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استادیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسالمی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران

چکیده
سرخس ،واقع در مرز ایران و ترکمنستان ،از کهنترین شهرهای ایرانی است که بهسبب وضع سوقالجیشی،
از پیش ا ز اسالم دارای اهمیت بوده است .پس از اسالم تا دوره صفوی ،نزدیکی این شهر به شهرهای هرات
و مرو که به صورت متناوب چند سده والینشین خراسان یا پایتخت ایران بودند ،و نیز ایمن ماندن آن از
هجوم مغوالن ،موجب تداوم رونق و اهمیت آنجا گردید .اما گزارش منابع از سده 91ه به بعد ،حاکی از
زوال تدریجی سرخس و سرانجام نابودی کامل آن در سده  93است .پژوهش حاضر ضمن بررسی علل
زوال سرخس ،به تأثیر سیاست سلسلههای حکومتگر ایرانی بر تأخیر یا تسریع نابودی آن میپردازد.
یافتههای پژوهش نشان میدهد که رقابت ازبکان با صفویه آغازگر افول سرخس بوده است .با وجود این،
صفویان با برآوردن قدرتی محلی ،آنجا را تا پایان حکومت خود حفظ کردند؛ اما سیاست نادرشاه بهرغم
توجه ویژه به سرخس ،ناکارآ مد بود .طرح دولت قاجاریه نیز نه تنها وضع آنجا را بهبود نبخشید ،بلکه
بهسبب تبدیل شدن سرخس به پایگاه طوایف غارتگر ترکمن و بازار فروش بردگان ایرانی ،سرانجام خود
مجبور به ویران کردن آنجا شد.
کلیدواژهها :شهر سرخس ،رقابت ازبکان و صفویان ،ترکمانان ،خراسان ،نادرشاه.

 .1تاریخ دریافت1931/7/5 :؛ تاریخ پذیرش1931/3/11 :
 .2رایانامهdaneshyar@ferdowsi.um.ac.ir :
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مقدمه
سرخس شهری در میانه ایالت خراسان بزرگ بود که بر سر راه مرو به شهرهای بزرگ هرات،

توس و نیشابور جای داشت 9.روایتهای اسطورهای ،سازنده سرخس را سرخس بن گودرز
دانستهاند که سرزمین آنجا را از کیکاووس به اقطاع گرفته بود 4.صرف وجود این روایت ،با
صرف نظر از اصالت یا عدم اصالت ،و نیز ذکر چندباره شهر سرخس در شاهنامه فردوسی،

نشان قدمت و آبادی آنجا در ادوار پیش از اسالم است 5.افزون بر این ،شاهدی تاریخی از
اهمیت سرخس در دوره حکومت ساسانی (حک151-224 .م) نیز ،وجود دارد؛ این شهر
در دوره ساسانیان همانند چند شهر مهم دیگر خراسان از جمله نیشابور ،توس ،هرات و
مرو ،مرزبان مستقل داشت.
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سرخس پس از حمالت و تسلط اعراب مسلمان ،در تقسیمات سیاسی از توابع مرو
بهشمار میرفت که جای داشتن آن در محل التقای مسیرهای اصلی مواصالتی شهرهای
شمال خراسان و ماوراءالنهر با داخل ایران ،موجب رونق بازرگانی آنجا بود ،چنانکه هیچگاه
از کاروانهای تجاری خالی نمیگردید .وجود چهار بازار در شهر سرخس ،گواه دیگری بر
رونق بازرگانی آنجاست 7.عالوه بر این ،در قرن چهارم ،آنجا را والیتی پر کشتوبرز و دارای

 . 9منظور از سرخس کهنه در مقاله حاضر ،شهر سرخس در کشور نوظهور ترکمنستان است که در 1931ه (مقارن
سلطنت ناصرالدین شاه) از ایران جدا و ضمیمه خاک روسیه تزاری شد (نک .ادامه مقاله) .منابع جغرافیایی
مسلمانان این شهر را در فاصله حدود  93فرسنگی مرو 93 ،فرسنگی هرات و نزدیک به  43فرسنگی نیشابور
دانسته اند .امروزه این شهر در چند کیلومتری شرق سرخس ایران و مشرف بر آن ،در استان آخال و جنوب کشور
ترکمنستان جای دارد (جغرافیای کشورهای جهان.)111 ،137 ،
 .4سمعانی111 /7 ،؛ یاقوت حموی ،ذیل ماده؛ قزوینی933 ،؛ مستوفی سرخس را ساخته افراسیاب دانسته است
(نزهة القلوب.)151 ،
 .5فردوسی135 /2 ،؛ .79 /9
 .1کریستین سن.153 ،239 ،
 .7ابنخرداذبه24 ،؛ اصطخری219 -212 ،؛ مقدسی ،919 ،پاورقی.

سرخس کهنه و سیاست سلسلههای ایرانی در قبال آن (1933-311ه) 113/

صادرات فراوان غله و حبوبات معرفی کردهاند 1.رونق دامداری این والیت نیز به حدی بود
که همراه والیت بلخ از اصلیترین مراکز پرورش شتر در خراسان بهشمار میرفت.
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در سده پنجم ،بهرغم آسیب دیدن از نزاع دولت غزنویان با ترکمانان سلجوقی و قتل و
غارت عموی یاغی سلطان برکیارق سلجوقی (حک431-415 .ه) ،حاکمیت سلطان
سنجر بر خراسان (حاکم خراسان  511-433و سلطان 552-511ه) که مرو ،در همسایگی
سرخس ،را پایتخت خود قرار داده بود ،بار دیگر موجب رونق شهر سرخس شد .سرخس
برای او تا بدان جا اهمیت داشت که خود ّ
مدرس و امام مسجد جامع و منصب ریاست شهر
را انتخاب میکرد.
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در دو سده بعد نیز ،بهرغم هجوم ویرانگر مغوالن ،سرخس آبادی و اهمیت خود را
حفظ کرد؛ زیرا اهالی آنجا بر خالف غالب شهرهای خراسان ،به مقابله برنخاسته ،پیش از
رسیدن سپاه مغول ،ایلی و شحنگی آنان را پذیرفتند (111ه) و از همینرو شهرشان از قتل و
غارت در امان ماند.
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تشکیل حکومت تیموریان بهویژه انتقال پایتخت این دولت از سمرقند به هرات در
سلطنت شاهرخ (حک۷۵1 – ۷11 .ه) ،رونق و اهمیت مجدد سرخس را بههمراه آورد؛
زیرا این منطقه بهعنوان شکارگاه دولتی محسوب شده سفرهای مکرر امیر و شاهزادگان
تیموری را به آنجا موجب شده بود 12.شواهد متعدد نیز مؤید افزایش آبادانی سرخس است،

از جمله در همان سالها حافظ ابرو از غله فراوان سرخس یاد کرده است و اسفزاری
سرخس را "والیت خوب" با "محصوالت بسیار" دانسته و به آباد شدن بخش غالب بیابان
 .1حدود العالم39 ،؛ مقدسی ،متن و پاورقی.919 ،
 .3یعقوبی31-37 ،؛ ابنرسته273 ،؛ اصطخری211 ،279-272 ،؛ مقدسی.924 ،919 ،
 .13منتجبالدین بدیع.49-41 ،93-91 ،
 .11جوینی121 /1 ،؛ تتوی و آصفخان قزوینی.9732/5 ،
 .12برای نمونه ،نک .حافظ ابرو 137 ،175/4؛ سمرقندی423 ،952/9 ،؛ تتوی و آصفخان قزوینی5337/7 ،؛
.5227 ،5113 ،5113 ،5153/1
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میان سرخس و مرو اشاره کرده است 19.گفته امیناحمد رازی نیز _اگرچه اغراقآمیز
مینماید_ میتواند نشانی دیگر بر تأیید رونق و آبادی سرخس در دوره تیموری باشد ،وی
قائل است که در حدود سال 319ه ،پیش از هجوم محمدخان شیبانی ،سرخس 173/333

خانه داشته است 14.عالوه بر این ،برخاستن عالمی چون سعدالدین مسعود تفتازانی از این
والیت و تدریس او در شهر سرخس ،میتواند نشانی از رونق دانش در آنجا حد اقل از نیمه
قرن هشتم باشد ،بهویژه که تفتازانی در سرخس مدرسهای بزرگ ساخته ،موجب اقبال
طالبان علم از نقاط مختلف به آنجا شده بود.
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مطالب پیشگفته اهمیت و اعتبار سرخس را در تاریخ ایران تا آغاز سده دهم بهخوبی
نشان میدهد؛ اما گزارشهای متعدد ،حکایت از زوال تدریجی آن از سده دهم و سرانجام
نابودی آن در سده سیزدهم دارد 11.از آنجا که این موضوع ،تا کنون مورد پژوهش قرار نگرفته،

پژوهش حاضر ،به روش توصیفی -تحلیلی ،به بررسی آن خواهد پرداخت .با این وصف،
مسئله پژوهش کنونی ،بررسی زمینههای زوال سرخس و تأثیر سیاستهای سلسلههای
ایرانی در ممانعت از ویرانی این شهر یا تسریع در فرایند آن است.
رقابت ایرانی -تورانی  /تشیع  -تسنن :ویرانی سرخس
هنگامی که در سالهای آغازین سده دهم حکومت صفویه در غرب ایران برآمد و با شعار
تشیع مدعی سلطنت بر سراسر خاک ایرانزمین شد ،محمدخان ازبک با آرزوی سیطره بر
سراسر قلمرو حکومت تیموریان در محرم 319ه از ماوراءالنهر پای به خراسان نهاد .او پس
از فتح مرو در آغاز همان سال ،سرخس را بر قلمرو خود افزود و با سیطره بر سایر نواحی
 .19حافظابرو117/1 ،؛ اسفزازی113/1 ،؛ .975-974/2
 .14امین احمد رازی.91/2 ،
 .15خواندمیر545/9 ،؛ تتوی و آصفخان قزوینی4723-4721/7 ،؛ راقم سمرقندی.27-21 ،
 .11نک .ادامه مقاله.
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خراسان ،گرگان و والیت دامغان ،در 199ه ،با حکومت رو به توسعه صفویه هممرز

گردید 17.این در حالی بود که ایالت خراسان سوای اهمیت سرزمینی و جایگاه خاص آن در

تاریخ ایران ،بهسبب وجود زیارتگاه امام رضا(ع) در مشهد برای حکومت شیعهمذهب
صفویه اهمیت ویژه داشت .از همینرو ،شاهاسماعیل صفوی ،شیبک خان را بارها از هجوم
به ایاالت ایران برحذر داشت ،اما در پی نافرمانی خان ازبک ،شاهاسماعیل در 196ه
رهسپار خراسان گردید.
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رقابت این دو از آنجا تبعات ویرانگری برای سرخس داشت که خان شیبانی به محض
آگاهی از عزم شاهاسماعیل" ،مردم نیک" ،گویا یعنی صاحبان حرف و هنرمندان سرخس را
به ماوراءالنهر تبعید کرد .شهر سرخس در آن زمان چنانکه گذشت ،بهزعم امین احمد
رازی ،حدود  173/333خانه داشت که با اقدام ازبکان رو به ویرانی رفت .اگرچه آمار امین
احمد رازی از جمعیت سرخس اغراق آمیز به نظر میرسد ،لیکن اصل روایت او را از آنجا
میتوان صحیح دانست که در سالهای بعد ،برخالف سالهای پیش از هجوم ازبکان ،نه
تنها گزارشی از رونق و آبادی سرخس در دست نیست ،بلکه از خالل منابع ویرانی و قلت

جمعیت آنجا هویداست 13.با این همه ،سلطه ازبکان دوامی نداشت .داروغه سرخس پیش
از رسیدن لشکر شاهاسماعیل که به سوی مرو روان بود (311ه) ،از شهر گریخت و مردم
َ
23
باقیمانده شهر "شعار مذهب ع ّلیه امامیه اظهار کردند".
شاه صفوی ،حاکمیت سرخس را نه به قدرتهای محلی ،بلکه به یکی از قزلباشان
موسوم به احمدبیک افشار و پس از وی به سیوندوکبیک افشار سپرد (حاکم در 121ه).
 .17محمدیار بن عرب قطغان.19-12 ،
 .11برای نمونه نک .جنابذی293 -221 ،؛ عالم آرای شاهاسماعیل 336 ،به بعد.
 .13نک .ادامه مقاله.
 .23خواندمیر531/4 ،؛ همچنین ،امینی هروی999 ،؛ تتوی و آصفخان قزوینی.5535/1 ،
 .21امینی هروی3۷1 ،361 ،؛ خواندمیر.۵11 /9 ،
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لیکن سیاست حکام صفوی در سرخس ،موفقیتآمیز نبود؛ زیرا قزلباشان با اهالی رفتاری
ناپسند داشتند؛ از این رو ،بههنگام حمله عبیداللهخان ازبک به خراسان (سال 132ه)،
ساکنان آنجا به نیروهای قزلباش خیانت ورزیدند و قلعه شهر را تسلیم ازبکان کردند .پیامد

این تسلیم قتل همه قزلباشان مستقر در سرخس بود 22.این اقدام مردم سرخس شاید از
اختالف مذهب آنان با قزلباشان شیعه و نیز دخالت دادهنشدن سرخسیان در حاکمیت
برخاسته باشد.
تأثیر اختالفات مذهبی در منازعات شرق ایران و هجوم و قتل و غارت ازبکان در دوره
صفویه از آنجا مشخص میشود که منابع از همکاری اهل سنت خراسان با ازبکان در قتل
شیعهمذهبان خراسانی و نقش مشایخ سنیمذهب نقشبندیه در ایجاد نقارهای مذهبی
ساکنان ماوراءالنهر با بقیه مسلمانان و تحریک ازبکان برای هجوم به شرق ایران خبر

میدهند 29.فتوای فقهای دربار ازبکان به جنگ و جهاد برضد شیعیان و مژده بهشت به
قاتالن شیعه ،میبایست تحت تأثیر همین تبلیغات شیوخ نقشبندیه صادر شدهباشد.
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افزون بر این ،ترکمانان که از اواخر سده 99ه در هجوم به خراسان و قتل و غارت اهالی
آنجا با ازبکان همراه شده بودند ،تشیع ساکنان خراسان را بهانه مباح بودن قتل و غارت آنان

و حتی راهی بهسوی رستگاری خویش میدانستند 25.این قبایل که در معاشرت با ازبکان

ناحیه بخارا به اسالم گرویده و بهتبع ،مذهب حنفی (با روایت آنان) را اختیار کرده بودند،
بهرغم اعتقاد سطحی به دین اسالم و عدم پایبندی به شعائر آن ،میراثدار کینه و اختالف
ازبکان سنی با صفویان شیعهمذهب بودند؛ 21از این رو ،به پیروی از علمای ازبک خون و

 .22تتوی و آصفخان قزوینی.۵۵۷1 /۷ ،
 .29عالم آرای شاهاسماعیل963 ،؛ حسینی قمی913 ،9۷۵ ،؛ ملکشاهحسین سیستانی329 ،؛ Vambery,
.195
 .24خنجی45 ،؛.Vambery, 192-193
25. Ferrier, 91.
26. Ferrier, 90-91.
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مال شیعیان برای ترکمانان مباح و کشتهشدن در نزاع با ایشان شهادت محسوب میشد.
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تأثیر گرایشهای مذهبی در تداوم چپاول سودآور شیعیان از سوی ترکمانان ،هنگامی
آشکارتر میگردد که بدانیم ،بنابر اطالعات موجود ،مهاجمان ترکمن ،پیش از تقسیم اسیران
و اموال غارتشده میان شرکتکنندگان در آالمان ،قسمتی از غنایم بهعنوان "مال الله" به
علما و فقرای ایل اختصاص دادهمیشد.
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به هر رو ،سلطه مجدد ازبکان بر خراسان دیری نپایید و در 139ه پیروزی
ّ
شاهطهماسب صفوی در جنگ جام بر عبیدالله خان شیبانی ،این ایالت و بهتبع آن سرخس
را به حیطه قلمرو صفویان بازآورد 23.اگرچه خیانت سرخسیان و همراهی آنان با ازبکان در

دو سال گذشته ،میتوانست تبعاتی برای آنان داشته باشد ،لیکن گزارشی از این تبعات و
عقوبتهای احتمالی در حق مردم سرخس ،در دست نیست ،بلکه برعکس ،شاهطهماسب
برای حفاظت سرخس از حمالت ازبکان ،دستور آبادی آنجا را صادر کرد 93.شواهد

موجود ،این گزارش رازی را تأیید میکند ،چه قلعه این شهر پس از سلطه مجدد
شاهطهماسب چنان عمارت شد که ظاهرا هیچگاه در حمالت بعدی ازبکان در دوره
حکومت صفویه سقوط نکرد.

91

دولت صفویه از آنرو به سرخس اهتمام ویژه داشت که آنجا گذرگاه هجوم ازبکان به
مشهد و یکی از دو گذرگاه اصلی حمالت آنان به هرات بود .به همین سبب ،با سلطه
مجدد ،در سیاست پیشین حکومت در این منطقه تجدید نظر شد .بر اساس سیاست جدید

 .27نک .موزر121 ،؛ .Fraser 1838, 365; Ferrier, 90
 .21نک .قرهگزلو همدانی.11 ،
 .23حسینی قمی.913-912 ،
 .93امیناحمد رازی.36/2 ،
 .91نک .ادامه مقاله.
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برای سالها حکام سرخس از میان بزرگان قزلباش انتخاب 92،و عالوه بر تمام عواید والیت،
به فرمان شاهطهماسب هر ساله مبلغی از خزانه دولت برای مخارج نظامی آنجا هزینه
میشد.

99

اما اقدام کارآمدتر و پایدارتر دولت صفویه در سرخس ،به کار گرفتن نیرویی محلی
موسوم به ایل جغتایی در آنجا بود که پشتوانه اصلی دولت در سراسر حکومت این سلسله

در مقابله با تاختوتاز ازبکان بهشمار میرفت 94.این سیاست بیگمان در ممانعت از
خیانت مجدد سرخسیان و همراهی آنان با ازبکان نقشی مؤثر داشت.
با وجود این ،اگرچه اقدامات دولت صفویه امنیتی نسبی برای شهر سرخس بههمراه
آورد ،اما ناایمنی راههای ارتباطی و مناطق بیپناه روستایی والیت ،مانع بازگشت آبادی
گذشته منطقه و بهتبع ،شهر سرخس در سراسر دوره صفویه گردید؛ گواه این مدعا ،عدم
قرینهای برای رونق و آبادانی آنجا در منابع است.

95

سیاست نادرشاه در سرخس :تضعیف توان نظامی ،فرابردن مرزها
نادر افشار در مسیر لشکرکشی به مرو در 993۷ه (یا به احتمال کمتر در طی دو سال پیش از
آن) ،شهر سرخس را درحصار گرفت .سبب این اقدام سابقه مخالفت طایفه جغتایی آنجا،
 .92برای نمونه ،نک .اسکندر منشی999 ،93۷/9 ،؛ ۵31 /2؛ واله قزوینی .911-91۷ ،211 ،9312
 .99حسینی قمی119/2 ،؛ برن .96۵ ،نیروهای مستقر در سرخس در اواخر دوره صفویه 497 ،تن و مخارج آنها
حدود  2333تومان بود (میرزا سمیعا.)13 ،
 .94اسکندر منشی199 ،999 ،3۷1/2 ،؛ حسینی قمی .334-139/2 ،ظاهرا سابقه سکونت ایل جغتایی در
سرخس به حکومت تیمور لنگ برمیگشت که پس از سلطه بر آنجا بخشی از ایل بزرگ خود را در این والیت
سکونت داده بود ،چه برای نخستین بار ،کالویخو در سال  137از سکونت بخشی از قبیله تیمورلنگ _کوچنشینان
جغتائی_ در آنجا خبر داده است (کالویخو.)137-131 ،139 ،
 .95برای آگاهی از حمالت پیدرپی ازبکان تا پایان دوره صفویه ،نک .جنابذی6۷9 ،۵13 ،۵21 ،؛ اسکندر
منشی999 ،3۷1/2 ،؛ دفتر تاريخ12 ،11/2 ،؛ واله قزوینی 9۵۵ ،93۷2؛ نصیری2۷9 ،212-219 ،؛ میرزا
محمدطاهر قزوینی.62 ،

سرخس کهنه و سیاست سلسلههای ایرانی در قبال آن (1933-311ه) 125/

به ریاست مودودقلی سلطان جغتایی بود ،که ظاهرا بعد از قتل یحیی خان در 993۵ه
حکومت سرخس را بهدست گرفته بود .مودودقلی سلطان ،نومید از مقاومت در برابر نادر،
با اهدای پیشکش دروازههای شهر را به رویش گشود .اما یکی از نزدیکانش ،موسوم به
محبعلی سلطان جغتایی ،قلعه دار والیت ،به مقاومت برخاست و در قلعه سرخس متحصن
شد .با وجود این ،نادر بهزودی بر قلعه مسلط شد و دستور کوچ حدود سههزار خانوار از ایل

جغتایی و دیگر کوچنشینان توابع آنجا را به سمت والیت کالت و ابیورد صادر کرد 91.اگرچه
نادر افشار مودود قلی سلطان جغتایی را از حاکمیت سرخس عزل نکرد و او در سال 9992ه

یکی از متحدان وفادار او محسوب میشد 97،کوچ اجباری بخشی از ساکنان سرخس ،بی-
گمان آنجا را در برابر تاختوتاز ازبکان و ترکمانان آسیبپذیرتر میساخت .ذکر نام
ترکمانان تکه برای نخستین بار در سال 9993ه بهعنوان سکنه سرخس ،میتواند تبعات
همین سیاست نادر قلمداد شود که با تضعیف توان نظامی منطقه موجبات پیشروی و اسکان
این ترکمانان را در سرخس فراهم کرده بود .بههر رو ،غارتگری این ترکمانان در والیات
پیرامون ،نادر را واداشت تا در همان سال لشکری برای سرکوب آنان گسیل کند که ظاهرا این
لشکر تنها به «گوشمالی» آنان اکتفا کرد.

91

سیاست نادر پس از استحکام قدرت در شرق ایران تغییر کرد .او برای امنیت و رونق
خراسان به احیای شهرهای ویران شمال خراسان پرداخت .از همین رو ،در 999۵ه فرمان
احیای شهر متروکه ماروچاق (مرورود /مرو کوچک) و در 99۵9ه دستور بازسازی شهر
ویران مرو شاهجان را صادر کرد .به فرمان او پس از فراهم آمدن مقدمات سکونت در این

 .91استرآبادی.۵1-۵9 ،
 .97همو.932 ،
 .91همو.993 ،
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شهرها ،سکنه قدیم این دو شهر که در والیات مختلف خراسان از جمله شهر نزدیک به این
دو ،یعنی سرخس سکونت داشتند ،به موطن اصلی خود کوچ داده شدند.

93

سیاست آبادی شهرهای باالدست سرخس و فرابردن مرزهای خراسان به حدود
تاریخی این ایالت ،بیگمان برای سرخس نیز امنیت بههمراه داشت ،اما این طرح ناخواسته
از اهمیت نظامی و در نتیجه توان نظامی آنجا میکاست .افزون بر این ،کوچ بومیان
شهرهای مرو و ماروچاق که سالها در سرخس زیسته بودند نیز کاهش رونق و آبادی این
شهر را در پی داشت .فقدان اطالع از حاکمان یا قدرتهای محلی سرخس بهویژه ایل
جغتایی ،پس از نیمه سده دوازدهم ،میتواند نشانی از کاهش رونق سرخس باشد.
صرف نظر از این ،از منابع چنین برمیآید که سیاست نادر در فرابردن مرزهای خراسان
نیز قرین موفقیت نبود ،چه پس از مرگ او در کشاکش جنگهای داخلی جانشینان نادر،
سیاست او به دست فراموشی سپرده شد ،بهویژه مقارن نزاع آقامحمدخان قاجار
(حک9299–9291.ه) با دولت زندیه (حک9211-9963.ه) ،ترکمانان و ازبکان ،بار دیگر

فرصت چپاول و پیشروی در خاک خراسان را یافتند 43.اشاره منابع به حمله بیرامعلیخان
قاجار (از خاندانی ایرانی و حاکمان موروثی مرو از دوره صفویه) در ملتقای سده دوازده و
سیزدهم هجری به سرخس ،به قصد سرکوب غارتگران ساکن آنجا ،میتواند گواه پیشروی

ترکمانان و سلطه آنان در آن سالها بر سرخس باشد .شاهد دیگری نیز بر درستی این
احتمال در دست است؛ در دوره ناصرالدینشاه ( )1919-1214به ترکانی که در بخش
صفیآباد ،واقع در شمال غرب نیشابور و جنوب شرقی اسفراین ،ساکن بودند سرخسی
اطالق میشد ،زیرا به گزارش َییت آنها از سرخس به صفیآباد مهاجرت کرده بودند 41.از
 .93مروی19 ،219/9 ،؛ .69۵-691/2
 .43خانیکوف34 ،؛ فرهنگ جغرافیايى ايران ،خراسان.441 ،
41. Yate, 370.
نکته تکمیلی آنکه ،ترکان سرخسی ساکن صفیآباد از زیرشاخههای ایل گرایلی محسوب میشدند که خود از
زیرشاخههای ایل بزرگتر جغتاییها محسوب میشد (نکYate, 370 .؛ واله قزوینی اصفهانی  .)21 ،93۷2این
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آنجا که به تصریح منابع ،اهالی سرخس حد اقل از اوایل دوره فتحعلیشاه همه ترکمان

بودهاند 42،به احتمال قریب به یقین ،این ترکان ،ساکنان بومی سرخس بودهاند که در اواخر
دوره افشاریه با سلطه ترکمانان وادار به ترک آنجا شده بودند .به هر رو ،استقرار قاجاریه و
غلبه آنها بر خراسان در 9291ه ،سرآغاز طرح دیگری برای تجدید آبادی سرخس بود.
قاجاریه :از احیا تا نابودی سرخس
پس از قتل نادرشاه ،مدافع اصلی خراسان در برابر هجوم ترکمانان ،حاکمان والیت
نیمهویران مرو بودند؛ اما در حدود سال 9211ه حاکم وقت این شهر ،بایرامعلی/بیرامعلی
خان قاجار ،در نزاع با خان ازبک بخارا کشته و شهر مرو کامال ویران شد 49.ویرانی مرو

اشتیاق ایرانیان را برای تصرف آن شهر سوقالجیشی فروکاست و چنانکه اشاره رفت،
پیشروی بیشتر ازبکان و ترکمانان به داخل خراسان و سلطه کامل بر سرخس پیامدهای این
رویداد بود.

44

اما هنگامی که آقا محمدشاه به خراسان لشکر کشید و سلسله نیمهجان افشاریه را
ساقط کرد ،برای سیطره کامل بر ایالت خراسان ،سفیرانی نزد حکمران ازبک بخارا،
میرمعصوم بیکجان ،و حکمران کابل و قندهار،شاهزمان ابدالی ،فرستاد (1213ه) .سفیر
آقا محمدشاه ب ه بخارا حامل این پیام بود که چون والیات بلخ و مرو به پادشاهی ایران تعلق
دارد میباید مرو شاهیجهان/شاهجان تخلیه شود و میرمعصومخان به شرق جیحون بسنده
کند .حکمران ازبک که در آن زمان در مرو به سر میبرد ،بدون مخالفتی ،به بخارا عقب
خود میتواند قرینهای باشد که آنها همان ترکان جغتایی سرخس بودهاند که پیشتر در مورد سابقه سکونت آنها در
سرخس توضیح داده شد.
 .42نک .ادامه مقاله.
 .49خاوری299 /9 ،؛ ۷26 /2؛ اعتمادالسلطنه9913 ،9933 /3 ،؛.Stewart 1881, 531
 .44هدایت7937 /1 ،؛ اعتمادالسلطنه.1413 /9 ،

ّ
 /121تاريخ و تمدن اسالمى ،سال سیزدهم ،شماره بیست و ششم ،پاییز و زمستان 9316

نشست 45.اگرچه با عملیشدن نیات شاه قاجار ،حدود خراسان در شمال این ایالت تقریبا
به محدوده تاریخیاش بازگشت و همین میتوانست امنیت و رونق را به شهرهای ویران این
مناطق از جمله سرخس باز گرداند ،اما او با دریافت اخبار حمله روسیه به قلمرو شمال

غربی ایران ،پیش از آن که مرزهای خراسان را تثبیت کند ،این ایالت را ترک نمود 41.بدین
ترتیب ،سیاستهای دولت قاجاریه در سرخس ،ناگزیر میبایست در زمان جانشین او،
یعنی فتحعلیشاه قاجار عملی میگردید.
چنان که از گزارش خاوری برمیآید ،در دوره افشاریه ،بهویژه پس از قتل بایرامعلی-
خان قاجار ،ترکمانان تکه به قدرت اصلی در والیت سرخس و اطراف رودخانه تژن/تجن
تبدیل شدند و از آنجا به سایر نقاط خراسان میتاختند 47.این روند سلطه تدریجی ترکمانان
را بر والیت سرخس در پی داشت .تبعات این رویداد اخراج یا فراری دادن تمام جمعیت
بومی سرخس و متروکه شدن آن تا اوایل دوره قاجاریه بود .گزارش کینیر از میزان جمعیت و
قومیت ساکنان این والیت در حدود 9۷91م ،که طبق آن اهالی سرخس صرفا مشتمل بر
حدود  6هزار خانوار ترکمن بود ،مؤیدی بر این فرایند است.

41

در چنین احوالی هنگامی که در حدود 9296ه بزرگان طایفه ترکمن و سنیمذهب
سالور ،ایلی خوشنام تر و رقیب ترکمانان تکه ،از فتحعلیشاه درخواست حمایت کردند ،او
با شرط پذیرش تابعیت دولت قاجاریه آنان را در سرخس سکونت داد .چنین مینماید که

 .45هدایت7433-7937/3 ،؛ اعتمادالسلطنه.1499/9 ،
 . 41هرچند در نامه آقامحمدشاه به امیر بخارا ،جیحون مرز ایران دانسته شد و وی تصریح داشت از آن فراتر نخواهد
رفت؛ اما از گفته رضاقلیخان هدایت ( )7931/3چنان برمیآید که شاه قاجار پس از خراسان برآن بود که ماوراالنهر
را نیز به قلمرو ایران بازگرداند.
 .47خاوری.221 /9 ،
.خاوری48. Kinneir, 186; 221 ،299 /9 ،
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این سیاست دولت قاجاریه جهت کنترل قدرت رو به گسترش ترکمانان تکه و نیز احیای
شهر سرخس ،بوده است.

43

سکونت ترکمانان سالور بهزودی رونقی برای سرخس درپی آورد .به گزارش سفرنامه
نویسان انگلیسی (فریزر در 9۷21م و برنز در 9۷33م) ،سرخس به بازاری برای تأمین
مایحتاج کوچ نشینان ترکمن و به بازار بزرگ اسب و شتر تبدیل شده بود .این شهر افزون بر
ترکمانان سالور ،خانواری ازبک و نیز بازرگانانی از مناطق دیگر از جمله جمعیتی از تجار
یهودی مشهد را به خود جذب کرده بود .افزون بر کوچنشینان ترکمن ،کاروانهای بلخ،
بخارا ،خوارزم و مرو به مقصد مشهد یا بالعکس نیز با عبور از این شهر ،به بازار آن رونقی
میدادند.

53

با وجود این ،سکونت سالورها در سرخس به معنی شهرنشین شدن آنها که بهتبع
می توانست از یک سو موجب احیای شهر سرخس و از سوی دیگر کاهش خشونت
ترکمانان شود ،نبوده است؛ زیرا سالورها همچنان در چادرهایی اقامت داشتند که در اطراف
ویرانههای شهر سرخس برپا شده بود و معدود خانههای شهر را تجار غیر ترکمن مهاجر از
جمله ی هودیان مشهدی ساخته بودند .اصرار ترکمانان بر زندگی چادر نشینی از آنرو بود که
این شیوه سکونت به آنان فرصت میداد تا هنگام تهدید بهسرعت همراه با باروبنه خود به
بیابان بزرگ شمال سرخس پناه برند.

51

برای ناکارآمدی سیاست فتحعلیشاه در سرخس شواهدی دیگر نیز در دست هست.
نخست آنکه تمرد و تاختو تاز ترکمانان تکه که در حوالی سرخس و رود تجن سکونت
داشتند والی خراسان را واداشت در سال 9221ه لشکری برای سرکوب آنها بفرستد 52.این

 .43خاوری221 /9 ،؛ .۷26/3
50. Fraser, APPENDIX B, 41; Burnes, 2/50-51.
51. Lal, 161; conolly, 1/28; Burnes, 2/50-51.
 .52خاوری.22۷-221/9 ،
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اقدام دولت قاجار آشکارا نشان ناتوانایی سالورها در کنترل ترکمانان تکه است .فراتر از این ،
گزارش منابع به خوبی نشان میدهد که ترکمانان سالور بهزودی تحت فشار ازبکان خیوه،
تابعیت آنها را پذیرفته مالیات خود را غالبا به آنها پرداخت میکردند 59.نشانههای دیگری از
شکست سیاست دولت قاجاریه در سکونت دادن ترکمانان سالور در سرخس و در نتیجه
عدم توفیق این دولت در احیای شهر سرخس وجود دارد؛ از جمله اینکه در هنگامه سرگرمی
دولت مرکزی به جنگهای ایران و روس (دوره اول 922۷-929۷ه 9۷93 – 9۷19 /م ،دوره
دوم 9293-9299ه 9۷2۷-9۷26/م) سالورها با طوایف غارتگر تکه و ساروق و ازبکان
خیوه همراه شده در قبال تجهیز آنها برای تاختوغارت والیات جنوبی خراسان ،قسمتی از
غنایم آنان چون اموال منقول و احشام و نیز اسیران را دریافت میکردند .همچنین در
9291ه هنگامیکه رحمانقلی خان توره ،والی خوارزم ،در حمله به مشهد شکست خورد،
طایفه سالور او را در سرخس پناه داده چندین بار برای تاختوتاراج والیات جنوب سرخس
او را تجهیر کردند.
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همراهی سالورها با ترکمانان تکه ،ازبکان و دیگر غارتگران تا بدانجا پیش رفته بود که
شهر سرخس را به بازار فروش بردگان اسیرشده به دست غارتگران پیشگفته بدل کرده بود.
بازار سرخس به حدی برده داشت که در 9۷32م شمار آنان بین  9۵11تا  3111تن تخمین
زده میشد.

55

در چنین شرایطی والیان خراسان بارها جهت مطیع کردن سالورها و تغییر وضع
سرخس به گفتوگو و نیز نزاع با آنان پرداختند .اما بیثمری این اقدامات دولت قاجاریه را
سرانجام وادار به یکسره کردن کار ترکمانان سرخس کرد .از همین این رو عباس میرزا
ُ
نایبالسلطنه در  9291به خراسان لشکر کشید و پس از سرکوب خان کرد قوچان در
53. Wolfe, 162; Burnes, 2/51; Lal, 161.
 .54خاوری611/3 ،؛ هدایت316 ،؛ اعتمادالسلطنه.9۵61 /3 ،
.خاوری55. Lal, 161; ۷21/3 ،
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جمادیاالول همان سال به سرخس هجوم برد .این لشکرکشی ضمن آزاد کردن سه هزار
اسیر ایرانی دربند ترکمانان سرخس ،منجر به اسارت حدود سههزار خانوار از ترکمانان
سالور ،متفرق کردن بقیه آنان و ویرانی کامل شهر سرخس شد 51.پس از این جنگ ،دولت

قاجار در ارتفاعات غرب شهر ویران سرخس ،قلعهای کوچک ساخته ،دستهای سوارهنظام و
توپچی مستقر کرد تا ضمن تحت نظر گرفتن تحرکات ترکمانان ،از کاروانهای تجاری میان
مشهد و شهرهای مرو و ماوراءالنهر در برابر غارتگران محافظت کنند.
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مرگ عباس میرزا(د9291 .ه) ،بینتیجه ماندن جنگهای هرات( 92۵9و 9213ه) و
بهویژه شکست سنگین لشکر قاجار در 9211ه از ترکمانان تکه در مرو ،فرصت احیای شهر
ویرانه سرخس را از قاجاریان گرفت .تنها در سال 9216ه ،قلعهای در غرب ویرانههای
شهر ،در محلی در ساحل چپ رود تجن ،ساخته جمعیتی را افزون بر نظامیان ،در آنجا
سکونت دادند .این قلعه نخست به سرخس ناصری شهرت یافت و تحت تأثیر ساخت این
قلعه ،ویرانههای شهر تاریخی سرخس ،به سرخس کهنه مشهور شد .سرخس کهنه پیش از
آنکه دولت ایران موفق به احیای مجدد آن شود ،با توسعهطلبی روسیه در 9319ه9۷۷3 /م

56. Fraser1825, Appendix B, 40-41; Macgregor, 2/ 32-33; Lal, 160-62,
.خاوری192-121/9 ،؛ شیروانی186.188; 933 ،
پس از ویرانی قلعه سرخس به دست عباس میرزا و به اسارت درآمدن حدود سه هزار نفر از طایفه سالور و تفرق بقیه
آنها ،ظاهرا طایفه عشایر تکه در آن حدود سکنا گزیدند؛ زیرا در  1253که مؤلف گمنام سفرنامه بخارا ( )23از
سرخس گذشته است ،ساکنان آن حدود را حدود بیست هزار ترکمان تکه ذکر کرده است .اما ظاهرا در نتیجه تمرد این
طایفه و متقابال حمالت مکرر والیان خراسان در دو دهه اول حکومت ناصرالدینشاه (حک1919-1211 .ه) به
سرخس ،طایفه تکه منطقه را ترک کردند و بار دیگر سالورها در آنجا سکونت یافته بودند؛ به گونهای که در 1233ه
جمعت غالب منطقه سرخس را سالورها با چند هزار خانوار تشکیل میدادند .هر چند جمعیتی از طایفه تکه در آنجا
و در نواحی جنوبی منطقه و هم مرز با والیت تربتجام ،طایفه فارسزبان جمشیدی سکونت داشتند (نک.
محمدعلی منشی.)71-75 ،73 ،15-19 ،51 ،
57. Wolfe, 161-162.
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از خاک ایران جدا گردید .طی چند سال بعد این شهر ویرانه احیا شد و به سرخس روسیه
شهرت یافت و متعاقب آن نام سرخس ناصری نیز به سرخس ایران تغییر کرد.
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نتیجه
پژوهش حاضر نشان داد رونق و آبادی سرخس که در دوره تیموریان به اوج رسیده بود ،با
هجوم ازبکان به خراسان و اشغال این شهر ،متوقف شد و در طی جنگهای مکرر بعدی رو
به زوال رفت .اگرچه کوچاندن اهالی سرخس و نابودی این شهر حاکی از آن است که
سیطره آنان صرفا جهت غارت آنجا صورت گرفته بود ،اما احیا و آبادی سرخس به فرمان
شاهاسماعیل صفوی ،نشان از اهمیت آنجا برای صفویه داشته است .اهمیت سرخس برای
صفویه از آن رو بود که این شهر بر مسیر اصلی مرو و ماوراءالنهر با داخل خراسان بهویژه دو
شهر هرات و مشهد جای داشت .از همین رو با وجود هزینهبر بودن آنجا دولت صفویه ،با
ترویج و گسترش تشیع ،برآوردن قدرتی محلی و شیعهمذهب در آنجا و مستقر کردن نیروی
نظامی و اختصاص بودجه ساالنه از خزانه دولت برای آنان ،سرخس را تا پایان حکومت
خود حفظ کرد .با وجود این ،این دولت هیچگاه نتوانست رونق و اعتبار گذشته سرخس را
احیا کند .با سقوط صفویه و برآمدن نادر افشار ،تمرد اهالی سرخس موجب حمله وی به
آنجا و کاستن از توان نظامی این شهر گردید؛ با این همه ،از آنجا که پایتخت او در خراسان
جای داشت ،سیاستی ساختاری برای امنیت و رونق این ایالت در پیش گرفت که نتایج آن
سرخس را نیز تحت تأثیر قرار داد .فرا بردن مرزهای خراسان به حدود تاریخی آن با آباد
کردن شهرهای مرو کوچک ،بلخ و مرو و نیز سیطره بر بخارا در جهت همین سیاست بود که
به نوبه خود امنیت سرخس را نیز در پی داشت .اما از آنجا که سیاستهای او در آباد کردن
شهرهای باالدست سرخس توسط جانشینانش دنبال نشد ،نهایتا اقدامات وی برای این شهر
نتیجه معکوس به بار آورد؛ زیرا نادر پیشتر از یکسو توان نظامی سرخس را رو به زوال برده
 .51خورموجی241 ،؛ .Curzon, 1/196-197; Yate, 34- 35, 325

سرخس کهنه و سیاست سلسلههای ایرانی در قبال آن (1933-311ه) 199/

بود و از سوی دیگر با انتقال بخشی از جمعیت آنجا از رونق و آبادی آن شهر کاسته بود؛ لذا
بی دفاع ماندن سرخس تا آغاز دولت قاجار موجب سیطره کامل ترکمانان سنیمذهب و
غارتگر تکه بر منطقه سرخس و به تبع آن مهاجرت بومیان آنجا و ویرانی این شهر گردید .با
استقرار دولت قاجاریه ،تجدید آبادی سرخس بار دیگر مورد اهتمام دولت مرکزی ایران قرار
گرفت .با این همه ،سیاست دولت قاجاریه در سرخس فاقد ابتکار بود و طرح این دولت در
تجدید آبادی سرخس و مقابله با طوایف غارتگر ازبک و ترکمان ،تقلیدی از سیاست صفویه
بود؛ چرا که هر دو برای نیل به این اهداف ،قدرتی محلی در سرخس برآوردند .اما سیاست
دولت قاجار در مقایسه با طرح دولت صفو یه دو کاستی عمده داشت که همین کاستیها دو
اسباب اصلی شکست آنها در تجدید آبادی سرخس شد :نخست آنکه سالورها بر خالف
طایفه جغتایی ،سنیمذهب بوده با بقیه ساکنان خراسان اختالفی عقیدتی داشتند؛ دوم آنکه
دولت قاجار ،بر خالف صفویه ،نتوانست ایرانگرایی را در ترکمانان نهادینه کند .بی سبب
نیست که ترکمانان و ازبکان تا دوره قاجار ایرانیان را همچنان قزلباش مینامیدند که این گواه
روشنی بر مذهبی بودن این جنگ چندصدساله است .از همینرو هنگام درگیری دولت
قاجار به جنگهای قفقاز ،سالورهای سرخس از سیطره دولت ایران خارج شده تابعیت
ازبکان خیوه را اختیار کردند .پیامد این امر آن بود که نه تنها به مقابله با ترکمانان تکه
نپرداختند بلکه با آنان و ازبکان در غارت سایر نواحی خراسان همراه شدند .سرانجام دولت
ایران با آگاهی از شکست طرح احیای سرخس و پیامدهای زیانبار آن ،مجبور به لشکرکشی
به این شهر شد که ضمن اسارت و متفرق کردن اهالی آنجا ،شهر سرخس نیز کامال ویران
گشت .در سالهای بعد ،شکست پیدرپی سیاستهای دولت قاجار در خراسان و متعاقب
آن توسعهطلبی روسیه تزاری که این شهر را ضمیمه خاک خود کرد (1931ه) ،فرصت سلطه
مجدد و آبادانی سرخس کهنه را برای همیشه از دولت ایران گرفت.
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کرستین سن ،آرتور ،ايران در زمان ساسانیان ،ترجمه رشید یاسمی ،تهران ،دنیای کتاب1911 ،ش.
کالویخو ،سفرنامه کالويخو ،ترجمه مسعود رجبنیا ،چ  ،5تهران1914 ،ش.
محمدعلی منشی ،سفرنامه رکن الدوله به سرخس و گزارش محمدحسین مهندس به مؤيدالدوله ،به
کوشش محمد گلبن ،تهران ،سحر93۵6 ،ش.
محمدیار بن عرب قطغان ،مسخرالبالد ،به کوشش نادره جاللی ،تهران ،میراث مکتوب1915 ،ش.
مروی ،محمدکاظم ،عالمآرای نادری ،تصحیح محمدامین ریاحی ،تهران ،نشر علم1913 ،ش.
مستوفی ،حمدالله ،نزهة القلوب ،به کوشش گای لسترنج ،تهران ،دنیای کتاب1912 ،ش.
مقدسی ،أبوعبدالله محمد ،أحسن التقاسیم فى معرفة األقالیم ،القاهرة ،مکتبة مدبولی ،الطبعة الثالثة،
1331/1411م.
منتجبالدین بدیع ،علی بن احمد ،عتبةالکتبة :مجموعه مراسالت ديوان سلطانسنجر ،به کوشش محمد
قزوینی و عباس اقبال آشتیانی ،تهران ،اساطیر1914 ،ش.
میرزا سمیعا ،محمدسمیع ،تذکرة الملوک ،به کوشش محمد دبیرسیاقی ،تهران1971 ،ش.
ملکشاهحسین بن ملک غیاثالدین محمد بن شاهمحمود سیستانی ،احیاء الملوک ،تاريخ سیستان تا
عصر صفوی ،به کوشش منوچهر ستوده ،چ  ،2تهران ،علمی و فرهنگی1919 ،ش.
موزر ،هنری ،سفرنامه ترکستان و ايران ،ترجمه علی مترجم ،به کوشش محمد گلبن ،تهران ،سحر،
1951ش.
نصیری ،زینالعابدین ،دستور شهرياران ،به کوشش محمدنادر نصیریمقدم ،تهران ،بنیاد موقوفات دکتر
محمود افشار1979 ،ش.
نوری ،محمدتقی ،اشرف التواريخ ،به کوشش سوسن اصیلی ،تهران ،میراث مکتوب1911 ،ش.

197/ )ه1933-311( سرخس کهنه و سیاست سلسلههای ایرانی در قبال آن
، اساطیر، تهران، تصحیح جمشید کیانفر، تاريخ روضة الصفای ناصری، رضاقلی خان،هدایت
.ش93۷1
 به کوشش محمدرضا، ایران در زمان شاهصفى و شاهعباس دوم، محمدیوسف،واله قزوینی اصفهانی
.ش93۷2 ،2  چ، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران،نصیری
.ش9312 ، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، تهران، به کوشش میرهاشم محدث، خلد برين،همو
، تهران، به کوشش سیدسعید میرمحمدصادق، تاريخ جهانآرای عباسى، میرزا محمدطاهر،وحید قزوینی
.ش93۷3
. بی تا، وزارة المعارف العمومیة، مصر، معجم االدبا، ابوعبدالله،یاقوت حموی
.م2332/ه1422 ، دارالکتب العلمیه، بیروت، به کوشش محمد امین ضناوی، البلدان،یعقوبی
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