امیر محمود غزنوی بدانجا 

ی از امرای غور فتح غاز خطاب شده است که توسط امیر الب

 (.388: 1381نام، و غارت شده است )بی

ق( دستجرد را جایگاه ده مکان نام برده است: 626حموی )

. دهکده 2ای است که در مرو نزدیک ریگزار رمل. . دهکده1

                                                           

ها را جداگانه دهکده در اصفهان وجود دارد که آن . اگرچه چندین 1

 دستجرد نامند.

. دستجرد 3کوچک دیگری است در مرو )به کازه فرنیاد(. 

ای . دهکده5. 1. دستجردی در اصفهان4جموکیان در بلخ. 

ای در . دهکده6در نوقان طوس و آن را دستجرد گویند. 

. دستجرد لقامن 7طوس و آن را دستجرد خوش انگور گویند. 

از بشاری شهری است در چغانیان.  به نقل. 8در رسخس. 

ای در ری. . دهکده10ای است نزدیک نهاوند. . دهکده9

 ای بزرگی است. دهکده1همچنین دسکره را در سه جایگاه: 

های های بغداد از دهکدهدارای منرب و بازار از ناحیه

ای در راه خراسان نزدیک شهرابان و از . دهکده2نهرامللک. 

به ای است در خوزستان . دهکده3های بغداد است. ناحیه

 (.83-85: 1383از بشاری، یاد کرده است )حموی،  نقل

، سمعانی نیز دستجرد را در جاهای گوناگون نام برده است

چنانکه در مرو دو دیه و در طوس دو دیه دیگر و در رسخس 

باشد دستجرد لقامن و در بلخ دستجرد جموکیان می

های (. در تاریخ دوره84: 1383)سمعانی، به نقل از حموی، 

 متأخر چنین آمده که نادرشاه افشار در دژی در قلعه دستگرد

که پناهگاه مردم در مقابل حمالت مرزی مناطق شاملی 

خراسان بود، چشم به جهان گشود. دستگرد پایگاه زمستانی 

ها در نزدیکی کوپکان میرزا بود و مرغزار تابستانی آن پدر نادر

چاپشالو در دره -غربی ییالق دستگرد کیلومرتی جنوب 38در 

(. در حال 7/6: 1389منا در دشت پست دره گز بود )اوری، 

ین ایران وجود کنونی، دو روستا با نام دستگردان در رسزم

دارد؛ یکی روستایی با نام دستگردان در دهستان میامی بخش 

رضویه شهرستان مشهد استان خراسان رضوی و دیگری 

روستای دستگردان در بخش دستگردان طبس )اطالعات 

گیری بناهای در نحوه شکل (.7: 1395مرکز آمار ایران، 

و  معامری یک منطقه، رشایط جغرافیایی، اوضاع اجتامعی

روند، بنابراین انتظار سیاسی از عوامل تأثیرگذار به شامر می

 رود ابتدا جغرافیای دستگردان موردتوجه قرار گیرد.می

موقعیت جغرافیایی دستگردان طبس در استان خراسان 

 جنوبی

جنوبی و شامل  بخش دستگردان، در استان خراسان

 12000آن  یبیوسعت تقرشهرستان طبس قرار دارد. 
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با  دستگردان دهستان شامل کیلومرتمربع است. این بخش

آبادی  325دارای »و  يخاب دهستان كوه آباد ومرکزیت عشق

: 1390زاده و همکاران، )ولی« است غیرمسکونیمسکونی و 

 55درجه و  56موقعیت طول جغرافیایی منطقه در (. »3

دقیقه با ارتفاع  22درجه و  34دقیقه و در عرض جغرافیایی 

: ذیل 1367یزدی، )پاپلی« مرتی از سطح دریا قرار دارد 768

حرف ع(. دستگردان از جنوب به بخش مرکزی شهرستان 

طبس، از رشق به شهرستان فردوس، از شامل به بردسکن، از 

گردد )تصویر غرب و غرب به استان سمنان محدود می شامل

1.) 

 

 
: موقعیت جغرافیایی دستگردان در شهرستان طبس، استان خراسان جنوبی و ایران )مأخذ: نگارندگان(1تصویر 

بخش دستگردان طبس در مناطق مرتفع استان خراسان 

جنوبی قرار دارد و ارتفاعات در چگونگی سکونت و فعالیت 

ی دارد. بر اساس مطالعه ساکنان و حوزه نفوذ آن، تأثیر بسزای

های این منطقه از ارتفاع باالیی شناسی، باوجودآنکه کوهزمین

ها در کنار کویر با ارتفاع برخوردار نیستند، اما همجواری آن

یابد، چراکه این مرت از سطح دریا، اهمیت بسیاری می 2000

ها در تعادل آب و هوایی طبس تأثیر بسزایی دارد. کوه

های جوان ن ارتفاعات را پادگانههای ایدامنه»

ای در جنوب و رشق، با امکان کشاورزی در افکنهمخروط

)مهندسین مشاور « صورت وجود منابع آب، در برگرفته است

(. بارش مناطق مرتفع وارد مناطق 35: 1378بنا، کریاس

های زیرزمینی آب ای شده و موجب تقویت سفرهکوهپایه

سو و تراکم ها از یکتراکم قناتگردد. جهت جریان و شهر می

آباد در محل تالقی ارتفاعات های حوزه شهر عشقآبادی

رشقی و جنوبی از سویی دیگر، بیانگر اهمیت ارتفاعات در 

: 1389زندگی بخشی به ساکنان این منطقه است )صفری، 

پذیری کشاورزی دیم، اهالی (. بارش اندک و عدم امکان113

استفاده از تکنولوژی حفر قنات برای این مناطق را ناچار به 

ها داشته است. قناتهای زیرزمینی وابرداری از منابع آببهره

بیشرت در مرکز بخش دستگردان، در مسیر ارتباطی جاده 

آباد و تعداد کمی در رشق منطقه در دامنه ارتفاعات عشق

ها عمود بر ، اغلب آبراهه2قرار دارند. با توجه به تصویر 

ارتفاعات و همسو با جهت شیب عمومی منطقه امتداد 

طورکلی توپوگرافی بخش به اند.دستگردان، شکل گرفته

ای و مناطق دستگردان به سه منطقه کوهستانی، کوهپایه

سوم از مساحت کل تقسیم است. حدود یکپست قابل

ها فراگرفته و این وسعت در بخش دستگردان را دشت

منطقه است. بیشرت دوم دهستان دستگردان حدود یک

طورکلی نقاط جمعیتی در این قسمت مترکز یافته است. به

ای کویری و انداز محیطی دهستان دستگردان محوطهچشم

 مسطح است.

ای در رشق و شامل طبس مانند دیوارههایی که بهکوهرشته

کشیده شده موجب جدایی از شهرهای خراسان شده و 

سافت میان طبس با سایر شهرهای خراسان و کرمان را م

(. از سویی نیمه غربی 79: 1385دورتر منوده است )امینی، 

دهستان دستگردان که در مجاورت کویر پهناور منک قرار 

دارد، جغرافیایی طبیعی این منطقه را با رشایط اسرتاتژیکی 

 ویژه امنیتی به منایش درآورده است. با توجه به رهیافت

زیستی، بافت روستایی دستگردان در حِد فاصل مناطق 

ها قرار گرفته و این بافت ترکیبی از کوهستانی و دشت

های کم وسعت، منازل مسکونی و های کشاورزی، باغزمین

.های غیرقابل کشت استزمین
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 (URL1بندی توپوگرافی منطقه دستگردان )مأخذ: : تقسیم2تصویر 

موقعیت مکانی دستگردان بر اساس منابع جغرافیایی و 

 تاریخی مکتوب

شده دستگردان در منطقه طبس قرار هامنطور که پیشرت اشاره

ق در حمله اعراب به 29ق و 28های دارد. طبس طی سال

ها درآمد. ه ترصف آنناحیه خراسان اولین مکانی بود که ب

هایی که از طبس خرما در کنار کویر بزرگ واقع بود و بیشرت راه

گردید و از این کرد، به طبس خرما منتهی میکویر عبور می

ق( آن را دروازه خراسان نامیده است 279جهت بالذری )

(. اهمیت شهر طبس را در این دوره با 286: 1364)بالذری، 

مسیر اصلی خراسان و در امتداد » توجه به قرار گرفنت در

های الربز از طریق قومس و طبس و قهستان بر محور کوهرشته

Guédy, -Durand« )1گردداصلی تجارت مشخص می

های تجاری خراسان به (. در سده سوم هجری، راه2015:2

سمت جنوب با گذر از یزد و طبس در دو شاخه جداگانه به 

(. یکی 51: 1889خرداذبه، بنشد )اکرمان و شیراز منتهی می

رسید و از مسیرهای کرمان به خراسان، از بهاباد به طبس می

(. همچنین در 227: 1386رفت )کاتب، می 2از آنجا به تون

خراسان به طبسین -مسیر فارس به قهستان، راه نایین

(. در سده پنجم 401: 1366حوقل، یافت )ابندسرتسی می

( که گاهی 401: 1354خرسو، جز راه نایین )نارص هجری به

طور خاص اصفهان را به ایالت قهستان ایالت جبال و به

داد، دو راه دیگر میان این دو ایالت وجود داشت. پیوند می

خوانده، از « راه میانه»حوقل آن را یکی از این دو راه که ابن

(.3رسید )تصویر سوی طبسین میاردستان به

 
(140: 1366حوقل،: نقشه و مسیر ارتباطی طبسین به نایین و اردستان در قهستان )ابن3تصویر 

در ارتباط با واژه طبسین و اینکه به چه شهر یا شهرهایی اطالق 

شده، در منابع بسیار موردبحث قرار گرفته است. سه می

                                                           

 روی نارصخرسو.ها و مسیر کاروان. بعد از پیروزی عرب 1

ه شده است موقعیت در خراسان با نام طبس شناخت

(. طبس 54: 1394)ریاضی و نفیسی، به نقل از باقری، 

 فردوس کنونی.. 2
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غربی خراسان و هامن شهری که توسط  گیلک که در جنوب

مستوفی، اعراب در ابتدای ورود به خراسان فتح شد )بافقی

؛ نارصخرسو 178: 1362؛ حمدالله مستوفی، 164: 1391

سمت  1فرسخی 16. طبس مسینان که در 2( 94: 1354

. طبس، 3(، 127-128: 1383رجند است )حموی، رشق بی

. است در شامل سبزوار، آبادی مرکزی آن بلوکی به همین نام

افزون بر سه مورد یادشده، چهارمین نقطه در منابع تاریخی 

برده شده که با دیده تردید طبس و بخشی از طبسین نام

(. برخی محققین 277: 1364کریت است )بالذری، 

ای است که در قصبه»از طبس دوم،  معتقدند که مقصود

فرسخی شامل طبس واقع بوده و به  16جلگه دستگردان در 

)ریاضی و نفیسی، به نقل از « شودنام دستگردان نامیده می

 (.55: 1394باقری، 

موقعیت جغرافیایی دستگردان برخالف طبس، طی 

شامری توسط های اولیه اسالمی در منابع انگشتسده

ترین اشاره بدان اران آمده است. قدیمیبرخی جغرافیانگ

های معروف حوقل صورت گرفته و آن را در میان راهتوسط ابن

داده یافته، جایو ناامن قهستان که به دیگر مناطق راه می

ای است، از بونه تا جرمق چهار از نایین به بونه مزرعه»است: 

وران منزل، از جرمق تا نوجای چهار منزل، از آنجا تا رباط خ

منزل سبک و از آنجا تا منزل، از آنجا به قریه آتشکهان یکیک

منزل و اگر کسی بخواهد از نوجای به دسکردان طبس یک

منزل بزرگ و از آنجا تا ترشیز منزل و از آنجا تا بن یکبرود یک

حوقل، )ابن« دو منزل و از ترشیز تا نیشابور پنج منزل است

وقعیت دستگردان در میان رو، م(. از این404-405: 1366

مسیر شامل شهر گیرد. او در جایی دیگر نوجای و بن قرار می

این راه طبس را در »طبس چنین توصیف کرده است: 

طرف خود گذارده و مستقیامً از منزلگاهی که در جنوب یک

این شهر است، به منزلگاهی که در شامل آن شهر است در 

)هامن: « دهدا ادامه میرود، مسیر خود ر راهی که به بن می

235.) 

عرص او، جیهانی )سده چهارم در میان جغرافیانگاران هم

یافته را بیان سوی دستگردان راه میهجری( مسیر دوم را که به

(، اما نام یکی از روستاهای 157: 1368ننموده )جیهانی، 

                                                           

 کیلومرتی قرار دارد. 100. به فاصله 1

را در این مسیر ارتباطی بیان « روستای ده محمد»دستگردان 

منزل، سپس خرانق با از یزد تا انجیر یک»منوده است: 

دویست منزل. از خرانق تا تل سیاه و سفیدمنزلی دو حوض 

است از آب باران. از آنجا تا ساغند، دهی است آبادان. از 

محمد منزل و از آنجا تا رباط دهساغند تا رباط پشت بادام یک

 منزلمنزل، از ریگ تا مهلب یکمنزل. از آنجا تا ریگ یکیک

منزل تا چشمه منزل سپس یکو از مهلب تا رباط حوران یک

« رسددران و بعد از آن به ده بن میرادخره، سپس ده پاشنه

 (.159)هامن: 

نارصخرسو نیز از مسیر اول عبور کرده است )قبادیانی، 

سوی قهستان در منزل (. بنابراین راه نایین به124: 1354

سوی نیشابور در یکی بهشد: نوجای، به دو شاخه تقسیم می

رشقی و طبس امتداد  سوی جنوبخراسان و دیگری به

یافت. مقدسی نیز هر دو مسیر ارتباطی را، به عبارتی می

گذشته، توصیف منوده اما نامی راهی که از دستگردان نیز می

از سمت باخرتی کویر »از دستگردان به میان نیاورده است: 

شد که هر از نائین آغاز میدو راه یکی از اصفهان و دیگری 

رسید. از جرمق به سمت خاور هم می ها در جرمق بهدوی آن

رسید و در این راه در پس از چهار روز به نوجای یا نوخانی می

های آب وجود داشت. در هر سه یا چهار فرسخ، حوض

شد، یکی در شامل خاوری به ترشیز نوجای راه دو شاخه می

رفت که هر دو وری به طبس میو دیگری در سمت جنوب خا

اند. میان نوجای و ترشیز چهار منزل در ایالت قهستان واقع

فاصله است ]...[ مسیر جرمق تا بن افریدون طی هفت روز 

و در هر منزلی از آن حوض آب وجود داشته است. از نوجای 

« رسیدبه سمت جنوب پس از سه روز به طبس می

ین در توصیف مسیر (. او همچن491 /2: 1361)مقدسی، 

ای نداشته است نیشابور به یزد نیز به نام دستگردان اشاره

خرداذبه نیز فاصله طبس تا ترشیز را از (. ابن2/723)هامن: 

طریق بن مشخص منوده، گرچه او نیز نامی از دستگردان به 

: 1383به، خرداذمیان نیاورده است )لسرتنج، به نقل از ابن

350.) 

تین دوره اسالمی، شیوه حکومتی که با های نخساز سده

ای و دور از شهرنشینی آمیخته بود در شیوه زندگی قبیله
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منطقه طبس و نواحی پیرامونی چون دستگردان پس از ورود 

اعراب بدانجا به جریان افتاده بود و به کار گرفته شد. چراکه 

عنوان گذرگاه اعراب بود و در این مسیر بسیاری از طبس به»

(. پس از 14: 1392)جعفری و همکاران، « مقیم شدند هاآن

های ایرانی و مخالفت با حاکامن عربی در پیدایی حکومت

جویی و قدرت های میانی، موقعیت مناسبی برای پناهسده

گرفنت خیزش اجتامعی اسامعیلیان در طبس و نواحی 

ها از موقعیت استفاده منوده آن»پیرامونی آن فراهم گردید. 

هایی را در طبس بنیان نهادند. امیر ایشان ابوالحسن هو قلع

هجری در آنجا حکومت  444محمد بود که تا سال  بن گیلکی

(. گرچه طی حمالت 117: 1316)ریاضی، « کردمی

سلجوقیان با هدف نابودی اسامعیلیه، بسیاری از بناهای 

 این منطقه ازجمله قالع را مورد تخریب قرار گرفت.

طبس در دوره ایلخانی، به همراه قائن، ترشیز و قهستان تحت 

آشتیانی، بود )اقبال 1قلمرو حکومتی خواجه علی مؤید

(. در این زمان با به دست گرفنت حکومت توسط 476: 1388

که احتامل  «الدین دستجردانیجامل»بایدوخان، فردی با نام 

دستگردان بوده، به درجه وزارت دست  رود از اهالیمی

یابد. انتخاب وزیر در این دوره با توجه به سابقه یا پیشینه می

با شورش بایدو و قتل گیخاتو، »گرفت. خانوادگی او انجام می

مقام صدرجهان، تنزل یافت. بایدو، صدرجهان را به نیابت 

خود به حکومت بالد روم فرستاد. انتصاب انجام امور مالی 

الدین دستجردانی واگذار ه از وظایف وزیر بود، به جاملک

شدن غازان و پیروزی او بر بایدو، صدرجهان شد. با مسلامن 

وزارت را بر عهده گرفت، اما امیرنوروز امیراالمرای غازان، او را 

الدین متهم به دخالت بیش از حد در امور کرد و جامل

بخش، به فروغ)« دستجردانی را مجدداً جایگزین وی ساخت

(. در منابع مربوط به دوره 18: 1380نقل از وصاف شیرازی، 

تیموری والیت قهستان عریض و طویل بوده و در اشاره به 

نواحی و قصبات این والیت، موقعیت دستگردان را با نام 

دستجردان در شامل طبس گیلکی تعیین مکان منوده است 

ابرو، است )حافظ رفتهکه از مراکز مهم ارتباطی به شامر می

(، چراکه در دوره تیموری نام دستگردان با 1261: 1373

تعریب به دستجردان تغییریافته و این استناد در کتاب 

ابرو در نقشه محدوده خراسان بزرگ حافظ التواریخزبده

(.4مشاهده است )تصویر قابل

 
(1261: 1373ابرو، سان بزرگ و قلمرو حکومتی شاهرخ تیموری )حافظ: موقعیت دستگردان در خرا4تصویر 

طورکلی در اوایل های ارتباطی بهپس از این زمان، الگوی راه

تجارت »دوره صفویان چندان تغییر و تحولی نیافت. 

مشخصه فعالیت اجتامعی ایرانیان شده و بیشرت مبادالت 

ود اجناس محض ور گرفت. بهعمالً از طریق دریا صورت می

رشق از طریق  طرف شاملسو بهبه بندرعباس، از یک

شد و از طرف جیرفت، بم، کرمان، یزد و اردکان ارسال می

                                                           

الدین مسعود خواجه علی مؤید سبزواری از امرای خواجه وجیه. 1

رسبداران است و از جمیع ایشان مدت رسبداری بود. او از آخرین 

موازات دشت کویر تا طبس، بیرجند و از جاده مرز رشقی به

رفت و یا اینکه از سمت رشقی از راه بم به قندهار تا هند می

: 1380)فریر، « شدسیستان و هیرمند و قندهار ارسال می

ی (. از مسائل سیاسی سده دهم هجری در منطقه266

ای هها است. اگرچه این منطقه در دورهی ازبکطبس، حمله

گرفت و ها قرار میکرات موردحمله ازبکتیموری و صفوی به

ریاست او به مناسبت اظهار کامل و عالقه به تشیع و احرتام به 

 (.476: 1388سادات، بیشرت دوام کرده است )آشتیانی، 
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شاهان »های بسیاری بر آن وارد آمد. به همین دلیل آسیب

صفوی، هرچند مدت برای رسکوب شورش و حمالت ازبکان 

به خراسان رفته و پس از شکست ازبکان به پایتخت 

بردند گشتند، اما ازبکان همچنان به خراسان حمله میبازمی

« پرداختندو به تسخیر قالع و خرابی مملکت می

(. رسانجام حمله ازبکان به 84: 1318منشی، )ترکامن

عباس خان ازبک در خراسان توسط شاهفرماندهی عبدالله

 (.277: 1374پاریزی، رسکوب شد )باستانی

تبار حکومت منطقه را در اواخر دوره صفوی، شیبانیان عرب

خود قادر به  وجود دولت مستبدانهها با به دست گرفتند. آن

های پیرامون آن امنیت متداوم شهر طبس و نواحی و راه

های متأخر طایفه همچون دستگردان نبودند. در دوره

کردن حکومت در طبس، با عنوان وکیل  شیبانیان با موروثی

هایی طوالنی استقالل حاکمیت خود را تثبیت طبس، سال

نیز منطقه طبس و نواحی های متأخر منودند. در دوره

گرد و های بیابانطور مکرر موردتهاجم بلوچپیرامونی به

ای برای استقالل گیرد. این رشایط انگیزهغارتگران قرار می

نسبی و مترد حکام محلی شده و مردم برای دفاع از خود، 

ها زندگی گروهی را تحت سلطه یک خان محلی در قلعه

عددی که در دوره قاجار که نویسان متبرگزیدند. سفرنامه

اند، برخالف بیشرت به مسیرهای ارتباطی رشق پرداخته

های های نخست و میانی اسالمی، در میان نگاشتهسده

چراکه »اند، خود به موقعیت دستگردان توجه بیشرتی داشته

های تجاری اهمیت بیشرتی پیدا کرده در این دوره، راه

در جاده (. »76: 1400نسب و همکاران، )محمودی« است

رود که حد رشقی آباد رسشورهطبس، منزل اول آن پل زمان

بلوک تحت جلگه )دستگردان( به مسافت چهار فرسخ 

 (.859: 1363الدوله، )صنیع]...[« باشد می

حیدریه به یزد )طبس در میان منازل و مسافات مسیر تربت

 ق( از1299 -1300السلطنه )راه( بر اساس سفرنامه صفاء

ترین بخش دستگردان انجام محمد جنوبیروستای ده

(. یک راه مهم دیگر از 33-46: 1366نایینی، گرفت )می

رسید. راهی که والیات شاملی و سمت شامل به طبس می

غربی خراسان مانند مشهد، طوس، نیشابور، اسرتآباد و 

                                                           

 .کویرهای ایران. کتاب  1

سبزوار را ابتدا به ترشیز و بعد طبس و از آنجا به یزد و کرمان 

کرد. همچنین راهی که از هرات به شهرهای غربی تصل میم

کرد. این راه و شاملی خراسان و سپس غرب ایران مربوط می

شد از فوشنج آغازشده و در نیشابور به چهار شاخه تقسیم می

شد )لسرتنج، که شاخه چهارم آن به ترشیز و طبس منتهی می

به طبس  (. این مسیر که در امتداد مسیر سبزوار377: 1377

، 1گذشته است. به گفته هدینقرار داشته، از دستگردان می

رشقی که از درباره راه ارتباطی شامل « استوارت»اطالعات 

رود اشتباه بوده و حیدریه میحاشیه رشقی کویر به تربت

از دستگردون راهی »هدین آن را چنین تصحیح منوده است: 

ویری طبس به تهران به سمنان و دامغان وجود دارد. این راه ک

شود بار است و تقریباً متام تنباکویی که به تهران حمل می

کنند. این راه از شرتهایی است که در این راه رفت و آمد می

کند. چنین راهی که گذرد، اما گاهی با آن برخورد میکویر منی

طور مستقیم از دستگردان به طرود و از آنجا به سمنان به

: 1353)هدین، « وجود نداشته استمنتهی شود، هرگز 

533-532.) 

از راه دستگردان در حاشیه کویر « بوگان»کند که او اشاره می

های زیادی در امتداد حاشیه کویر وجود رود. راهبه طرود می

کنند. ابوالحیا هایی چند با هم برخورد میدارد که در چشمه

و « ودوبور »هامن چشمه « برگدار دو»و « ابوالحیا»هامن 

که بوگان یاد کرده است « گردوندس»دستگردان هامن 

(. در بیست محلی که از طرود به بعد قرار 547)هامن: 

های بلوچ و بر، چاه آب شیرینی با چادرنشیندارند، گدار دو

خانه ذکر شده است. بهرتین  200ای با دستگردان؛ دهکده

رشح گور در کتاب توصیف از دستگردان توسط مک گره

: 1366گور، صورت است )گرهری به ایالت خراسان سف

 5(. او در مسیر خور به سبزوار، دستگردان را با مسافت 137

فرسنگ یادکرده که مسیری صاف، بدون تپه، دارای آب و 

در اواخر عرص قاجاریه »آذوقه و روستاهای فراوان است. 

گاه نتوانستند نیازهای کشاورزان منطقه خور و بیابانک هیچ

د را به محصوالت کشاورزی برآورده سازند و کمبود خو 

خواروبار و حبوبات خود را توسط شرتداران دستگردان و 

« شدها، بدین ناحیه آورده میکاشمر و دیگر جای
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های تاریخی (. با توجه به یافته232: 1392یغامیی، )حکمت

-های متأخر دستگردان در مسیر راه اصلی خراساندر دوره

 داشته است.طبس، قرار 

شیبان ی بنیهای پرآشوب تا اوایل پهلوی، سلسلهدر این دوره

ها در خراسان و یزد مطرح بودند. هرچند حاکمیت آن

مستقل بود اما در همه دوران حکومت خود، مستبدانه و نیمه

های اطراف قادر به ایجاد امنیتی مستدام در شهر و راه

های غارتگر بلوچ ازجمله ارشاری بودند که . دستهنبودند

های مالی و های اطراف هجوم برده و زیانگاهی به دهگاه

: 1385گذاشتند )امینی، جای میجانی فراوان از خود به

های (. در اواخر دوره قاجار و با توجه به تغییر سیاست159

دولت در اداره شهرها توسط خان و حاکم، رعایای منطقه 

که در این زمان  ستگردان نیز در نسبت به خان منطقهد

اند. پس از این خان نادری بود، اظهار شکایت منودهفتحعلی

زمان و در دوره پهلوی قدرت حاکامن منطقه تا حد بسیاری 

ها و مکاتبات اداری سند از نامه 20یابد. حدود کاهش می

ت در اسناد مجلس شورای اسالمی موجود است که با شکایا

رعایای منطقه دستگردان در اوایل دوره پهلوی نسبت به خان 

(.5منطقه مرتبط است )تصویر 

 
(1396ش )آرشیو اسناد کتابخانه مجلس، 1305خان نادری، : یکی از سندهای شکایت مردم دستگردان از فتحعلی5تصویر 

کمرت از زمانی  آباد مرکز دستگردان، بهگیری شهر عشقشکل

فردی به نام خدابخش گردد. بازمی گذشته دویست سال

در این محل واقع در از ساکنین روستای بخش یخاب، رمضان 

ای که به جلگه دستگردان معروف بود برای بیرون آوردن منطقه

حفر کرد و با توجه به باال بودن  قناتیای و سپس آب، چاله

در این نقطه، آغاز به کشاورزی کرد و از آن  های زیرزمینیآب

و سپس شهر  مرکز بخشقنات کوچک، روستایی ساخت که 

 دست بهرا  دستگردان مرکزیت و آباد را تشکیل دادعشق

صورت روستا در فرهنگ جغرافیایی ایران، بهنام این». آورد

)فرهنگ جغرافیایی، « آباد خدابخش آمده استعشق

 نیترعیوس (. در حال حارض دستگردان از267: 1329

 به شامررسزمین ایران و  خراسان جنوبی های استانبخش

 رود.می

 های پژوهشتحلیل یافته

ها بیانگر این وتحلیل مطالب آنیخی و تجزیهمطالعه منابع تار

گونه سابقه تاریخی در دست نیست که امر است که هیچ

فرسخی شامل طبس  16نشان دهد طبس دیگری که در 

کنونی وجود داشته هامن دستگردان است و در این نکته که 

عنوان نقطه پنجم از شهر طبسین تلقی تواند بهدستگردان می

جویی اساس پی دید وجود دارد. همچنین برگردد نیز، جای تر 

در منابع مکتوب متقدم دوره اسالمی تنها در یک مورد به 

شده های اولیه اشارهموقعیت جغرافیایی دستگردان در سده

توان چنین دریافت این محدوده در مسیر اصلی و که می

کلیدی دسرتسی و تجاری نواحی رشقی قرار نداشته و 

محصور در شامل طبس جای گرفته بوده ای عنوان منطقهبه

های رسد در میان جغرافیانگاران سدهاست. به نظر می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D8%A8%D8%AE%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D8%A8%D8%AE%D8%B4
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حوقل و مقدسی که تسلط بیشرتی ویژه ابننخست هجری به

اند، از قهستان داشته-های کویری در مسیر خراسانبر راه

طور رصیح به نام اند. اگرچه مقدسی بهدستگردان عبور منوده

توان آن را یکی از چهار نکرده است اما میدستگردان اشاره 

یابی بر موقعیت منازل میان نوجای و ترشیز قلمداد منود. بنا

منزل از بن و حوقل، موقعیت دستگردان با فاصله یکابن

طور دقیق در میان این دو روستا قرار داشته است نوجای، به

و مسافرانی که از سوی نایین قصد خراسان و یا بالعکس را 

گذشتند )تصویر یقین از محدوده دستگردان میداشتند، به

گونه مسیر ارتباطی میان یزد و خراسان نیز، از رباط (. بدین6

بخش  جنوب که از روستاهای درانمحمد و ده پاشنهده

پذیر بوده است.روند، امکانشامر می به دستگردان

 
شده، ارتباط یزد با خراسان از روستای (، مسیر با رنگ آبی مشخص376: 1381)لسرتنج، : دستگردان در مسیر نایین به خراسان 6تصویر 

 محمد مسیر بارنگ قرمز مشخص شده است )تغییر در نقشه توسط نگارندگان(ده

یکی از عوامل مهم ایجاد یا گسرتش شهرها در طول تاریخ 

عامل امنیتی و مسئله حفظ مردم و مرزها بوده است 

(. هامنطور که اشاره شد، 19: 1396بزاز و تندی، )صاحبی

باروسازی »دستگردان در محدوده قهستان قرار دارد. پیشینه 

گردد و بسیاری از در این منطقه به پیش از اسالم بازمی

این ظواهر وستاها و قالع در دست بزرگان بومی بود. همه ر 

 نوعی منودار افزایش قدرت مالکان در برابر قدرت مرکزی بهبه

(. بیشرت شهرها در اینجا 57: 1363)فرای، « رفتشامر می

ترین دلیل برپایی و به دژ، بارو و حصار مجهز بودند که مهم

یاسی قلمداد توان عدم ثبات سایجاد چنین معامری را می

های (. چنانچه در دوره54: 1395منود )شهیدانی و جعفری، 

های متعددی گیری اسامعیلیه، قلعهمیانی اسالمی و شکل

جویی با دولت سلجوقی در این منطقه ساخته برای مخالفت

گردد. با توجه به بررسی آثار معامری در یا بازسازی می

بخش دستگردان دستگردان، مشخص گردید دو قلعه از قالع 

ها اکنون مدتی در ترصف اسامعیلیان بوده و بقایای یکی از آن

در روستای دستگردان قرار دارد. اسامعیلیان چنین مناطقی 

را برای ترویج اندیشه حکومتی خود انتخاب منودند با تعمیر 

های متعدد در آنجا فضای معامری را در گونه یا ساخت قلعه

د. به نظر ساکنان محلی منطقه دفاعی جلوه بخشیدن-امنیتی

ها زمانی طوالنی در قلعهبه همراه مدعیان اسامعیلی مدت

های بیتوته کرده و در هنگام نزاع با حاکامن مرکزی روش

ها تنها بردند. بنابراین این قلعهمختلفی را برای دفاع به کار می

زمان خاصی با ایجاد کاربری نظامی نداشته، بلکه در مدت

کونتی، زمینه مناسبی را برای زندگی جمعی، فضاهای س

منود. ساخت و تعمیر قالع در دوره میانی اسالم با فراهم می

جویی و موضع سیاسی منطقه همراه بوده است. به دلیل پناه

های طوالنی و عدم امنیت مرزهای رشقی این دوره با جنگ

 ها در دستگردان روبرو هستیم.کمی تعدد قلعه

مغوالن به نواحی رشقی، بسیاری از طوایف  همزمان با حمله

شیبان نیز به نواحی طبس کوچ کردند. بناهای اعراب بنی

چشمگیری نیز از این زمان برجای منانده است. اگرچه با روی 

کار آمدن ایلخانیان و قرار گرفنت نام دستجردانی در میان 

خان، حکایت از اهمیت و جایگاه سیاسی و وزرای غازان

ساخت یک مسجد در میان این منطقه دارد. اجتامعی 

بناهای دستگردان که از مساجد مهم دو ایوانی خراسان در 
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رود، گواهی بر این مدعا های میانی اسالمی به شامر میسده

های هشتم و نهم هجری، است. با توجه به منابع سده

دستجردان از مراکز مهم ارتباطی بوده که در مسیر شامل شهر 

رود معرّب شدن عنوان اشته است. احتامل میطبس قرار د

جغرافیایی نام دستگردان پس از گذشت چندین سده از 

صدر اسالم، بیش از آنکه حاصل تغییر واقعی این واژه بوده 

باشد، به دلیل تغییر شکل و تلفظ آن در متون نوشتاری است 

که گویا در دوره میانی اسالمی بر نام دستگردان تأثیر بیشرتی 

 شته است.گذا

در دوره صفوی رویکرد منظم و منسجم سیاسی و مذهبی 

سو و ناامن بودن مرزهای رشقی به دلیل رسارس کشور از یک

قدرت یافنت ازبکان از سویی دیگر، توجه ویژه حکومت مرکزی 

را به ناحیه قهستان ازجمله طبس منعطف منود. روستای 

ها و کاحتامل از حضور ازبآزبکوه در بخش دستگردان به

ای ازبکوه در این منطقه بر درستی این موضوع ساخت قلعه

گذارد. در اواخر دوره صفوی تا دوره قاجار و با صحه می

تبار در الطوائفی شیبانیان عربقدرت گرفنت حکومت ملوک

هایی طوالنی به حاکمیت خود و منطقه دستگردان، سال

روند  اگرچه .دهندهای اربابی ادامه میزندگی در قلعه

افزایشی ساخت قالع در دوره صفوی نیز با ناامنی مسیر به 

اقتصادی همگام بوده است. فراوانی -دالیل سیاسی

های های دفاعی در اوایل دوره صفوی و افزایش قلعهقلعه

رعیتی در اواخر دوره صفوی تأثیر چشمگیری در بافت  -ارباب

این وجود آورده است. البته  و فضای اجتامعی روستا به

فرایند در دوران صفوی تا قاجار با توجه به رشایط سیاسی 

های امنیتی منود. چنانکه فزونی سازهخود متفاوت می

ها منطقه دستگردان در این دوره شدت گرفت. گویی قلعه

همواره به جهت خطرات ناشی از یورش دشمنان در متامی 

شدند. برخی از بناهای ها، ساخته و یا تعمیر میدوره

عامری خدماتی و مسکونی این منطقه به اواخر دوره صفوی م

های اربابی منطقه پس از دوره زند و گردد. فراوانی خانهبازمی

مدت در این احتامل در سایه آرامش نسبی کوتاهافشار، به

وجود آمده است. این وضعیت تا دوره زند، افشار  منطقه به

رت چشمگیر در صو و قاجار ادامه یافته و بافت روستایی به

 .گیردامتداد مسیر اصلی و ارتباطی منطقه شکل می

ساخت قالع در تاریخ ایران پیش از اسالم و دوره اسالمی 

ارتباط تنگاتنگی با رضوریات سیاسی، اقتصادی و جغرافیایی 

( و این سه عامل در منطقه 301: 1374داشت )عریان، 

قش ها نی در استمرار و تعدد قلعهنوعبهدستگردان 

 شدهاشارهبا توجه به مطالب اند. بنابراین چشمگیری داشته

رشایط جغرافیایی، فرهنگی و سیاسی و اقتصادی در ایجاد 

تأثیر نبوده و سبب ساختارهای معامری این منطقه بی

گیری بافت معامری از نوع امنیتی در این منطقه شده شکل

است. چنانچه طی بررسی میدانی بخش دستگردان طبس 

است که در این میان  آمدهدستبهار معامری متعددی آث

بناهای امنیتی در قالب قلعه و برج، بیشرتین فراوانی را به 

 قلعه بیست (. بقایای7خود اختصاص داده است )تصویر 

در این منطقه بیانگر  های متعددبرج و اسالمی دوره تاریخی

 نیتربزرگبوده است.  منطقه رشایط امنیتی و ارتباط معامری

قلعۀ خشتی این منطقه که محدوده وسیعی از سطح روستا 

به دوره میانی اسالمی است و در  ، متعلقگرفتهر دربرا 

 روستای دستگردان قرار دارد.

های فرهنگی و همچنین سیاست-رشایط اقلیمی و اجتامعی

 که بهشد دولت مرکزی نسبت به این منطقه، موجب می

شود. همچنین گسرتدگی و عدم ای اداره شیوه قومی و قبیله

گاه سبب دسرتسی به مناطق کویری دستگردان نیز هیچ

های مرکزی نگردید. این ها توسط حکومتتخریب قلعه

ها در ارتباط موضوع بااهمیت رضورت سیاسی تعمیر قلعه

.است
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 ر گونه امنیتی )مأخذ: نگارندگان(: موقعیت مکانی آثار معامری دستگردان د7تصویر 

 گیرینتیجه

های عنوان یک سکونتگاه کویری در دورهمنطقه طبس به

مختلف تاریخی و بنا به دالیل بسیاری همچون گسرتدگی 

جغرافیایی، جمعیت کم و دور بودن از نظارت مراکز حکومتی، 

فضا و فرصت مناسبی را در جهت تحوالت سیاسی منطقه 

منود. از سویی بارها در منابع تاریخی، حکام طبس فراهم می

اند. بر این اساس، این به جهت دفاع و طرد دشمن یادکرده را

عنوان پناهگاهی توانسته بهشهر و نواحی پیرامونی آن می

مناسب برای مخالفان حکومتی و مدعیان قدرت با نژادهای 

ایرانی یا عربی در نظر گرفته شود که در آنجا به تجهیز و تدارک 

سی این پرداختند. درک وضعیت تحوالت سیاسپاه می

توجه است. های نخست اسالمی قابلمنطقه از سده

بخش دستگردان بر ویژگی مستور  یشیالجسوق تیموقع

بودن این ناحیه و عدم قرارگیری در مسیر اصلی ارتباطی 

خراسان با جغرافیای منطقه همسویی دارد و این موضوع در 

وضعیت اقتصادی، اجتامعی و سیاسی آن تأثیر گذاشته و 

ای پوشیده از واحدهای کوچک ه تا منطقهموجب شد

هایی چند، به حیات روستایی باشد که در پناه قلعه

 اجتامعی، سیاسی و اقتصادی خود ادامه دهد.

نام دستگردان دو مفهوم مورد تحلیل قرار در بررسی جای

 عمل یا کار معنی به هانامهفرهنگ در دستگرد، گرفت. واژه

دستکره، دسکره یا  صورتاین واژه به چند . است دست

شده و برای نامگذاری بسیاری از روستاها  دستجرد تعریب

 ملک و زمین با مفهوم اگر دستگردان .به کار گرفته شده است

موردتوجه قرار گیرد، تأثیر ویژگی جغرافیای طبیعی را  زراعی

های زیرزمینی و در انتخاب این عنوان باوجود آبگیری سفره

های کشاورزی منطقه رای آبیاری زمینتعدد کاربری قنات ب

 لغوی ریشه به توجه دهد. از سویی دیگر بانشان می

 و قلعه معنی به دستگرد واژه از رسدمی نظر که به دستگردان

است، با دقت در مطالب و نکات موجود متون  آمده حصار

توان دریافت به دلیل دسرتسی دشوار منطقه، در تاریخی می

عنوان به این منطقه همواره از آنحاکامن های مختلف دوره

آمادگاه و قرارگاه استفاده مکان اسرتاتژیکی برای ساخت 

ترین قلعه دستگردان در روستای دستگردان کردند. بزرگمی

روستای های میانی تعلق دارد. پیش از این، واقع و به سده

های راهی در سدهعنوان یکی از منازل بیندستگردان به

رو، شاید بتوان اهمیت روستای آشنا بود. از اینامنخست ن

رسد دستگردان را در این دو برهه زمانی دریافت. به نظر می

پس از این زمان به دالیل نامشخصی دستگردان دستخوش 

ها در دیگر اجتامعی شد و تعدد قلعه-تحوالت تاریخی

های متأخر، بیانگر این روستاهای دهستان دستگردان در دوره

ترین دالیل کمرنگ بودن نقش ناحیه ر است. مهمام

توان در عدم امنیت منطقه دستگردان در منابع تاریخی را می

 و نبود یک حاکم متعهد به دولت مرکزی دریافت. مجموعه

روستاهای دستگردان اغلب به لحاظ حکومتی و سیاسی، 

 102شدند و حتی طبس که در فاصله مستقل اداره می

ترین موقعیت شهری به دستگردان است، یککیلومرتی و نزد

ویژه در تأثیری بر رویدادها و حوادث سیاسی این منطقه، به
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های متأخر نداشته است. رشایط اسرتاتژیکی، ضمن دوره

 ایجاد هویت تاریخی و سیاسی منطقه، بیانگر ارتباط ریشه

ها و های امنیتی همچون برجواژه دستگردان با سازه لغوی

های کشاورزی است. حصاری پیرامون زمین ها باقلعه

نام دستگردان با توجه به تعاریف بنابراین در انتخاب جای

یادشده از سوی مورخان و پژوهشگران و توجه به رشایط و 

موقعیت جغرافیایی و آثار معامری در منطقه دستگردان، 

های هموار منطقه، توان ارتباط معنایی این واژه را با دشتمی

 راهی دریافت.عنوان استحکامات بینا و حصارها بههقلعه
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