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 دکتر علی رسولی

 دانشگاه خلیج فارساستادیار گروه تاریخ  

 

 

 پیوند تاریخ و جغرافیا

های    رود. بنیان رویکردای به شمار می   رشته   آید یکی از علوم بین   جغرافیای تاریخی، چنانکه از نامش برمی 

  ها مکمل یکدیگر بوده و بهتر است محققان هر رشته   ای، در این فرض نهفته است که برخی از رشته رشته  بین

ن ترتیب، شاخه از علوم دیگر  بدین  بهره گیرند.  پژوهش های خود  بینیز در  ای مختلفی همچون  رشته های 

شناسی تاریخی، زبان شناسی تاریخی، جغرافیای سیاسی شکل گرفته است؛ البته  جغرافیای تاریخی، جامعه 

دهنده،  های شکل  ای بنا به ماهیت دوگانه ی خود از نظر میزان نزدیکی به هر یک از دانش  رشته  این علوم بین

 اند.   موجب طرح مباحث مختلفی در حوزه تعریف و قلمرو خود شده

در مورد جغرافیای تاریخی، خود این عنوان مورد بحث قرار دارد. از آنجا که در این ترکیب »جغرافیا« موصوف  

همین جهت ترکیب  ، به  د ای از جغرافیا  قلمداد کر  توان آن را گونهو »تاریخی« صفت آن است، منطقاً می 

معکوس آن یعنی »تاریخ جغرافیایی« نیز مطرح شده است تا بر نزدیکی بیشتر آن به تاریخ تأکید شود. روشن  

دانان، عنوان نخست و برای مورخان عنوان دوم ارجحیت دارد. چنین دوگانگی تا حدی  است که برای جغرافی 

تر است و  شناسی نزدیک است، که اولی به جامعه   شناسی تاریخی« و »تاریخ اجتماعی«مشابه مفاهیم »جامعه 

     دومی به تاریخ. 

با این حال، چه عبارت جغرافیای تاریخی را به کار ببریم و چه عبارت تاریخ جغرافیایی را؛ تردیدی نیست که   

ما، با وجود قرار  این شاخه از دانش، هم با تاریخ و هم با جغرافیا مرتبط و در واقع ترکیبی از هر دو علم است؛ ا

ها مساوی  توان آن را با تاریخ یا جغرافیا یا با هردوی آن داشتن این رشته در میان تاریخ و جغرافیا، منطقاً نمی 

دانست بلکه، الزم است حد و مرز آن را با هرکدام از این دو علم مشخص کرد؛ و این موضوعی است که همچنان  

پوشانی که این علم با بخشی از جغرافیا و بخشی از تاریخ، هم   توان چنین گفت مورد بحث و جدل است. می 

توان  دارد. چنانچه موضوع محوری جغرافیا را مکان و موضوع محوری تاریخ را زمان گذشته فرض کنیم، می 

 خسن آ غازین 
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جغرافیای تاریخی را علم بررسی مکان در گذشته دانست، اما چنین مکانی امروزه وجود ندارد، بلکه در گذشته  

اشته است و امروزه تنها آثار و شواهدی از آن باقی مانده است؛ به عبارت دیگر، جغرافیای تاریخی به  وجود د

پردازد. اما یک عنصر مهم و مشترک در هر دو علم »انسان« است به این معنی که  ها می   بررسی گذشته مکان

یی است که انسان در آن حضور دارد،  جا،  چنانچه هر دو علم را جزو علوم انسانی بدانیم، آنگاه منظور از مکان

گذارد؛ همچنین، عنصر زمان در تاریخ که با انسان  پذیرد یا بر آن تأثیر می از آن تأثیر می   با آن ارتباط دارد، 

پردازد.  های گذشته می کند. با این توضیحات، جغرافیای تاریخی به انسان در ارتباطش با مکان معنی پیدا می 

ها،  گیرد: نگاه و فکر انسان درباره محیط پیرامونش و درباره پدیدهبسیاری را در بر می   های این ارتباط جنبه

آنچه او با محیط کرده است، آنچه محیط بر او تحمیل کرده )همان که شاید بتوان تقدیر نامیدش( و ابتکارات  

زیست، خانه نوع بشر یعنی    هایی که وی را از جبر محیط رهانیده است. برای امروز که بحران محیط   و انتخاب

زمین را در معرض خطر قرار داده است، شاید بهترین کار جغرافیای تاریخی کمک به همدلی انسان با طبیعت  

 باشد؛ آنچه در آغاز بود اما بعداً فراموش شد.  
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 فردفاطمه ایمانی

 فارسج  لیدانشجوی کارشناسی تاریخ دانشگاه خ

 

 

 دیباچه 

شده است که از ناحیه دیلمان تا تمیشه وسعت دارد. هوای  سرزمین طبرستان از دشت و کوه و ساحل تشکیل  

معتدل، زمین حاصلخیز و آب فراوان موجبات توسعه کشاورزی و تنوع محصوالت و درنتیجه شکوفایی و غنای  

 ساخت. اقتصادی آن دیار را فراهم می

جغرافیایی   حدود  و  تسمیه  وجه  که  است  مناطقی  ازجمله  طبرستان  بسیاری  آن،  سرزمین  مناقشه  مورد 

است اما    از اسالم و بخشی از دوران اسالمی کاربرد عام داشته طور رسمی در دوران قبل است. این عنوان به بوده 

چندان مشخص نام این ناحیه به مازندران تغییر پیدا کرده است. حاشیه جنوبی دریای مازندران  به دالیلی نه 

 است.  نسبی، مسیر پرفراز و نشیبی را در این زمینه طی کرده  علت شرایط خاص جغرافیایی و استقاللبه 

 پیشینه تاریخی نام طبرستان

های مورخان  گرفته از نوشته   درستی مشخص نیست و اطالعات ما از این منطقه، نشأت پیشینه نام طبرستان به 

 گزنفون، بطلمیوس است.  هرودت، غیرایرانی مثل استرابون، 

رسد این نظر می است و به   یبه داریوش از منطقه طبرستان صحبتی به میان نیامده در زمان هخامنشیان در کت

 است. شدهوالیت بخشی از ساتراپ شانزدهم ایران بوده که خوارزم، سغد، هرات و هیرکانی را نیز شامل می 

است    آمدهه حساب می عنوان بخش مهمی از والیت پتشخوارگر ب ظاهراً تا اوایل دوران اشکانیان این منطقه به  

گردد . واژه پتشخوارگر در دوران باستان به  و اطالق نام طبرستان به این ناحیه به زمان ورود قوم تپور بازمی 

دیلم، طبرستان، ری،  ،  شد که آذربایجانهای شمال ایران در منطقه کوهستانی پهناور البرز اطالق می سرزمین

  .گرفتدامغان و گرگان را در برمی  ، قومس

طربس تان   والیت   
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در این نامه، تنسر    ؛است  بار در نامه تنسر از کلمه طبرستان نام برده شده از اسالم نخستیندر آثار ایرانی قبل 

است .   برده   عنوان شاه پتشخوارگر و طبرستان نامموبد موبدان، اردشیر بابکان از گشنسب حاکم طبرستان به 

 این نامه در سراسر حکومت ساسانیان برجا مانده و توانست موجودیت خود را حفظ کند.

غرافی دانان اسالمی آمده است. قدیمی  واژه طبرستان در دوره اسالمی نیز در نوشته بسیاری از مورخان و ج

به   از ری  )سپس  است  یعقوبی  البلدان  کتاب  ذکر شده  نام طبرستان در آن  اسالمی که  دوران  منبع  ترین 

  4طبرستان روند و شهر طبرستان، ساریه است که از ری تا آنجا هفت منزل راه هست(. ظاهرا تا اواخر قرن  

 ای این سرزمین به کار می رفت. ق، نام طبرستان تنها عنوانی بود که بر

 وجه تسمیه طبرستان 

 وجه تسمیه طبرستان را از سه جهت می توان بررسی کرد: 

انبوه در این منطقه،    نظامی:   _دیدگاه سیاسی   اکثر مولفان منابع اسالمی معتقدند که وجود جنگل های 

ب می کرد. پسوند اِستان در این  ضرورت استفاده از تبر را برای قطع درختان به هنگام جنگ و درگیری ایجا

بنابراین طبرستان یعنی سرزمین تبر. برخی از مولفان باتوجه به وجود برخی افسانه    ؛ ترکیب، چند مکانی است

ها، این منطقه را برگرفته از طبرزنان دانسته اند. به این گونه که در زمان یکی از پادشاهان ساسانی، تعداد 

به دستور شاه، شورشیان را به    .برداشتند و از دستورات شاه سرپیچی کردند   زیادی از سپاهیان سر به شورش 

مکانی دور و غیرمسکونی تبعید کردند، بعد از مدتی آنان برای قطع درختان و ساختن خانه درخواست تبر  

منطقه  ،  کردند  این  به  زندانی  زنان  از  تعدادی  شاه  به دستور  زنان شدند.  بعدی خواهان  در درخواست  آنان 

 فرستاده شدند، بر همین اساس این ناحیه به طبرزنان معروف شد. 

ابن اسفندیار در کتاب خود چنین بیان می کند که طبرستان با توجه به سرسبزی، از دو  :  دیدگاه جغرافیایی

واژه طبر و ستان گرفته شده است اما گیالنی، طبرستان را برگرفته از طبر به معنای ) سپید موله( می دانست  

برخی از مورخین مانند مرعشی نیز آن  .  مردم عادی به آن بید معلق می گفتند و استان اضافه مکانی بودکه  

به طور کلی   .ای طبری یا پهلوی به معنای کوه دانستند و طبرستان را سرزمین کوهستانی معنا کردند را کلمه 

برخی از محققین معتقدند که اقوام ساکن در این ناحیه کوهستانی، با تپه ها، جنگل و رود برای شناساندن 

 بهتر خود به دیگران، خودشان را به محل سکونتشان منصوب کردند . 

دانستند ی:  دیدگاه اجتماع تپوری می  قوم  نام  از  برگرفته  را  از  . گروهی، واژه طبرستان  این مورخان    یکی 

استرابون مورخ یونانی است که در کتابش از اقوام تپوری یاد می کند. برای بررسی بهتر این ناحیه باید به  

اشاره شده است. باتوجه به اطالعات به دست    هاشناخت اقوام ساکن این نواحی پرداخت که درمنابع به آن

ام پارت ها درشمال خاوری ایران کنونی، هیرکانی ها  آمده از منابع، گروهی از این اقوام از شرق به غرب به ن

در گرگان کنونی، تپوری ها در شرق طبرستان تا کوهستان های شمال سمنان، اماردها در نواحی مرکزی و  
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طبرستان سکونت داشتند. با ورود آریایی ها به ایران، تغییرات مهمی در این نواحی رخ نداد و تالش ماد  غرب  

اسکندر برای تسلط کامل بر این ناحیه بی نتیجه باقی ماند و نظارت در این منطقه صرفا در  ها، هخامنشیان و  

حد گماشتن حاکمان بود. ظاهرا اشکانیان در زمان پادشاهی فرهاد اول توانستند با شکست دادن اماردها وارد  

نواحی مرکزی اشغال   بخش مرکزی طبرستان شوند و با مهاجرت اجباری اماردها، تپوری ها جای آن ها را در

کردند که واسیلی بارتلد در کتاب خود به این موضوع پرداخته است. قدرت گرفتن تپوری ها وگسترش قلمرو  

آن ها، زمینه را برای نامگذاری این مناطق به نام آن ها فراهم کرده است. برخی معتقدند که نام تپور در دوره  

 عربی به طبر برگردانده شده است.ساسانیان به تپر و در دوره اسالمی به زبان 

 طبرستان  یحدود جغرافیای

محدوده طبرستان تا قبل از حمله اشکانیان، به حدود شرقی  

زمان   از  اما  شد،  می  محدود  مازندران  دریای  حاشیه جنوبی 

ثبات  برقراری  به  توجه  با  مناطق،  این  به  ها  تپوری  استقرار 

و   و غربی  ناحیه، حدود شرقی  این  در  تا مرز  نسبی  مرکزی، 

گیالن را در برگرفت. به نظر می رسد که وسعت این ناحیه تا  

 قبل از حمله اعراب حفظ شده است . 

باتوجه به اطالعات به دست آمده از منابع، از دوره اشکانی تا پایان دوره ساسانی، حکمرانی براین منطقه بر  

وده جغرافیایی آن نیز موثر بوده است . حضور  عهده یک خاندان بوده است و مدت حکمرانی این خاندان بر محد 

 خاندان گشنسب و خاندان سوخراییان تایید بر این ادعا هست.

  موقعیت خاص جغرافیایی، مانع از این بود که این نواحی به طور کامل در اختیار حکومت مرکزی قرار گیرد؛ 

یر جوامع از نظر محدوده جغرافیایی،  در نتیجه طبرستان به دلیل موقعیت جغرافیایی خود و ارتباط کم با سا

وضعیت نسبتا پایداری داشته است. اما در دوره اسالمی، حدود آن که از دوبخش ساحلی و کوهستانی تشکیل  

 می شد، در طول تاریخ بر اثر ورود اقوام بیگانه و رقابت های خاندانی متغییر بود. 

و بخش رویان و طبرستان تقسیم شده است و رویان  برخی اعتقاد دارند در قرون اولیه اسالمی طبرستان به د

را حکومت مستقل از طبرستان می دانستند اما مؤلف حدود العالم معتقد است که حاکمان استندار، در قسمتی  

از خاک طبرستان، سلطنتی جداگانه داشته اند. یعنی با آنکه منطقه رویان در دوره اسالمی شاهد حکومت  

)استنداران(   حاکمیتپادوسپانان  و  بوده  طبرستان  قلمرو  جزء  ناحیه  این  همواره  اما  مرکزی    بود،  حکومت 

 طبرستان را پذیرفته بودند. 

ابن اسفندیار در مورد حدود طبرستان چنین بیان می کند: )از دینار جاری تا به مالط که حد تبرستان است(.  

 جنوب رودسر کنونی قرار داشت( . دینار جاری، در نزدیکی کردکوی کنونی و مالط نیز در 
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مولفان برخی از منابع، هنگام مشخص کردن محدوده جغرافیایی طیرستان به مناطقی اشاره کرده اند که در  

طول تاریخ حاکمان طبرستان بر آن تسلط سیاسی نداشته اند و از مناطقی مانند گرگان، دهستان، ابسکون،  

الزم به ذکر است که این  . برده اند که یکی از این مورخان ابن خردادبه استقومس، دامغان، ری و طالقان نام 

مناطق از نظر فرهنگی و رسوم اجتماعی زیر نفوذ منطقه طبرستان قرار داشت و تاثیرات آن تا کنون نیز باقی  

و    مانده است. هر یک از این مناطق در هر دوره تاریخی تحت حاکمیت سیاسی ویژه خود قرار داشته است

حاکمان طبرستان بر آن مناطق تسلط چندانی نداشتند اما ارتباط بین اقوام ساکن در این مناطق سبب گردید  

بدانند  از طبرستان  را جزئی  این مناطق  برخی  آنان    .تا  بین  و سنن مشترک  فرهنگی  و  اجتماعی  ارتباطات 

 . توانست از آن ها در گذر زمان، یک واحد فرهنگی بسازد

باتوجه به مرکزیت جغرافیایی در این نواحی، داشتن گرایش های استقالل طلبانه و وجود  منطقه طبرستان  

 حکومت های دائمی محلی، توانست از نظر فرهنگی و اجتماعی تاثیر بیشتری بر مناطق همجوار خود بگذارد. 

 حکومت های طبرستان 

تمام استان مازندران امروزی،  طبرستان بخشی از سرزمین های میان کوه های البرز و دریای خزر است که  

 بخش هایی از استان گلستان، ری و قومس را در برگرفته است.

کوه های سخت گذر، رودهای متعدد، اوضاع جوی، جنگل ها و باتالق های بسیار، شرایط متمایزی را برای این  

و راه ختم می شود،  راه های ارتباطی به این منطقه تنها به د  .منطقه نسبت به مناطق اطراف رقم زده است

تا ری است از آمل  از آمل تا گرگان و دیگری  همین موقعیت خاص طبرستان سبب به وجود آمدن    .یکی 

ناحیه شده بود تاریخ،  .  چندین حکومت مستقل در این  ادوار  ناحیه در همه  باتوجه به موقعیت متمایز این 

ت تپوری ها در طبرستان و ارتباط آن ها  حکومت مرکزی سلطه کاملی بر این منطقه نداشت. تاحدودی از قدر

با حکومت های باستانی ایران و همچنین فرمانروایی حاکمان گشنسب، که در نامه تنسر نیز به آن ها اشاره  

 شده است به طور مختصر صحبت شد.

 در ادامه به معرفی مختصری از حکومت های موجود در طبرستان بعد از حاکمان گشنسب می پردازیم: 

 های ساسانی تبار طبرستان سلسله

غاز این سلسله در طبرستان از زمان خسروی اول بود که قارن پسر سو خرا به حکومت این  آ  سوخراییان:

اعراب  ،  طی هجوم ارتش اعراب مسلمان به ایران و سپس روی کار آمدن عباسیان و امویان.  ناحیه منصوب شد 

هایی کردند تا شاید بتوانند بر این منطقه تسلط پیدا کنند. یکی از حکومت فشارهای بسیاری به طبرستان اعمال  

 سوخراییان بود.  د کردنکه در مقابل اعراب در همان اوایل مقاومت می 
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وی حدود پنجاه سال تالش کرد تا بتواند عباسیان را راضی .  یکی از شاهان بزرگ این حکومت ونداد هرمز بود

زمان  گسترش اسالم در طبرستان را گرفت و هم  ین خاندان مازیار است؛ وی جلویدیگر بزرگان ا  از   نگه دارد. 

 با بابک خرمدین در آذربایجان قیام کرد و در آخر بدست عباسیان به قتل رسید. 

  میالدی   681تر بود در سال  از گاوباره پسرانش حکومت را قسمت کردند و دابویه که فرزند بزرگ پس   دابوییان:

 .ن و جنوب طبرستان رسید. آل دابویه توسط مهدی عباسی برچیده شد به حکومت گیال

این حکومت توسط پادوسپان یکم همزمان با حکومت آل    پادوسپانان: 

دابویه تاسیس گردید. این سلسله به دلیل کوچک بودنش تداوم بسیاری  

و   کجور  رویان  به  فقط  این حکام  که حدود  است  ذکر  به  الزم  داشت؛ 

 . شد الریجان ختم می 

قباد یکم سه پسر داشت که پسر کوچکتر یعنی خسرو را به جانشینی خود انتخاب کرد. کاووس    اوندیان:ب

آمد مورد توجه  ی کاووس به حساب می باو که نوه   فرزند ارشد قباد درهنگام مرگ پدر حاکم طبرستان بود.

باو به نواحی    شیرویه،با به قدرت رسیدن    عنوان حاکم طبرستان منصوب شد.  خسروپرویز قرار گرفت و به

جنوب ایران تبعید شد و در زمان یزدگرد سوم مجدد مورد توجه پادشاه ایران قرار گرفت و به مقام سپهساالری  

ق     60از قتل یزدگرد در طبرستان حکومت محلی را تشکیل داد. وی بعد از پانزده سال در سال   رسید و پس

کومت در  به دست یکی از مدعیان قدرت کشته شد و این ح

ب  دیگری  قدرت  با  راه  روبرو شد ه  ادامه  زیاریان   . نام حکومت 

سال   حدود  زیاری  شاهان  حاکم    397سرانجام  کشتن  با  ق 

به  ،باوندیان این خاندان  اما  متالشی شد  دودمان  صورت    این 

به قبل داشت.   تری نسبتکامل از بین نرفت و حضور کمرنگ

سال   تا  خاندان  قدرت خود    750این  اما  ق   کردند  را حفظ 

  طور کامل از بین رفتند.سرانجام در این سال توسط چالویان به 

 :شاخه تقسیم کرد توان به سهحکومت باوندیان را می 

 .از حکومت باو تا دارا را شاخه کیوسیه نامیدند و این حکومت توسط زیاریان نابود شد -1 

 نامند.ی اسپهبدیه می شاخه  این ناحیه را،  از زمان شروع حکومت حسام الدوله تا حمله مغوالن به-2

پذیرد که آن را شاخه  شاخه آخر با حکومت اردشیر کینخوار شروع و با مرگ فخرالدوله حسن پایان می- 3

  نامند.کینخواریه می 

 

با بیشترین وسعت خود  یرستم شاه غاز نقشه قلمرو باوندیان در زمان  
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 های محلی در طبرستان در آستانه برآمدن علویان  قدرت

 سوخراییان 

 دابوییان  

 پادوسبانان

 علویان

 پیشینه فتوحات مسلمانان در طبرستان:  

حال طبرستان به  این  ق سپاه مسلمانان به فرماندهی نعیم بن مقرن سپاه ایران را شکست دادند اما با   29سال  

عاص که امیر کوفه بود  از شرق خزر به  سعیدبن ،  ق  در زمان خالفت عثمان  30سال   دست مسلمانان نیفتاد. 

از مرگ عثمان    الیه شرقی گرگان را تصرف کرد؛ این منطقه اما پستمیشه در منتهی طبرستان حمله کرد و  

 .دوباره مستقل شد 

ق، مصقله بن هبیره شیبانی در زمان حکومت معاویه جنگ با سپاه طبرستان را آغاز کرد اما کاری از    48سال  

در زمان حکومت سلیمان بن  ق    98قمری به تمامی کشته شدند. سال    50پیش نبرد و سپاهیان او در سال  

آشنایی با منطقه شکست خورد و تلفات    عبدالملک مروان، یزید بن مهلب به طبرستان حمله کرد اما به دلیل نا 

  از   ای جز مصالحه با اسپهبد طبرستان نیافت؛ و در بازگشتفراوانی بر سپاه او تحمیل شد و سرانجام چاره 

 . از بیست هزار نفر را سر برید و دو هزار نفر را دار زد  کرد و بیشعام طبرستان، مردم گرگان را غارت و قتل 

دهه بر طبرستان حکومت کند ونداد هرمز از خاندان    3آنکه حکومت عباسی توانست    از  ق پس  167سال  

ق  بسیاری از اعراب و حتی  از اهالی    167سوخرا رهبری شورش بر ضد حاکمان عباسی را آغاز کرد و در سال  

های چند باره خلیفه  عام کرد. حکومت به دست ونداد افتاد و تالش مسلمان بودند را قتل   که تازه   طبرستان

ای نداشت تا آنکه عمر بن عالء در پنجمین حمله توانست طبرستان را  عباسی برای بازپس گرفتن آن نتیجه 

از    همراهی کردند اما او پس  ق مازیار بر خلیفه شورید و بسیاری از مردم طبرستان او را  224سال    .پس بگیرد

مسلط شدن، ستمگری پیشه کرد و امیران مسلمان را در سراسر طبرستان برکنار کرد و زرتشتیان را بر کارها  

ای به خلیفه نوشتند و مازیار    ی دستور تخریب مساجد مسلمانان را داد. مسلمانان طبرستان نامه. وگماشت

 .ده شد و به دار آویخته شد ق دستگیر و تحویل خلیفه دا  225در سال 

پس در نتیجه مسلمانان دوباره بر طبرستان حاکم شدند اما در همین سال همه نقاط ایران را تالش برای  

بویه ظهور کردند و مردم طبرستان هم در پی  کسب قدرت استقالل فراگرفته بود و طاهریان و صفاریان و آل 

 .کسب استقالل برآمدند 
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 های قیام جرقه

این جرقه رویدادی بود که ریشه در تحوالت  .  ق جرقه تشکیل دولت علوی در طبرستان زده شد   250در سال  

انگیختند.  کردند و به تدریج خشم مردم را برمی پیشین داشت. عامالن طاهری در طبرستان به مردم ستم می 

نام جابر بن هارون نصرانی زمین  به  امیر طاهری به تصرف  ای بی مالک دیلم  ه  شخصی  نام  به  و گیالن را 

 آورد. آورد؛ که این رخدادها زمینه یک شورش را فراهم میدرمی 

رسد پدرش از دین زرتشتی بریده و مسلمان شده  نظر می برادر با نام محمد و جعفر فرزندان رستم که به   و د

رستان به نام محمد ابراهیم را به یاری  ها یکی از علویان مقیم طبآن   .بود نفوذ چشمگیری در این ناحیه داشتند 

ای    ها همراه با نامه زید علوی را که در شهر ری اقامت داشت به آنان معرفی کرد و آنبنخواستند. وی حسن 

زید رفتند و او را به طبرستان دعوت کردند. وی دعوت را پذیرفت و وقتی به  بناز آن علوی، به سوی حسن

 .احیه از چالوس تا رویان و مازندران را آماده بیعت با خود دید طبرستان آمد همه مردم آن ن 

 حکومت محمد زید داعی صغیر 

زید را داعی  عنوان جانشین خود معین کرد و برای او بیعت گرفت. محمدبن زید برادرش محمد را به بنحسن

رو بود  از جمله مشکالت داخلی،  حکومت زیدیان در طبرستان با مشکالت داخلی و خارجی روبه   .صغیر نامیدند 

درگیر شدن با داماد داعی کبیر یحیی ابوالحسن بود که با زحمت توانست او را آرام کرده و آمل را از دست وی  

ثمه از امرای وابسته به  خارج کند. از جمله مشکالت خارجی،  از یک سو صفاریان از سوی دیگر رافع بن حر 

بردند. با حمله این فرماندهان ترک در سال  طاهریان و سوی دیگر فرماندهان ترک به این ناحیه هجوم می 

زید وارد شد و ری از دست وی  بیرون رفت، از سوی دیگر رافع  ق شکست سختی بر نیروهای محمدبن   271

و آن را تصرف نمود.؛ داعی از طبرستان خارج شد  ق به جرجان ) گرگان( حمله کرد 275بن حرثمه  در سال 

 و به دیلم پناه برد و در پناه قارن بن رستم از امرای  محلی درآمد.

طبرستان را برای محمد بن زید آرام گذاشت. وی طی  ،  های داخلی خراسان میان صفاریان و سامانیاندرگیری 

اموال فراوان را برای سادات مقیم    ساله  ر آن هر چندین سال با آرامش در این ناحیه حکمرانی کرد و افزون ب

 .فرستادعراق به بغداد می 

اند گفته   .مرز شدند ق سامانیان با علویان هم   287با گسترش قلمرو از سوی  اسماعیل بن احمد سامانی در سال  

ند که چنین نشد  زید قصد خراسان کرد، اما  اسماعیل از وی خواست تا در گرگان و طبرستان بماکه محمدبن

و همین مسئله سبب لشکرکشی سامانیان به طبرستان شد. میان دو سپاه نبرد سختی درگرفت و ضمن آن  

در همین روزگار یحیی ابن حسین ملقب به الهادی در یمن قیام کرد و دولت علویان  .  محمد بن زید کشته شد 

مذهب زیدی در یمن انتشار یافت. بعدها    یکی از شهرهای مهم یمن استقرار یافت و از همان زمان ،  در صعده

 .میان زیدیان ایران در طبرستان و خراسان و زیدیان یمن، ارتباط فرهنگی مستمری برقرار شد 
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 حکومت ناصر کبیر 

اطروش بنحسن به  ملقب  در  ا  علی  ناصر  است.  طبرستان  زیدی  علویان  دولت  بلندپایه  رهبران  و  عالمان  ز 

ها در دیلم و گیالن به نشر اسالم مشغول بود و  زید حضور داشت؛ وی در طول سالمحمدبنرویدادهای زمان  

حسن بن قاسم  ،  نشاندگان سامانی در طبرستان به حکومت رسید. یکی از فرماندهان ناصر کبیربا شکست دست 

یزی نگذشت که ناصر بر  عموزاده او بود که بر وی شورید و ناصر را اسیر کرده و به قلعه الریجان فرستاد. اما چ

اوضاع مسلط شد و حسن را با کمال بزرگواری بخشید و به حکومت جرجان گماشت. وی در جرجان از سوی  

ناصر کبیر حکومت  ،  ترکان محاصره شد اما با شجاعت توانست از آنجا بگریزد و به آمل بیاید؛ با آمدن وی به امل

 . را به او سپرد

 ل علویان برشمرد ( باید آغاز زوا راق   316) سال   

طلبی منهای قدرت تسلط بر مناطق مفتوحه،  های داخلی، توسعهعوامل زوال این حکومت را می توان: تنش 

ظهور قدرت متقارن همچون صفاریان سامانیان و...، تعدد مدعیان قدرت محلی در طبرستان همچون ماکان و  

 .کاکی و مرداویج و ... دانست

 چالویان 

ق با    750شناسند. این حکومت در سال  جالبیان و آل افراسیاب نیز می   ، های جالییانام ین حکومت را با نا

 . ق نیز از بین رفت 760اسپهبد باوندیان توسط کیا افراسیاب تاسیس شد و در سال ، قتل فخرالدوله حسن

 مرعشیان 

به   این امام زین لحاظ نسب به حسن بن خاندان  العابدین حسین االصغر بن 

ساداتمی  از  سلسله  این  لذا  در  رسد  حکومت  این  قلمرو  هستند.  حسینی 

 . مرعشیان چندین شاخه بودند  مازندران بود؛

 پایدارترین شاخه از مرعشیان هستند. :مرعشیان مازندران

 رنگی در جامعه بود. ت کوچک و کم از صفویه یک حکومتا قبل   مرعشیان قزوین: 

این حکومت به مسلمانان خلیفه سلطانی نیز معروف هستند که نام یکی از بزرگان این  أصفهان:  مرعشیان   

 .خاندان هست

مؤسس این    .ها توجه شده استهای مهم سادات مرعشی که کمتر به آن یکی از گروه   :مرعشیان شوشتر

ق حکومت خود را تشکیل داد. در مواجهه با حکومت   760الدین مرعشی است که در سال حکومت سید قوام 
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اما در عصر صفویه مجدد  ؛  به امرای محلی تقلیل پیدا کردآن ها  سقوط و قدرت  ،  تیمور حکومت مرعشیان

 درت خود را به دست آوردند و آن را توسعه بخشیدند. ق

لذا تا پایان عصر صفویان شاهد پیوند و نگاه همدالنه بین    ،است  رسد تشیع بودهنظر می مذهب مرعشیان به 

 صفویان و مرعشیان هستیم. 

 سخن پایانی

متفاوت است.  این قلمرو جغرافیایی  طورکلی  طبرستان از نظر جغرافیای طبیعی با مناطق دیگر ایران به سرزمین  

از برکت بارش  علت وجود کوه به  با دریا،  های مرتفع و طول و عرض جغرافیایی خاص و همچنین مجاورت 

 است.  مند بودههای فراوان در تمام فصول سال بهره باران

های است. وجود کوه   ها یاد شدهمنطقه همچنین دارای تعداد زیادی چشمه و رود است که در منابع از آن این  

های بسیار در سرزمین طبرستان از جمله موانع طبیعی در ایجاد شبکه  العبور، رودهای متعدد، باتالقصعب

ها از شهرهای مرکزی آن  ترین راه است. بر همین اساس در داخل طبرستان مهم   های ارتباطی منظم بوده راه

 است.   گردیدهیعنی امل، منشعب می 

که قوم تپور بر تمام این ناحیه دست یافتند بر آن اطالق  پورستان است و این نام از زمانی طبرستان معرب ت

نواحی شرقی طبرستان حکم می از آن تپوری است. پیش  شدهمی  بر  نواحی غرب آن یعنی  ها فقط  راندند و 

آمارد    ،کادوسیانگیالن امروزی، در اختیار کادوسیان بود و در نواحی مرکزی آن یعنی حدفاصل تپوری ها و  

همین سبب کمتر در معرض آماج حمالت  مسکن اصلی تپور ها در ارتفاعات قرار داشت و به   .زیستند ها می 

 گرفتند. دشمن قرار می 

ای شرق طبرستان یعنی آمارد ها را به ناحیه خوار در  پادشاه اشکانی، اقوام ساکن در مناطق جلگه ،  فرهاد اول

تمام    ،گونه به مرور ایاممناطق ایشان به قلمرو تپوری ها افزوده گشت و این   شرق ورامین امروزی کوچ داد و

 کند.آمده از این منطقه نیز این قلمرو را تایید می دستهای به سکه  تپورستان خوانده شد.،  منطقه به اسم ایشان

بپذیریم و طبرستان  تبر، کوه را گویند(  اگر گفته وی را  ،  نویسد ) به زبان طبری سید ظهیرالدین مرعشی می 

را کوهستان معنی کنیم باید به این نتیجه رسید که احتماالً قوم تپور که نخست در نواحی کوهستانی سکونت  

 است.   داشته نام خود را از نام همین منطقه کوهستانی طبرستان برگرفته

هایی از مازندران و گیالن کنونی را که شامل نواحی جنوبی دریای مازندران و  تا قرن هفتم هجری قسمت

خواندند. این سرزمین در قرون نخستین اسالمی به دلیل دور بودن از مرکز  شد طبرستان می ارتفاعات البرز می 

های محلی بود  ها و حکومتگروه   حکومت و موقعیت خاص جغرافیایی، مسکن و پناهگاه امنی برای بسیاری از

 که در مطالب فوق به این حکومت ها پرداختیم.  
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 الهه تنگسیری

 ج فارسلیدانشجوی کارشناسی تاریخ دانشگاه خ

 

 

باچهید   

شهر  نیا تی. جمعباشد ی است، که مرکز شهرستان کرمان و استان کرمان م  رانی ا یاز کالنشهرها ی کی کرمان

  240به    کیاست. وسعت شهر کرمان نزد   نفر بوده  537٬718معادل    95بر اساس آمار سال    یطبق سرشمار

شده و    یبند طبقه   رانی ا  ی شهر جزو کالنشهرها  نیا  ت، یو جمع  ی وسعت شهر  لی مربع است و به دل  لومتر یک

 ی آید. شهر کرمان به حساب م تمشکال نی تراز مهم یکی  ،ینینشهیحاش 

  ن یاز بزرگتر یکی زین یاست و از نظر مساحت شهر رانیا یجنوب شرق یشهرها  نیتراز مهم  یک یکرمان ““

به شمار    رانیا  یو پزشک  یدانشگاه  یاز شهرها  یک ی  ،ی. کرمان به لحاظ علمبه شمار می رود  رانیا  یشهرها

  نیرود. ا یبه شمار م رانیا یخیاز پنج شهر تار یک یاست. کرمان  رانیاعضا در ا  وند یپ یو از قطب ها د یآ یم

متر ارتفاع از    1760. شهر کرمان با ه استشد  یرانیا یهاسلسله تختیبار پا نیخود، چند  خیشهر در طول تار

 .د یآیشمار م به  ران یمرکز استان مرتفع در ا  نیچهارم ا،یسطح در

  یی ایجغراف  عرض   قهیدق  17درجه و    30طول و    قه ی دق  5درجه و    57مرکز استان کرمان است که در    کرمان 

است.    ه یاز غرب با رفسنجان و از جنوب با بم، همسا  ر، یاز شرق با دشت کو  زد، یشهر از شمال با    نیدارد. اقرار  

منطقه   نیکهن در ا  یخ یتار ردانند و کشف آثا یم ران یفالت ا  ی میقد   یاز شهرها  ی کیپژوهشگران، کرمان را  

 نیا  ان،یاز کارشناسان معتقدند بهرام پنجم از سلسله ساسان  یگذارد. برخ  یدر آن صحه م  ی بر قدمت زندگ

 ت.شهر را بنا نهاده اس 

خود دارد. مورخان،    اتیح  خ یرا در تار  گانگانیتا حمله ب   ، یو خشکسال  ی از قحط  ،ی اریکرمان حوادث بس  شهر  

 .دانند   یم  خیشهر کرمان در طول تار ی نام ها  گریرا از د ری کارمانا و گواش  ا،یکرمان ا،یبوت

کرمان والیت    
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  ی مقاومت ها  رغم  یشهر بارها مورد هجوم اعراب قرار گرفت و عل  ن یا  ،یقمر   یهجر  24  ی ال  21  یسال ها  یط

کرمان،    یشهر بازگشت، برا  ن یآرامش به ا  انیمردم، سرانجام کرمان سقوط کرد. اما مجددا در دوره صفار  اریبس

از آن رخت    شیآسا  گریبار د  انیدر عصر غزنو  یشد، ول  یآرام سپر   زی ن  هیو آل بو   انیلمید  ان،یسامان  یدوره ها

 .بست

 نام کرمان خچهیتار

تاریخی کرمان کارمانیا، و یکی از ایاالت تاریخی سابق ایران است. این استان در تالقی راه های ارتباطی    نام

 .فارس، سیستان، خراسان وهندوستان قرار دارد. در کتیبه بیستون، نام این ایالت بویته )بوتیا( آمده است

 نکرما  یخیتار یایجغراف

بوده و در    ریگرمس  یعن یکرمان قسمت عمده اش از بالد »جروم«    التیا

  ر یسرد س  یعن یو محصول بالد صرود  یچهارم آن، کوهستان کی حدود 

در    التیا  نیقسمت اعظم خاک ا   رایآمده است؛ ز  یدر آنجا به عمل م

  ی بزرگ افتاده و آباد   یها  ابانیآن، ب  یشهر ها  نیواقع شده و ب  ریکو

 .ستیمتصل ن گریکد یفارس به    یها ی آباد ل آن مث یها

آن    یدر قرن هفتم، شهر ها  ی شد ول  یبالد محسوب م  نیو آبادتر  نیدر دوره سالجقه)سلجوق( از بهتر  کرمان

قرن هشتم جنگ   انیبودند و باالخره در پا چاره ی سرگردان و ب ی حاصل و اهال یخراب بود و کشتزار ها ب التیا

  ی فرو برد. مقدس   یو بدبخت  یورطه خراب  بهرا    هیکرد و آن ناح  لیکرمان را تکم  یاب و خر  یران یو  مور،یت  ریام  یها

  ت یآن وال  ی به اسم کرس   یت یکرده که هر وال  میتقس  ت یپنج وال  ی عنیدر قرن چهارم، کرمان را به پنج کوره  

در مرز فارس، سوم بم،    رجانیدر شمال آن، دوم س   صیخب  ه یبا ناح  ریقرار: اول بردس   نیموسوم بوده است، از ا

عمان. کرمان از شمال   ی ایمجاور سواحل در  رفتیو پنجم ج  ر یکو  هیو حاش   شرقواقع در سمت    یچهارم نرماس 

  ی کیمرز کرمان در نزد  ، یمحدود بود و از طرف مغرب به قول اصطخر   ا یبه در  یو از جنوب غرب  ر یو شرق به کو

 .داشت  یرفتگ  شیخاک فارس پ در  ی نیمانند آست رجانیس 

آمده است.   یکرمان به شمار م   التیذکر کرده اند از توابع ا  میقد   سندگانیاز نو یچنان که بعض  زیشهر بابک ن

عرب   سان ینو ی بود و جغراف التیشهر عمده آن ا ز،ین انیکرمان در زمان ساسان می قد  ی اسالم ی کرس  رجان،یس 

  لو یک  5در    ی تپه ا  یقلعه سنگ، باال  رد  رایکه اخ  یی خرابه ها  نوشته اند.  رجانی و الش  رجانیزبان آن را الس

از وسعت خرابه    رای است؛ ز  م یقد   ی کرس   رجان یهمان محل س   ده یآباد سر راه بافق کشف گرد  د یشرق سع  ی متر

شود که آن خرابه    یمعلوم م  دهیذکر گرد  انه یقرون م  ی ایکه در کتب جغراف  ییمزبور با توجه به مسافت ها  یها

  آن است،  میقد   تیاز وال  یفقط جزئ   رجانیس   یکنون  هیو اگرچه ناح  استواقع    رجانیها در همان محل شهر س 

کرمان    الت یا  ی پس از ورود اسالم کماکان مرکز اسالم  رجان یخود را حفظ کرده است. س   م یهمچنان نام قد 
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که از    ی حال بود. حاکم نیدرآمد بر ا ه ی آل بو ی الیتحت است  ران یکه جنوب اماند و تا اواسط قرن چهارم  یباق

)کرمان(    ریبه بردس   رجانیاز س   ینام داشت، به علت نامعلوم   اس یابن ال  دهیگرد   نییکرمان تع  یبرا   هی بو  آل طرف  

حال باز    ن یافتاد. با ا  تیاز اهم  رجان یآورد از آن پس س   یرا به کرمان کنون   یدولت  وانی منتقل و دستگاه و د

آن شهر را به علت کم بودن چوب،    یشهر کرمان بوده است. سقف خانه ها  نتری بزرگ  زمانآن  در    رجانیس 

 طاق زده بودند.

هنگفت    ی ها  هیبزرگ تر و باشکوه تر بود و دو بازار داشت، کهنه و نو با سرما  رازیاز ش   هی در زمان آل بو  رجانیس 

و عمارت    عی وس   یکوچه ها  ن یخاص داشت؛ همچن  تیاز جهت آنها معروف  رجانیکه س   یقماش   ی و پارچه ها

 خوب و باغستان هشت دروازه. یها

و سرداران و گماشتگان    مور یت  ی امستحکم بوده که بارها در مقابل حمله ه  ی به قدر  رجان یشهر س   ی و بارو   برج 

به    انیموریبه دو سال در محاصره لشکر ت  کی آمده است، نزد  یخ یاو مقاومت کرد و چنان که در متون تار

 ن یشدند. پس از ا  مین شهر مجبور به تسل یباالخره به علت اتمام آذوقه، ساکن  نکهیمقاومت خود ادامه داد تا ا

  ی در خرابه ها  ر یاخ  یدر اثر کاوش ها  نکه یآن نامعلوم شد؛ تا ا  حیل صح محو و مح  خ یاز تار  رجان یحمله، نام س 

 شد. افت ی یمیشهر بزرگ قد  نیاز ا یقلعه سنگ، آثار

 شهرکرمان   یریشکل گ  خیتار

مورخان و پژوهشگران، سابقه سکونت    یاست و به گفته بعض  رانیفالت ا  یشهرها  نیقدمت تر  کرمان از با  شهر

  ، یقرون متماد  یرسد و به شهادت اوراق تاریخ در ط یو استقرار انسان در آن به هزاره چهارم قبل از میالد م 

تاریخ حیات خویش بوده   یگذرگاه ها رد ی زیاد  یها  ی نموده و شاهد دگرگون  یرا ط   ی دوران پرنشیب و فراز

  ان، یک،  تیحاکم  ، به منظور حفظ استقالل  ی مردیجاع آن، به علت پاکه با مردم سختکوش و ش   یاست. شهر

  ش، یخو  یها  یو سراسر افتخار اما توأم با رنج، مرارت و سخت  نهیرید  خیدر دوران تار  شیو مذهب خو  تیمل

  ییها  یزمان، عالوه بر خسارات و خراب  نیخودکامه قرار گرفته و در ا  امهمواره مورد تاخت وتاز متجاوزان و حک

  یاز همه قشرها یریمتحمل از دست دادن گروه کث   ز،ین یاز لحاظ تلفات جان ،آن وارد آمده ی بر ثروت مل که

،  تکه در مرز شمال واقع اس   ز یاز شهر تبر  ر یدارد و غ  ی قابل مالحظه ا  تیشهر اهم  نیا،  جامعه اش شده است

  ی یک  ، یکه از حیث قدمت تاریخ   ی است « شهر  دهی فلک فتنه نبار  قیشهر از منجن   ن یبه اندازه ا  ی شهر  چ یبر ه

 .این مملکت است  یاز پنج شهر تاریخ  یکشور ایران و جزو یک   یباستان  یترین شهرهاترین و با سابقه   یاز قدیم
  ن یا  خ یتاریخ این شهر را با دقت بخواند، چنان است که همه تاریخ ایران را خوانده است.« درباره تار  ی اگر کس

در مدت    یعنیه.ش (    1357م /1977ه.ق )  1397م ( تا سال  641ه.ق )    21بس که از سال    نیشهر، هم

 کرده اند.  یشهر حکمران  نیتن بر ا 272سال،  1336

و خشونت    سو،   کیاجانب از    ی متوال  یخوردها  در اثر حمالت و زد و   خیول تاراست که در ط   ی شهر  کرمان،

س   یعیطب  یها قحط،  لیچون  ش   ی، خشکسالی زلزله،  سو  ری فراگ  ی ها  یماریب  وعی و  از  متحمل    گر،ید  یو 
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است؛ اما باز هم    اندهم  ی بر چهره شهر و مردم آن به جا  ها  فراوان شد که آثار شوم آن  ی ومال  یجانخسارات  

گذاشته است و هنوز    ی و ذوق بجا  قه یاز سل  ی، چرا که آثار گرانبها و فراوانزدیانگ   ی را برم  نندگان یب  رتیح

  .گذاردیم یبجا

  نجا یها را در ا  از آن   ی که بعض  دهند   ی م  ی دور گواه  یاز گذشته ها  یآثار ارزشمند   ار،ید  نیقدمت ا  درباره

 : میشمر یبرم

نام    ر یکب وش یعصر دار  در رفته است.  ی او بشمار م  یمطمئن برا  یتابعه کوروش بوده و محل  اتیاز وال  کرمان 

شود که نام چوب    یمشاهده م  یشوش، کلمه ا   یبنا  به ی آمده است و در کت  یتابعه هخامنش  اتیکرمان جزء وال

  ن یا  هی رفته و محل ته  ی همان کاخ ( به کار م  د یساختمان ها ) شا  ی استحکام بنا  ی بوده است که برا  ی درخت

( وکرمان  شاوریمکن از گنداره)پ  ش ی:» چوب ب  د یگو  ی م  وش یمورد دار  ن یچوب، کرمان ذکر شده است. در ا

 حمل شود «. 

در اطراف کعبه زرتشت در نقش رستم فارس بدست آمده است،    ،یکه از شاپور اول ساسان  یا  به ی متن کت  در

 . انیرانیا ر یوغ انیرانی: منم خداوندگار مزداپرست، شاپور شاهنشاه اسد ینو یم نی شاپور درباره قلمرو خود چن

وال  امارات خوزستان  نهایا  رانیا   ی امپراتور  اتیو  پارت،  پارس،  عربستان،  ،  انیآذ،  آشور،  شانیم،  هستند: 

 .ستانیس  ، کرمان و گانی)ارمنستان(، سسای نی(، ارمجان یان)آذرباآذرآبادگ

کرمان    نیسرزم  یپس از فتح هند نوشته شده که » اسکندر مقدون  ی سفر بازگشت اسکندر مقدون  ح یتشر  در 

  اده یهزار نفر پ  ستیو ب  کصد یخود که حدود    انی، و هنگام مراجعت با لشکرمودهیتصرف هندوستان پ  ی را برا

  ن یدر ا  یو   انیهفته لشکر  ک ی  دتفرمان داد که م  و پانزده هزار نفر سواره بودند، به شهر کرمان وارد شد و

ن عصر تا  آشود که شهر کرمان در   ی مطلب معلوم م نیسرور بپردازند و از ا شهر استراحت کنند و به جشن و 

 . همه لشکر را به خود راه دهد و آذوقه آنها را فراهم سازد«  ن یآباد و پر نعمت بوده که توانسته ا  ع،یچه حد وس 

 .میخور  ی بر م رانیاز ا ی با ذکر بخش ان یچند جا به نام کرمان، م یاز عهد قد  یخی کتب تار  در

اول عبارتند    فهیشده اند شش طا  می تقس  نیچادر نش  فه یو چهار طا  ن،یو ده نش  یشهر  فهیها به شش طا  یپارس 

 باشند. انیهمان کرمان  رودیتصور م انیدر خصوص گرمان ان یگرمان، انیدروس ، انیپانتال، انیماسپ، انیاز : مرف

 همان کرمان است.( ایظاهراً مقصود از کلمه کارمان ی هخامنش ی ها بهی)در کت

پادشاه   د، یوکاهن مردوک در ذکر فتح بابل توسط کوروش و مسلط شدن کوروش بر نبون  یمورخ کلدان  بروس،

  د ی، نبونند یگز  یکرد تا در آنجا سکن  دش ی:» ... کوروش با او به رأفت رفتار کرده به کرمان تبعسد ینو  یبابل م

 . در گذشت «  ودر همان جا ست یدر آنجا تا آخر عمر بز
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در دامنه و تپه  ،  شود  ی بنام کرمان شناخته م  نکیکه ا  یاولیه شهر  ی بنا  به مندرجات اکثر کتب تاریخی،  بنا

آنها واقع در شرق    رامونیدختر و اردشیر و بافت پ  ی صاحب الزمان و در محدوده قلعه ها  یمجاور کوه ها  یها

  یاتپه   یگذارده شده است. قلعه اردشیر باال  ابکانکرمان بوده و پایه آن در دوران پادشاهی اردشیر ب  یشهر فعل

بزرگ به کار گرفته شده، قلعه دختر کوچکتر از قلعه اردشیر است؛    یهاآن خشت  یهابنا گردیده و در دیواره 

موجود، گواه بر این است    ی بناها  یمتنوع همانند مسجد و... به چشم میخورد. بقایا  یبین این دو قلعه بناها

مهم وجود داشته که در آن زمان نامش    یهااردشیر بابکان در همین محل شهری آباد با قلعه   مان که الاقل در ز

 )گواشیر( بوده است.

نام داشته که مرکز    ریمحل گواش   نیا  ر،یسال قبل از اسالم، به هنگام فتح کرمان بدست اردش   430حدود  

دو تپه و قلعه شکل    نی ا  ی دامنه ها  ی در پا ر، یمردم فق یمسکون یاز خانه ها   یکرمان بوده است. بخش  تیوال

توجه به توسعه و رونق    با  و  افتهیشهر کرمان در جهت غرب توسعه    دریجی بوده و بعداً با گسترش ت  افتهی

که وسعت   یینضج گرفته ورفته رفته بزرگتر شده تاجا  ج یتدره  شهر ب  نیبعد از اسالم ا  یدر دوره ها  ی اقتصاد

به دلاست.    ده یهکتارهم رس   ستیآن به حدود دو امن   ل یبا گذشت زمان و  منطقه و حمله غارتگران و    ینا 

  ی حصار  زیشده بود، گرداگرد شهر ن  دهیکش  ریاردش   قلعهکه دور قلعه دختر و    یعی رف  یدزدان، عالوه بر حصارها

 شد.  دهیبلند کش

هبوط آدم به    از  5772گشتاسب، پسر لهراسب در سال    هیدر حاش   نیو همچن  انیدر زمان ساسان  رانیا  خیتار

  ی مستول  رانیبر ا  ینهاد وآتشکده ساخت و بعد از آن اسکندر روم  یآبادان  یآن را بنا نهاد و در آن بنا  زان یطالع م

  ف یبود در اواخر عهد ملوک طوا  انیاشکان  رف کرمان در تص ،  بخش کرد  ف یرا به ملوک طوا  ران یشد و ممالک ا

بابکان که سر    ریاردش .  بساخت  یکوه   ی در باال  یبود قلعه ا   ر یام،  یکرمان  یهفتواد نام،  خطه دلگشا  نیدر ا

ملک هفتواد بستد به    . برانداخت و به کرمان آمد   رانیرا در ا  ف یبود ملوک طوا  ان یسلسله وپادشاه اول ساسان

موسوم    را  و آن  ستیگذاشت که اکنون آثار حصار و خندق آن خارج شهر باق  مین شهر عظیا  یبنا  زان یطالع م

 نمود....«  ریبه گواش 

در گرفت و    ید یبود که بالش نام داشت وجنگ شد   یبه کرمان رفت در آنجا حاکم  ر یشده چون اردش   گفته

  ر یاردش  زی کرد و شهر را گرفت و فرزند خود را که ن ریدر آن جنگ شخصاً شرکت داشت و بالش را اس  ریاردش 

بابکان    ر یاردش   نیدر زمان هم  د یمعروف است، شا  ر یکه بنام اردش   ینام داشت در آنجا گذاشت و.....« و قلعه ا 

از قلعه دختر، قلعه کهنه از شهر دفاع    از آن،   شیکه حاکم کرمان بود ساخته شده باشد و پ  ریو پسرش اردش 

 . کرده اند   یو حفاظت م

دو قلعه شکل    نیو قلعه دختر و در پار ا  ریقلعه اردش   یشهر کرمان تا قرن چهارم ه. ق، در جنوب شرق  بنای

و از قرن چهارم ه.ق به بعد، رشد شهر به سمت غرب بوده است و از قرن نهم به بعد، رشد شهر و    ردیگ یم

در بخش   .بوده استشرق    نوببه سمت شمال و سپس به جانب ج  م ینقاط شهر قد   نیتر یمحالت آن از غرب
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محله وجود داشته است که در حال حاضر اکثراً به صورت    32،  و قبل از خراب کردن حصار،  کرمان  یسازمان

 مانده اند. یباق  یجزئ راتیی با انجام تغ ی خود و بعضاً به صورت مخروبه و گاه یمیقد 

تقر  ،یقمر   ی هجر  1293سال    در قثا ) خلومتریک  6فرسخ )  کی   باًیدور شهر کرمان  ( و  ارچَمبَری( به شکل 

تا دروازه ارگ    لیآباد( وعرضش از دروازه وک  گی( تا دروازه رق آباد)ری)دروازه گبر  یطولش از دروازه خراسان

 محصور بوده است. ، چهار متر مقده متر و ع ی بیبه عرض تقر ییشهر با برج و بارو و خندق ها نیو ا

 ساعت(:   ی شرح)خالف حرکت عقربه ها نیاست، به ا کرمان مشتمل بر شش دروازه بوده  شهر

واقع در شرق محله    یدروازه ناصر   -2شهداء)مشتاق(    دانیم  یدر محل فعل  لیدروازه وک  ایدروازه مسجد    -1

 دروازه رق آباد   -6دروازه باغ   ایدروازه ارگ  - 5دولت   ای یدروازه سلطان - 4 یخراسان ا ی یدروازه گبر -3شهر 

 

حصارها که از    بیهکتار بود، با تخر  ستیو در داخل حصار، حدود دو  هیشهر کرمان که تا اواخر قاجار  وسعت

مصادف    ی الدیم  1969در سال   ،افتیادامه    1340دروازها شروع شد و تا دهه   بی دهه اول قرن حاضر با تخر

قرن    مهیدر ن  ی عنی؛  دهی هکتار رس   400نموده است به    میکه روگراستون ترس   ی بر اساس نقشه اش،  ه.  1345با  

  ی کرمان، محدوده خدمات   ی ش وسعت شهر کرمان دو برابر شده است. بر اساس آمار منتشر شده شهردار.ه  14

  در   هکتار  7652  به    1371هکتار ودر سال    5088به    1365هکتار و در سال    3072به    1357شهر در سال  

 است. ده یهکتار رس  15000 ود حد  به  1378 سال در   و هکتار  11000 به  1375 سال

  40000حدود    ه،ینفر ذکر شده است و در آغاز دوران حکومت قاجار  120000کرمان در قرن هفتم، از    تجمعی

 . نفر بوده اند 

 کرمان یخیتار یبناها

 : مسجد جامع کرمان-1

میدان مشتاقیه واقع است. ساخت این بنا به دستور امیر مبارزالدین    ی( در ضلع غربیجامع )مظفر  مسجد  

به پایان رسیده است. سردر بلند   755آغاز و در اواخر سال  یمحمد مظفر و به دست توانمند حاج محمد یزد 

سردر، دو مناره بلند و یک ساعت   ی تزئین شده است. بر رو  یمعرق بطور بسیار زیبای  یها  یو رفیع انبار کاش 

است    ی سه درب ورود  ی مسجد دارا  نای  مسجد نیز چوبی و نقره است.   ی سیار زیبا قرار گرفته است. درب ورودب

  در بازار قدمگاه قرار دارد.  ی ضلع غربی میدان مشتاق و دیگر  ، یشریعت ابانیکه در خ
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 : خان یحمام گنجعل-2

  یشمس  یایران است که در اواخر قرن دهم هجر   یخان، از زیباترین و قدیمی ترین حمام ها  ی گنجعل  حمام

به همین نام که در    یاز مجموعه بزرگ   یبه فرمان گنجعلی خان، حاکم کرمان ساخته شد. این حمام بخش

است. سردر حمام با مقرنس    روسط بازار کرمان ساخت شده است و شامل مسجد، کاروانسرا، ضرابخانه و آب انبا

بنا، کار استاد    یبخشیده است. معمار  یخاص  یعصر قاجار، به بازار کرمان شکوه و زیبای  یها  یو نقاش   یکار

خان در کرمان بوده است. حمام    یگنجعل   یهمه بناهااست که طراح و معمار    ی سلطان محمد، معمار یزد

  ی سنت   یاز وسایل گرمابه ها  ی به موزه تبدیل شد. در این موزه مجموعه ا  1350خان در اوایل دهه    ی گنجعل

با کمک نور به طرز زیبای به نمایش درآمده است.   یایران، 

متناسب و    ی است با فضا  ی خان مجموعه ا  یحمام گنجعل 

ها، مقرنس    یها، گچبر   یها، نقاش   یکار  یبدیع با کاش   یاثر

  یزیبا که سنگ ها و تزئینات سنگ   ی ها  یها، کاربند   یکار

به کار رفته است. رختکن حمام،    آندر    یظریف و زیبای  اربسی

از طبقات اجتماع، مانند   ی غرفه دارد که هر غرفه به طبقه ا  6

ها و رعایا اختصاص    یسادات، روحانیان، خوانین، اعیان، بازار

  داشته است.

  مسجد گنجعلی خان:-3

خان کرمان واقع شده    ی میدان گنجعل  ی بنا در ضلع شمال شرق  این

ه.ق    1007خان است که در حدود    ی از مجموعه گنجعل  ی و بخش

ساخته شده    ،ی خان، حاکم منصوب شاه عباس صفو  یتوسط گنجعل 

، مجموعه یا مدرسه  بزرگ   ی و به نظر میرسد که نمازخانه کاروانسرا

  ی با تزئینات گچ  ینماهای  اقاین مسجد، ط  ی بوده است. در ورود

  وجود دارد که پس از گذشتن از آن به سر در مسجد میرسیم.

 موزه سکه:  -4

  یخان کرمان است. بنا  ی از عناصر مجموعه گنجعل  ی یک  ضرابخانه،

تاریخ با چهارصد سال قدمت  میدان    یدر ضلع شمال  یضرابخانه 

  ی جا  ،یخان و در داخل این مجموعه کم نظیر دوران صفو   ی گنجعل

مدرسه ابراهیم خان، از داخل میدان بر    یگرفته است. بادگیر زیبا

  یی بایتقابل آن با گنبد چهارسوق، ز  ه میکند ک   خودنمایی   آن    فراز

  است. ده یبه فضا بخش یخاص
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 : جوپار -5

را در اطراف این منطقه به    یجوپار، دلپذیر ترین مناظر طبیع  کوهساران

جنوب شهر   یکیلومتر   30است واقع در  یوجود آورده اند. جوپار، ییالق 

منطقه    یاز طبیعت بکر. فضا  یکرمان با مناظر زیبا و دلپذیر و به یادماندن

  خود را حفظ کرده است. یو زیبا ی جوپار هنوز هویت سنت

 جیرفت، گهواره تمدن :  -6

  ی از شکوفاترین تمدن ها  ی گذشته، موجب شده تا یک  ی عوامل و شرایط مناسب در طول هزاره ها  مجموعه 

هلیل رود با مرکزیت جیرفت در طول هزاره سوم پیش    ی در این بخش از ایران شکل گیرد. حوزه فرهنگ   یبشر

  ی در تپه ها  یباستان شناخت  ی در این منطقه به شمار میرود. نتایج حاصل از کاوش ها  ی از میالد، عصر طالی

پیش از تاریخ کناره هلیل رود، حکایت از وجود    یکنارصندل، همراه با اشیاء و اثار بدست آمده از گورستان ها

در این مرحله از تاریخ منطقه دارد. این جامعه،ضمن    ، یو اقتصاد  یمند و صنعتگر با رفاه اجتماعثروت  ی جامعه ا

خویش را از طریق بازرگانان    ی صنعت  ی و فرآورده ها  ی هنر  ی ها  ساخته خود، دست    ی برطرف ساختن نیازها

 هم عصر، صادر میکرده است. یبه نقاط دور و نزدیک تمدن ها

 : کلوت ها  -7

کامل انواع مختلف عوارض بیابانی    یاست که در آن نمونه ها   ی مشخص ترین واحد جغرافیای  ، یمرکز   لوت

است. این عوارض،    "کلوت ها"دیده میشود. یکی از مهمترین عوارضی که از مرکز لوت تا غرب کشیده شده  

طبیعی هستند، که در نوع خود در دنیا    ی زیبا  یاز پدیده ها  ییک

توان چنین مناظر    دنیا نمی   یبیابان ها  نظیر ندارند و در هیچ یک از

دید.    یزیبای فاصله  "کلوت"را  و شمال    یکیلومتر   40ها، در  شرق 

آب   یشرق فرسایش  اثر  بر  عوارض  این  دارند.  قرار  باد  یشهداد    ی و 

  ی و جنوب شرق  ی به وجود آمده اند و در جهت شمال غرب  یشدید 

  کشیده شده اند.

 :تاریخ  یشهداد، دیار دیرپا -8

دست    در  یکرمان است که از نقطه آغازین تاریخ آن، اطالع دقیق  یشهداد، از پهناور ترین بخش ها  بخش

  ی بر سر راه ها  ینیست. همینقدر میدانیم که قدمت این دیار به ماقبل از تاریخ میرسد. شهداد موقعیت مناسب

 .ان بوده است بزرگ تاریخ داشته و دروازه ارتباط سیستان و بلوچستان، به کرمان و خراس 
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 کرمان از ورود اسالم تا امروز یخیتار یایجغراف

طب  ییایجغراف  ط شرای وضع  ی عیو  به خصوص  اقل  ت یکرمان  تغ   یمیخاص  در  س   ر ییآن،  تحوالت  و    یاس یو 

از    ی اریبس  کهی داشته است. به طور ای  کننده    نیینقش تع  ی اسالم  نیآن در قرون نخست  یو اقتصاد   یاجتماع

است. گسترش    ودهو خراسان ب  ستانیآن چون فارس و س   گانیهمسا  ریدر کرمان تحت تأث  یاس یتحوالت مهم س 

کرمان،    گاهیمناطق بوده است. جا  ر یآن متفاوت از سا  یی ایجغراف  ی های ژگیو  لیبه دل   ز یمنطقه ن   ن یاسالم در ا

سبب شد که به    ،یاز مرکز خالفت اسالم  نیسرزم  نیا  ی شد. دور  یمهم  یو فرهنگ   یسبب تحوالت اجتماع

  ی و مذهب ین ید  ی شورش ها  یسازمانده  ی ابر  یگاهیو پا یو نظام   یاس یشکست خوردگان س   ی برا   ی مکان امن

از جمله خوارج،    ،یدتیو عق  یمختلف فکر   یهاانیجر   روانیحضور پ  یبرا  ط یشرا  بیترت  نیشود. بد   لیتبد 

  الت یا  نیسکونت داشتند، با ورود اسالم به ا  نیسرزم  نیکه در ا انیحیو مس  انی. عالوه بر زرتشت د یفراهم گرد

تحت عنوان فرقه و    یمختلف مذهب   یمسلمانان رخ داد، گروه ها  انیکه در م  یو به دنبال افتراق و انشعاب

فراهم آوردند. اقتصاد کرمان   التیخود را در سرتاسر ا ش یکرده و اسباب گسترش ک داینفوذ پ یمذاهب اسالم

کرمان(    یدر نواح  شهی از مردم دزدپ  یها)گروهخراسان و فارس و سنگر گرفتن قفص   یگ یهمسا  ر یتحت تأث  ز،ین

بر    هیو با تک  یلی تحل  -ی فی توص  ی کردیاضر بر آن است که با رو  ق، یجنوب کرمان قرار داشت. تحق  یهاکوه   رد

  ن یاساس به ا  نیپرداخته و بر ا  ی اسالم  نیکرمان در قرون نخست  یخی تار  یایجغراف  ی منابع دست اول به بررس 

  ی و اقتصاد   یاجتماع  ،ی اس یس   حوالتمهم در ت  اریاز عوامل بس  یک یکرمان    ییایجغراف  ت یکه موقع  دهیرس   جه ینت

 دوره است.   نیآن در ا

 

 ه یتا قاجار انیشهر و بافت کهن کرمان از ساسان یخیتحوالت تار ری س   یبررس 

 :قیتحق  نهیشینظری و پ ی مبان -

محسوب شده که نمونه    ی خودجوش و انسان  دهیپد   کی   نیسرزم  نیا  خیهمواره در تار  ینیشهر و شهر نش  دهپدی

هزار سال    3تا2با قدمت    ران یا  یشهرها  گر ید  ا یهزار ساله و  5به شهر سوخته، با قدمت    توان یاز آن را م   ییها

  ی باستان و در مکان ها  ی حکومت  ی ها  م که نشانه تمدن و اجتماع انسان ها، در قالب نظا  اشاره نمود   شیپ

  ن یسرزم  نین اکه  خیبلکه با تار  ست،ین  نیو نو   یواردات  دهیپد   ک ی  ی نیپس شهر و شهر نش.  مناسب بنا شده اند 

 هماهنگ و همگام بوده است.

  یموجب دگرگون  شتریبود که ب   یبرجسته ا  یدر فرهنگ انسان، روند اجتماع  میانقالب عظ  نیشهرها، دوم   جادای

  ش یدایپ  ن، یبنابرا  ط؛یاو نسبت به مح  ی در واکنش ها  ر ییتا تغ  د، یگرد  گرید   ی در روابط متقابل انسان با انسان ها

  ی نیسکونت و شهرنش  ی خ یآورد. در باب سابقه تار  بانسان به حسا  یاجتماع  خیدر تار  ی نقطه عطف  د یشهرها را با

ا پ  د یبا  رانیدر  چهارم  هزاره  از  حداقل  که  م  ش یگفت  پ  ی عنی  الد یاز  سال  هزار  و    ش، یشش  سکونت  آثار 
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  ، یونانی  سندگان یبجا مانده از مورّخان و نو  یوجود داشته است. اسناد و نقل قول ها  رانیدر ا  ییابتدا  ینیشهرنش

است. رونق    ت یشهرها و اسکان جمع  جاد یو عالقه آنان به ا  ی متعدد در دوران هخامنش  یاز وجود شهرها  یحاک

امر است.    نیبر ا  لیدل  انیساسان  ان،یاشکان  ان،یمتعدد در دوران سلوک  یشهرها  جادیو ا  ینیو رواج شهرنش

  جاد یو ا  ینیشهرنش  یرغم سابقه طوالن   ی. علافتیادامه    زیبه دست مسلمانان ن  ران، یپس از فتح ا  ینیشهرنش

  ت یمربوط به جمع  یخی اندک بوده، اسناد و مدارک تار  اریدرباره آنها بس  یتیاطالعات جمع  ران،یشهرها در ا

منطق  یشهرها استمرار  فاقد  نت  ی کشور،  ب  جهیاست.  فاصل  در  نیآنکه حّد  سند    ترانهیمد   ی ایشرق  رود  تا 

و سند را   لین  ن،یالنهر نیب   ایو فرات    له دج  ی است و کناره رودها  ی شهر  یشهرها و تمدن ها  نیخاستگاه اول

  الد ی از م  شیپ  یها از هزاره ها  یرانیشهرها اعالم داشت. ا  شیو رو  شیزا  یمکان ها  نیاز جمله نخست  توان  یم

در پنج هزار    ز،ین  انیکرده بودند و سومر  یقابل مالحظه ا   شرفتیشهرها، پ  جادی احداث خانه ها و ا  نهی در زم

اقدام نمودند. بدون    یخانه ساز  یبرا   ،یاز امکانات امروز   ی بدون برخورددار  نیهر الن  نیسال قبل در دشت ب

منطقه    ن یدر ا  ی و سکونت بشر  ی خانه ساز  ن یریاز سابقه د  ت یحکا  ز،یدر کرمان ن  ی باستان  یتپه ها   شک وجود 

هزاره    ه و آثار به دست آمده مربوط ب  ییحیم(در تپه  1964ه.ش )1343پرفسور کالدول در سال    اتیدارد. کشف

را در مورد    یدر شهداد، اطالعات با ارزش   یرا آشکار نمود. مطالعات باستان شناس   الد یپنجم تا سوم قبل از م

 .دهد  ی در کرمان را ارائه م الد یقبل از م ی در هزاره ها یزندگ

عوامل    ریتحت تأث  جی. شهر به تدرشودیتولد شهر را سبب م  ،ی خیتار  ی ها  نه یو زم  یی ایاوضاع جغراف  ز ین  ران یا  در

 . است یو مذهب  یادار  ی جاذبه ها یمرکز آن دارا  ای. قلب شهر ابد ی یتوسعه م  ی رونیو ب  یمختلف درون 

  ران یا  ی)حکومت( بوده است. شهرها  یاجتماع  -یاس یس   ی ها  ستمیتابع س   ،یرانیشهر ا  یساخت و مورفولوژ 

 گسترده بوده است.   ها داشته اند که بر آن یاجتماع - یهماهنگ شده با نظام ادار  یی کهن، فضا

سوق    ینقطه ها  ایبر فراز تپه    ی محکم و قو   ی در دوره مادها ،عبارت بود از قلع ها ژه یتان و به ودوران باس  در

دوره، شهر در    نیکوچک و بزرگ پراکنده بود. در ا  یستینقاط ز   شیوارهایکه در دامنه و در پس د  ،یشیالج

  ک ی  علّت   هم   و   معلول   هم   در واقع،  شهر   ز ین  یقدرت بود. در دوره هخامنش  -شهر  ایواقع نماد شهر ـ معبد و  

سلسله    یکارا بودن به نوع  یکه برا   یمتمرکز و قاهر بوده؛ سازمان  یاس یس   ،ینظام  ،یتیریمد   ،یسازمان ادار

و مشتمل بر دژ    باشد   ی م  انیدر شکل و ساخت شهر نما  ی داشت که به خوب   ازین  ی و طبقات  ی مراتب اجتماع

  لومتر یک  2.5به طول    یی فضا  ی پاسارگارد بر رو   یو مجموع ساختمان ها  ه بود   ی رونی و شار ب  یانیشار م   ، یحکومت

 .  برپا شده بود

  ش یمفتوحه، به سرعت افزا  ن یو گسترش سلطه آنان بر سرزم  م یساخت نوشهرها به منظور تحک  ، یعهد سلوک  در

است.    ی دولت سلوک  یشهرساز  استیاز س   ی حاک  ،یدر کنار قلعه نظام   د یشهر جد   400از    ش ی. ساخت بافتی

در واقع    ،یاشکان  دولت در    ی رنگ گرفت. شهر شرق،  در شهر  دانیبار مفهوم م  نی اول  ی برا   د یدوره شا  ن یدر ا

ادغام در مح   گرددیم  یمحل استقرار طبقات اجتماع با  بر نظم    ی طیمح  ختهیاطرافش، نظم خودانگ   ط یو  را 
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کرد و ساخت    لیمستح  د یرا در سازمان جد   میشهر قد   ب یترت  ن ینمود و بد   لی آن تحم  ی و برنامه ا  یمنطق 

  ی شهرساز  ی دوره، در نقشه ها  ن یداشت.در ا  د وجو  ی است که در شهر پارت  یهمان  ش یآن کماب  ی و کالبد   یی فضا

و به صورت    یونانی  یشهرها بر اساس نقشه ها   گر،یم بود و به زبان دحاک  یمل  یطرح ها  شتریب  ، یو معمار

 . شدند  یطراح یهندس  یشکل ها

  ن یعالم داشته، در ا  یکه چهار دروازه به چهار سو   شودیختم م  ی معموالً به حصار   ،یشهر در دولت ساسان

شهر در شارستان بود.    یاساس . قسمت  دادیم  لیشهر را تشک  ی کنگره دار، بخش نظام  ی با بارو  یشهرها کهندژ

 قرار گرفته بود.   آن  رونیدر ب ی شارستان و گاه یوارهای در درون د  ییبر گرداگرد کهندژ، بازارها

بود داشت؛    انیبه آنچه که در زمان ساسان  هیشب  یدر واقع ساخت  ه،ی بخصوص در قرون اول  ،ی در دوره اسالم  شهر

مسجد جامع، بازار و    ری نظ  ی تیمتحول گشت و عناصر با اهم  د یجد   ط یعوامل و شرا  ر یبر اثر تأث  جیاما به تدر

جامع، بازار، محله، گذرگاه و    مسجد همچون    یعناصر  ی زمان، شهر اسالم  ن یمحله در آن به وجود آمد. در ا

 .شد  یدچار تحوالت یعباس  ی دروازه، برج و بارو را در خود داشت و در قرن اول و در دوران خلفا

گونه    نیبد   د یبخش  تی نیشهر را در خود داشت ،آن را به روز کرد، و بدان ع  نیشیپ  م یحال که مفاه  نیع  در

  ی و مسجد جامع بنا گشته، در واقع همان کهندژ سابق را تداع  فه ی آن کاخ خل  انهیبزرگ شهر که م  دان یکه م

بزرگ،    ی دروازه ها  انیداشت، م   رار ها ق  وانیو د  فه یخل   کانیاُمرا و نزد  یخانه ها  دان یکرد؛ در اطراف م  یم

شد.    یبرپا م  ییآن محله ها  رامونیقرار داشت که همان شارستان سابق بود و در پ  گرید  یها و دروازه ها  یکو

  ه ی کل یخود دارا نیشدند که همان ربض بود و ا یدر آن مستقر م  یو قوم  لهیمردمان از هر صنعت، حرفه، قب

کار آمدن ترکان در   یو محله بود و سابقه آن به قبل از اسالم منتسب بود. با رو   دان یبازار، م ،شهری ینهادها

  ی به عبارت   ایتابع آن و    یها  نیشهر گسترده تر شد و در ارتباط آن با سرزم  ،یدولت سلجوق   لیو تشک  رانیا

  ی عنیگردد،   ی محالت جدا م ر یسا ز و اشراف ا انیگردد و در شهر، محالت اع  یم  ف یمنطقه تحت نفوذ آن تعر

  ج یبه تدر  ران یمتعاقب آن، با هجوم مغول ها به ا  دویآ   ی دوباره به وجود م  یو سامان  یخاص دوران ساسان  ییجدا

 آغاز شد.   رانیدر ا  ینیدوران افول شهرنش

موثر واقع    رانیو کالبد شهر ا  ی نظام شهر  رییدر تغ  جی کشور به تدر  ی و اقتصاد  یاجتماع  ،یاس یدر نظام س   رییتغ

در کالبد و چهره خود دارند. سلطنت    ه ی از دوران صفو  ی ادگاریاکثراً    رانیا  یشهرها  یامروز   یفرهنگ   راثیشد. م

  شه یر  ،یلیو شهرها بود. انحطاط نظام ا  ورکش  یو اقتصاد  یاجتماع  یدر دگرگون   یشاه، نقطه عطف  نیناصرالد 

  ، ینمودند و تجددطلب   ی شهرها شروع به تحول و دگرگون  ، یدوره پهلو  حکومت را در شهرها مستقر ساخت. در

  ی تکامل شهر در گذشته و حال بشمار م  ریدوران، حلقه اتصال و س   نیشکل گرفت. ا  یی و تجددگرا  سمیمدرن

در   ی گذار ه یو سرما  یو اقتصاد  ی صنعت یها رساختیگسترش ز ی سو ه ب  یز یبرنامه ر ی اصل ی ری . جهت گد یآ

توسعه    نکه یها دگرگون شود؛ با وجود ا  شهرها و عملکرد آن   ی اقتصاد   یادهایباعث شد، بن  ج یشهرها به تدر

در ساختار و    یادیبن  رات ییشهرها تغ  یول  افته،یکند تحقق    اریها در شهرها بس  ی دگرگون  نیاز ا  یناش   ییفضا
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  ی راتیو کال تغ  رفتیانجام پذ   یخارج  یقدرت ها  ندگانیاقدامات آن دوران با مشورت نما  .افتند یرا    ودخ   یمحتوا

 .نو ببخشد  ی چهره ا یرانیقرار گرفت که بتواند به شهر ا بیمورد تصو 

از   ،ی. اصالحات ارضافتی ش یشهر و روستا افزا نیاختالف سطح درآمد ب  جیدر شهرها به تدر  هیبا تمرکز سرما

  ع ی سر  یها به دگرگون  ه یسرما  انیطرف، جر   کیشد. از  روستا به شهر    عی وس   یجمله عوامل مؤثر در مهاجرت ها

را در اطراف شهرها بوجود آورد.    ینینش  هیمهاجران، حاش   م یموج عظ  گریعملکرد شهرها منجر شد و از طرف د

شهرها   یو اجتماع  یاقتصاد  ،یکیزیدر ساختار ف  یو همه جانبه خود دست زد و دوگانگ   ییشهر به گسترش فضا

)نفت(،  یمشکل زا بود. اقتصاد تک محصول  ینیآن شهرنش  جه ی آغاز شد و نت  ینیشهرنش  ع یسروجود آمد. رشد  ه  ب

شهرها، هم در تعداد و هم در    ع یباعث رشد سر  انییمهاجرت روستا  ، یقرارگرفتن بخش کشاورز  هیدر حاش 

( به سه  1345-65در دوره )   ی تعداد نقاط شهر  شی رشد شتابان بصورت افزا  ییها شد. بازتاب فضا  ابعاد آن 

  د یرس   54.3به  ینیبرابر ظاهر شد. درصد شهرنش 4.5به  ی فاصله زمان ن یدر ا تیتعداد جمع  ش یبرابر آن و افزا

از مناطق جنگ زده    تی جمع  ییرا رونق داد. جابجا  انیجر  نیا  ی لی. جنگ تحمد یرس   %58  به  1370و در سال  

  ران یا  تیدنبال آن، جمع  به.  دند یسرعت بخش  ینی، به رشد شهرنشدوره  نیدر ا  یافغان   نیامن و مهاجر  یبه نواح

 . است ده ی% رس  68.5آن به  یشهر  تینفر و درصد جمع 72360000به  1385در سال 

ده ها    اکتشاف  .گرددی بر م  الدی از م  شیبه هزاره چهارم پ  زیکرمان ن  اریسکونت و استقرار انسان در د  سابقه

.  باشد   یم  خیمربوط به قبل از تارسکونت در این منطقه  کند که    یمرکز بزرگ و کوچک در کرمان اشاره م

  ی در غرب کرمان را که متعلق به دوران مفرغ است، اعالم م  مان یدر خن  ی کشف مرکز  ،کسیسا  یسرپرست

 کند.

 اءیرا هم زمان با اش   مان«یاز ظروف مکشوفه در »خن  یگروه  ،یباستان شناس   د یجد   یها  افتهیو براساس    اءیاش 

  ی از برنزها  یمجموعه، با برخ  نیا  ی برنز  اءیاش   یو به مشابهت ها  داند یمکشوفه از گورستان سوم شهداد م

مذکور به اواخر هزاره چهارم    اءیاش   ادکاوشگر شهد   نی اول  یخگذاریاشاره دارد و بر اساس تار  ییحیشهداد و تپه  

 .  د پ.م تعلق دارن

بار در    ن ینخست  ی و برا  رد یگ یمورد توجه خاص قرار م  انیاست که در زمان ساسان  ی کرمان، از مناطق   منطقه 

معمور و    یکه در آن محالت  م یکنی)در کرمان( برخورد م  ر« یموسوم به »گواش   یشهر   یگذار  انیبه بن  خ،یتار

است که    یفعل   ه یآتشکده همان گنبد جبل  ن یمنظور از ا  ب، یاحتمال قر  به .  بزرگ وجود داشته است  ی آتشکده ا

مخروط افکنه    می مال  بی ش   یگنبد بر رو   ن یشهر کرمان دارد. ا  ی بر قدمت طوالن  یآن، خود گواه   ی خیسابقه تار

  است که    انیگنبد مربوط به دوره ساسان نیا.  است  دهیصاحب الزمان، در شرق شهر کرمان واقع گرد  ی کوه ها

تمام مانده. شهر   مهیبوده و ن  انیآتشکده زرتشت  ای  سنگی  معبد   که  اند   دانسته هزار سال قبل  3مربوط به  آن را  

  م یریگ یم  جه ی بنا نهاده شده است. پس نت  ، یدژ امپراطور  ک یبه عنوان    ،یاول ساسان  ریبه فرمان اردش   زیکرمان ن
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آمدن شهر    د یاز عوامل مؤثر در پد   ی کیخود،    نیبرخوردار بوده و ا  ی طوالن  یقدمت  از سکونت در استان کرمان  

 بوده است. ی کرمان در نقطه کنون

 :بوده است ریبه شرح ز یخ یدر ادوار مختلف تار یران یرشد و توسعه شهر ا حلمرا

  تحوالت رشد شهرها:-1

اول  توان   ی را م  ی خ ی: بافت تاریخیتار  بافت   ه یارگ و آنچه که به عنوان پا  ا یهر شهر دانست. قلعه    ه یهسته 

  ی خی. در بافت تارردیبه خود گ  یخینام بافت تار  تواند یساخته شده، م  شیپ  یاز زمان ها  د یشهر جد   کی  یگذار

 بازارها قرار دارد. ه یلبا ارزش و هسته او  یو بناها ی میقد  یشهرها، معموالً ساختمان ها

 : یاسالم -یرانیاشهر  ری یشکل گ م،یبافت قد -2

  ی مرحله زمان  یشده است. انتها  ده یتن  ی خیبافت تار  ایشهرها    ه ی است که به دور هسته اول  ی بافت  ی میقد   بافت

  ل ی به دور آن تشک  یمی شهرها که بافت قد   ه ی. هسته اولرسد یبافت، به اواخر دوره قاجار م  نیا  ی ریشکل گ

مثل پل ها،    تینقاط با اهم  یکیا در نزدیمثل تهران و    ،یو باستان  یمیقد   یاغلب در محل تقاطع راه ها  شد،یم

 همانند دزفول بوجود آمد. ها،رودخانه 

 :در آنها ی کالبد  رات ییرشد آرام شهرها و شروع تغ ، یانیبافت م -3

(  400دهه    ل یتا اوا  1300شد )سال    ل یتشک  م یگرداگرد بافت قد   یبافت تازه ا   د،ی دوره جد   ی شروع شهرساز  با

 شهر صورت گرفت.  می در بخش قد  زی ن ید یجد  یکالبد   راتییشهرها، تغ یانیبافت م ی ری هم زمان با شکل گ

 :یو روابط انسان  ایجغراف-4

عمود بر هم شروع    یها   ابانیدر مرکز شهر و خ  نیاد یم  جاد یبا ا  یمیبافت قد   بیتخر   د،یجد   یها  یکش  ابانخی

 .افتی به موازات جاده ها، رشد و گسترش  ز ین یانیشد. بافت م

 شهرها: هی رو ی و گسترش ب یرشد شتابان شهرساز د،یبافت جد -5

به    ید یکشور، بافت جد   ی و اقتصاد  یو تحوالت در اوضاع اجتماع  رییشدن تغ  دتریو با شد   40شروع دهه  با  

از    ی ادیز  اریسطح بس  ،ینیرشد شهرنش  شیشهرها و افزا  ع یشهرها شکل گرفت. با گسترش سر  ی دور بافت قبل

  ی کشاورز   ی و باغات و اراض  رسطح شه  نیب  ی طیمح  ستیساختمان رفته و تعادل ز  ر یاطراف شهرها به ز  یاراض

  ی دولت  یاز طرف سازمان ها  ینظارت و کنترل  چیشهرها بدون برنامه و بدون ه   یکیزیبهم خورد. گسترش ف

  د یپد   یاریبه بافت گسسته شد و مشکالت بس  لیشهر تبد   وستهیبافت پ  جیصورت گرفت. با توسعه شهر، به تدر

  آمد.
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 : یگسترش شهرساز ،ی رامونیبافت پ -6

  افتهی  شیافزا  یبه مسکن و خدمات شهر  ازیبه شهرها، ن  انیروستائ  د یشهرها و مهاجرت شد   ت یجمع  شیافزا  با

  زین  ی اریآوردند. بس  یخارج شهر رو  ایبه نقاط پست، داخل و    ریفق  نیبشّدت باال رفت. مهاجر  نیزم  متیو ق

به    گر، ید ی ز سوبرنامه را دادند. ا  یخودرو و ب   ی شهرک ها  ل یشهرها مستقر شده و تشک  ی در پشت دروازه ها

  ، یمسکون  یمجتمع ها  جادی ها و ا  یادارات گوناگون، شهرک ساز  جاد یجات متعدد و اه  کارخان  جادیدنبال ا

 وابسته به آن شّدت گرفت.   یو محالت جدا از شهرها ول   یوکارگر   یادار

 شهر:  وستهیگسترش ناپ   ،یبافت اقمار -7

  ی گوناگون در اطراف شهرها  یشهرک ها  جادیشکل گرفت، شامل ا  70دهه    لیتا اوا  60قسمت که از دهه    نای

مهاجر، منجر   تیبدون برنامه و اسکان جمع یشهر گونه ها، و رواج ساخت و سازها نیا ع ی بزرگ بود. رشد سر

  ،یمسائل اجتماع  وعیگرفته، ش   شکل  یفضاها  نیعدم تعادل بد:  ش   یاریدامن زدن به مشکالت بس  ای  شیدایبه پ

 مشکالت هستند.  نی و ... از جمله ا  یو روان  یزوح

 :د یجد  یشهرها جادیشهر به همراه ا یگسترش متروپل  -8

کوچک    یخودرو و متراکم شدن شهرها  ی شهرک ها  شیدایبزرگ چون تهران، پ  یشهرها  ع یو وس   عیسر  رشد 

مادر که ناتوان در    یشد. شهرها  ی گسترده ا  یشبکه شهر  شیدایشهرها، منجر به پ  نیو متوسط اندام اطراف ا

روز متراکم تر شده و به    بهدر حال رشد است، روز    ت یو جمع  ن یو شغل، به تازه وارد  الت یارائه خدمات، تسه

انفجار  شهرهاشودیم  کتر ینزد  ی حالت  روبرو شدن  دنبال  به  چن  ی.  با  ا  م ی تصم  ، یمشکالت  ن یبزرگ    جاد یبه 

  ختهیو رشد لجام گس  یاست که با گسترش متروپل   یمرحله ا   د یجد   یشهرها  جادی شد. اگرفته    د یجد   یشهرها

 بزرگ همراه بوده است.  ی و بدون کنترل شهرها

 سخن پایانی

را    یاست؛ مسائل و مصائب فراوان ده یبه خود د ی ادیخود تحوالت ز ب یشهر “کرمان” در دوران پر از فراز و نش

 ساخت. یو قو  دواریصبور، ام  یشهر، افراد  نی از مردم ا ات، یمسائل و مصائب و تجرب نیتجربه کرده و ا

بوده    یو اجتماع  یاس یو عوامل س   یاقتصاد   تیو وضع  ط یشرا  ،ییایمتأثر از مکان جغراف ،یو توسعه شهر  رشد 

هموار    یها  ن یمکان از ارتفاعات، به سمت زم  رییکرد. تغ  جادی کرمان ا  ی برا  ی متعدد  یها   ییاست که جابجا

 است.  شده کرمان ردر دشت هموا تیبه سمت غرب، موجب گسترش جمع تیآن و به سمت شمال و در نها

بوده است.  ی و مستعد کشاورز  ز یحاصلخ ی ها نیبه منابع آب و زم ی به سمت شمال، به جهت دسترس  توسعه 

گ دل  یریجهت  به  مس  یر یگقرار    لیبه سمت غرب  دل  ری در  به  به سمت جنوب،  و گسترش  فارس    ل یراه 

 جاده هرمز بوده است.   ر یدر مس  یر یقرارگ
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  ی سو گسترش قابل توجه  نیبه ا  ه یبوده، اما از دوره صفو  ی آرام و به صورت نقطه ا  اریشهر در ابتدا بس  گسترش 

در رشد و توسعه    ییبسزا  ریتأث  یحکومت   یشهر جابجا شده و نظام ها  یوارهای که مرتباً د  یداشته؛ به طور 

 داشته اند. یشهر

شهر متعلق    ن یا  یکرمان بوده و آثار ارزشمند فرهنگ   ییرشد و شکوفا  دوره اوج   ه، ی و صفو  ی سالجقه، غزنو  دوره

به سمت غرب    ز، یو جهت توسعه ن  افته یدوره ها بوده؛ در دوره افشار، زند و قاجار رشد شهر ادامه    نیبه هم

 روانه شد.

 ها  هیما بن

الکامل فی التاریخ، تصحیح محمد بن عبدالرحمن مرعشی،  م(، 1992ق/ 1412) ابن اثیر، علی بن محمد، _1

 .بیروت، دار احیاء التراث العربی

ترجمه دکتر جعفر    ا،یدر صورة االرض (، جغراف ران ی(، سفرنامه ابن حوقل)ا1366)ابن حوقل، محمد  _2

 . ریکب  ریشعار، چاپ اول و دوم، تهران: ام

  هی ترجمه حمزه سردادور)طالب زاده(، چابخانه اتحاد ران، یا ی خیتار  یایجغراف(، 1308) ر، یرتولد، والدمبا _3

 .تهران

  ران، یفرهنگ ا ادیترجمه دکتر منوچهر ستوده، تهران: بن ا، یالمغرب، جغراف یحدود العالم من المشرق ال _4

 تا.  یب

ناشر مرکز کرمان   انوس، ی(، از قلعه دختر تا دق1383) ، میمحمد ابراه ، یزیپار یدانشور، محمد، باستان _5

 . یشناس 

 .انتشارات خاموش  انه، یکرمان در دوران م  یاجتماع -یاس یتحوالت س  خیتار (، 1398)  د،یروستا، جمش _6
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 فر فاطمه جالیری

 سج فارلیدانشجوی کارشناسی تاریخ دانشگاه خ

 

 

 دیباچه 

شد که مهم  شود، به شهرهای بزرگ و آبادی تقسیم می ایالت سغد که مهم ترین ایاالت ماورالنهر محسوب می 

شهرها سمرقند و بخارا بود. سلسله های هخامنشیان، سلوکیان، اشکانیان، کوشانیان، هپتالیان، ترکان  ترین این  

و ساسانیان در این منطقه حکومت کردند. نام این منطقه در اساطیر ایرانی نیز آمده است. در هنگامی که ایالت  

د بخار تقسیم شده بود، که  سمرقند و سغ  سغد به دست مسلمانان فتح شد این سرزمین به دو بخش سغد 

کشیدند. با ورود اسالم، این سرزمین به دست حکام محلی به عنوان  میراث فرهنگی ساسانیان را به دوش می 

شد. با حمله ویرانگر مغوالن، سرزمین آباد  هایی مانند: سغد شاه، اخشید، ورخومان، طرخون و غورک اداره می 

د. سرزمین سغد از جمله مناطقی بود که در زمینه شهر و شهرنشینی  سغد جایگاه و آبادانی خود را از دست دا 

به رشد و بالندگی رسید. نام ایالت سغد ریشه در معنای شهر و سکونتگاه دارد و مردمان این سرزمین جزء  

نخستین کسانی بودند که در کناره ی رود زرافشان به شهرنشینی روی آوردند. شرایط جغرافیایی و طبیعی  

از جمله قرار گرفتن شهرهای آن در کنار رودهای پرآب، بهره این سرزم از دشتین،  ها و ریگزارهای  مندی 

های تجاری از این منطقه و کشاورزی، باعث شکوفایی شهرهای این ایالت شد. این  ترین راه وسیع، عبور مهم 

جغرافیایی ایالت سغد می  منطقه همیشه مورد تهاجم اقوام بیگانه قرار داشته است. در ادامه به ویژگی های  

 پردازیم تا بتوانیم به شناخت روشنی از این ایالت دست پیدا کنیم .  

تاجیکستان ریشه در تاریخ سرزمین ایران دارد که در منابع مختلف با نام های متفاوتی از آن یاد شده است،  

خ خیوه و ترکستان اشاره کرد. به  سغد، سغد باستان، ماورالنهر، حوزه قدیم بل  :توان به ها می از جمله این نام 

شود. مردم آن به زبان سغدی که از زبان های ایران باستان است، سخن  این سرزمین سغدیانا هم گفته می 

 اند. دانسته های ما از سغد با توجه به یافته های باستان  گفتند. سغدیان با یورش اعراب و ترکان از بین رفته می 

 

سغد   والیت   
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های نخستین اسالمی مانند ابوریحان بیرونی است. برخی از آیین های  نوشته های نویسندگان سده شناسی یا 

ایران باستان مانند سوگ سیاوش ریشه در ایالت سغد دارد. شغل پردرآمد مردم منطقه سغد بازرگانی بوده  

خی منابع، ریشه نیاکان  اند. برهای مانوی، بودایی، زرتشتی و ترسایی در ایالت سغد رواج داشته است. آیین

دانند و این ریشه به ایرانیان شرق زمین یعنی باختری ها، سغدی ها، پرنی ها و داها  تاجیک را اقوام آریایی می 

 می رسد. ایالت سغد بعد از غلبه اعراب بر این ناحیه ،ماورالنهر خوانده شده است.

 پیشینه تاریخی سرزمین سغد

آمده است. با   "سغدیانا"و به یونانی    "سوغوده"و در سنگ نوشته داریوش "سوغده"نام ایالت سغد در اوستا  

توجه به یافته های باستان شناسی، نخستین تمدن عصر برنز در منطقه سغد بوده و آغاز شهرنشینی در آن به  

یان  هزاره چهارم پیش از میالد برمی گردد. در کتاب اوستا از سرزمین سغد نام برده شده است. در عصر هخامنش

سرزمین سغد از ساتراپ های این امپراتوری بوده است. در کتیبه بیستون از سرزمینی به نام سغدیانا سخن  

به   اسکندر  با حمله  کردند.  می  زندگی  عشایری  به صورت  سغدیان  دوران هخامنشی،  در  است.  شده  گفته 

زرگترین قلمرو زمینی یونانیان در  سرزمین سغد با وجود مقاومت آنها، باز هم مقدونیان بر آنها چیره شدند و ب

آسیا سرزمین سغد بود؛ اما بعد از مدتی، سغدیان از امپراتوری سلوکیان جدا شدند و حکومت یونانیان باختر  

 را تشکیل دادند.  

در زمان امپراتوری کوشانیان، احتماالً حوزه رود زرافشان و سغد زیر نظر کوشانیان نبوده، چرا که بر اساس 

شناسی تنها یک سکه از کوشانیان در این سرزمین یافت شده است. بعد از کوشانیان، ساسانیان  سکه    رکمدا

در سرزمین سغد قدرت گرفتند تا اینکه قوم هپتالیان در ماورالنهر به قدرت رسیدند. تنها مسعودی در مروج  

اقوام سغدی می  از  را  بالذهب، هپتالیان  ترکان،  از  با کمک گرفتن  و  داند. ساسانیان  ر هپتالیان غلبه کردند 

سرزمین هپتالیان میان ساسانیان و ترکان تقسیم شد و سغد در دست ترکان افتاد و آمودریا مرز بین امپراتوری  

ترک و ساسانیان شد. ساسانیان سلطه مداوم بر این سرزمین نداشتند. در کتیبه کعبه زرتشت در نقش رستم  

 خراج گزار شاپور ذکر شده است.  متعلق به شاپور اول، سغد از سرزمین های 

اداره می    ،با ورود اسالم به سغد، این سرزمین توسط حکمران های محلی که استقالل سیاسی کامل داشتند 

شد. در منابع چینی، از پادشاه سغد با عنوان اخشید یاد شده است. بعد از ورود اسالم تا مدتی، سغد تحت  

سامانیان قدرت گرفتند، سرزمین سغد کامل زیر سلطه آنها قرار    حاکمیت فرمانروایان محلی بود. زمانی که

ای که صفی الدین بغدادی  گرفت. سغد بعد از حمله مغول ها از رونق و آبادی گذشته برخوردار نبود، به گونه 

  )سغد( روزگاری از جنان دینا بود اما االن ویران است و قوم تاتار   "صاحب مراصد اطالع در این باره می گوید:

   "همه نواحی آن را خراب کرده اند.
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 موقعیت جغرافیایی سغد

کشورهای    (،  soɣdیک تمدن باستانی ایرانی، در سرزمین فرارودان بود که مرزهای آن در سغد) به سغدی : 

 تاجیکستان، شرق ازبکستان، غرب قرقیزستان و جنوب قزاقستان واقع شده است.  

ایالت سغد یا سغدیانای قدیم، سرزمین خرم و حاصلخیزی است که در میان دو رود جیحون و سیحون واقع  

کَش و  شده است. این سرزمین از رود زرافشان یا همان رود سغد و همچنین از رودی که از کنار دو شهر  

برد. این سرزمین در شمال فالت ایران قرار داشت. سغد از غرب به ایالت خوارزم و  نَخشب می گذرد بهره می 

های شمال هندوستان، و از  بیابان غز، و از شرق به مناطق کوهستانی غور و فالت پامیر و قسمتی از بلندی 

ین ترکان در آن طرف سیحون محدود  جنوب به رود جیحون، و از شمال به رود سیحون و قسمتی از سرزم

اند و یاقوت حموی و قزوینی آن را در اقلیم پنجم، و  می شد. برخی، ایالت سغد را در اقلیم چهارم دانسته 

فرسخ بوده است. بسیاری    46فرسخ در    36مقدسی این سرزمین را در اقلیم ششم دانسته است. مساحت سغد  

د که سرزمین سغد از جنات اربعه است. سغد در طول تاریخ معموالً  از جغرافی دانان و مورخان بر این باورن

بخشی از امپراتوری های بزرگ بوده است، اما توسط 

شد. بزرگترین دولت  دولت شهرهای کوچک اداره می 

بوده  بخارا  و  سمرقند  سرزمین  این  است.    شهر 

این   دینی  مرکز  بخارا  و  سیاسی  مرکز  سمرقند 

ایالت کرسی  و  بودند  محسوب    سرزمین  سغد 

شدند. سرزمین سغد به علت وجود رود زرافشان  می 

مهمترین   است.  حاصلخیز  بسیار  منطقه،  این  در 

شهرهای سغد: بخارا، سمرقند، خُجَنو، شهر سبز  

 و پنجکت بودند. 

 

 ایالت سغد اقلیم و آب و هوای 

های آن گرم است. در این والیت،    اقلیم والیت سغد معتدل است. زمستان های نه چندان سرد دارد و تابستان 

 بادهای گرم و خشک می وزد. 

آق  باقرغان،  اسفره، خواجه  رودهای  از  )که  سیردریا  سغد:  والیت  تغذیه می رودهای  و...  شود(، همچنین  سو 

و   کشتوت  نام  زرافشان،  به  بزرگ  دریاچه  دو  دارای  والیت  این  هستند.  استفاده  مورد  کشاورزی  در  مَغیان 

  اسکندرکول و آق سقان است. 

مپراتوری سلوکیا  پیش از میالد به عنوان یکی از ایالت های300نقشه سغد در سال   
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ها، خاکستری آن تیره  خاک هایی از نوع هموار با رنگ خاکستری روشن که در کوهستان   خاک والیت سغد 

 کند.  ری کوهی تغییر می جنگلی و خاک مرغزا _است که به تدریج به خاک ارغوانی رنگ، خاک کوهی 

 . گیاهان این منطقه از نوع بیابانی و نیمه بیابانی است، مانند آویشن و خار پای شتر و ... 

، شغال، زرگوش، برسوک، خوک بیابانی، بز کوهی، برس  هتوان به روبااز حیوانات پستاندار در این منطقه می 

 برفی اشاره کرد.  

غد ماهی های محلی به نام گال ماهی، زَغال ماهی، لق ماهی، بُرُت ماهی،  رودخانه ها و دریاچه های منطقه س  

 شیر ماهی دارد.  

 خاستگاه پیدایش ایالت سغد 

 برای پاسخ به پرسش چگونگی و ماهیت آغازین پیدایش شهرها، دو وجه وجود دارد:  

ر واقعیت های تاریخی  ای شهرها توجه دارند، که ممکن است متکی ب الف: روایت هایی که بر پیدایش اسطوره 

 هم باشند. 

 تامل در کاوش های باستان شناختی و بازشناسی. :ب

اند و رشد یافته اند.  وندیداد  با توجه به این دالیل شهرهای ایالت سغد تحت تاثیر عوامل گوناگون به وجود آمده 

   .  را به وجود آورده است  آن داند که اهورامزدا ،سغد را به عنوان دومین سرزمین می 

ای با  خوانده شده است که هفت شاه اسطوره   "هفت آشیان"های ایرانشهر، سغد سرزمین  در رساله شهرستان

نام های جمشید، ضحاک، فریدون، منوچهر، کاووس، لهراسب و گشتاسب، این هفت شهر را بنا کرده اند. چون  

شرقی)تورانیان( قرار داشته، نام آن در حماسه های ایرانی دیده  سرزمین سغد همواره مورد یورش مهاجمان  

شود. در شاهنامه فردوسی، شهرهای سغد، شکوهمند و متاثر از شرایط سیاسی حاکم بر این منطقه نشان  می 

ای منطقه سغد اند. شهرهایی چون کنگ )گنگ( دژ و سیاوشگرد نمونه هایی از شهرهای اسطوره   داده شده

مکان گنگ دژ را در خراسان در شمال دریای فراخکرت و یا در شرق ایرانشهر، در نزدیکی دریاچه  ،  است. منابع

اند. منابع پهلوی کنگ    َسدویس در مرز ایرانویچ و در دیگر منابع، در سرزمین توران و خوارزم مشخص کرده

؛ اما فردوسی آن را دو  را بر سیاوشگرد بنا کرده استآن    که کی خسرو  دژ و سیاوشگرد را یک شهر میدانند 

شهر جداگانه می داند که هر دو را سیاوش بنا کرده است و در شاهنامه به تأثیر از خدای نامه ها، بنای شهر  

کنگ دژ در میانه سرزمین توران و ایران، توسط سیاوش بیان شده است. برخی گنگ دژ را با تاشکند )چاچ(  

انند. در رساله شهرستان های ایران بنای شهر سمرقند را به  دالمقدس مطابق می و برخی دیگر، حتی با بیت 

 کاووس نسبت داده اند.  
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ای از سرزمین ایران به  دو شهر مهم ایالت سغد یا سغدیانای باستانی، سمرقند و بخارا است که درگذشت پاره

 شمار می رفت. 

 بخارا

سغد شمرده می شد. پیدایش مدارس و مراکز علمی در بخارا، باعث    خارا از آبادترین و مهمترین شهرهایب

آبادانی آن شهر شد و در دوره های تاریخی قبة االسالم خوانده شد. برخی نام اصلی بخارا را بُومجکَث، نُمُوجکَث،  

به ارگ    لمجکث یا بُمجکَث میداند. برخی از تاریخدانان بُمجکَث را مرکز شهر بخارا دانسته اند، که بُمجکَث

گفته می شده است. چینی ها در قرن پنجم پیش از میالد بخار را )نومی( می نامیدند، که این نام مخفف  

وجه تسمیه این شهر )بخارا( را هرچند تجسس کردم،  "نویسد :  باره مینومجکث است. یاقوت حموی در این 

به حدیثی از پیامبر درباره این شهر نام اصلی آن  تاریخ بخارا و آثار البالد، نرشخی و قزوینی با استناد   "نیافتم.

دانسته اند که به مرور زمان به بخارا تغییر یافته است. برخی معتقدند که ریشه بخارا از واژه بخار،    "فاخر"را  

 گرفته شده است.   "وهاره  "معادل واژه بودایی

بخار است که به لغت مجمع علم باشد    اشتقاق بخارا از  "نویسد:  عطاملک جوینی درباره وجه تسمیه بخارا می  

.  "پرستان اُیغور و خُتای نزدیک است که معابد ایشان را که موضع بتان است، بخار گویند و این لفظ به لفظ بت 

شهری مشهور از ماورالنهر و مشتق از بخار است به معنی    "گوید:صاحب برهان قاطع درباره ریشه نام بخارا می 

. در بخش اسامی  "ر علما و فضال بسیار بودند بنابراین بدین نام مرسوم شده است  بسیار علم چون در آن شه

های بخارا بسیار زیاد است احمد بن محمد بن نصر می گوید که نام   "بخارا، از کتاب تاریخ بخارا آمده است که :

گر به تازی  و در کتاب خویش نیمجکت آورده است و باز در جای دیگر دیدم بومسکت آورده است و جای دی

نوشته از مدینه الصفریه، یعنی سارستان روئین و به جای دیگر به تازی مدینه التجار، یعنی شهر بازرگانان و  

نام بخارا از آن هم معروف تر است و هیچ شهر خراسان را چندین نام نیست و به حدیثی نام بخارا، فاخره آمده  

  "است.

اری با حدود دوازده فرسخ در دوازده فرسخ بوده است. این حصار  بخارا میان جلگه قرار داشت و به صورت حص

 در دوره سامانیان فرو ریخته است. 

پیشینه تاریخی شهر بخارا بسیار کهن است، اما اوج اعتبار و شهرت این شهر در دوران اسالمی است. این شهر  

کجانشین شدند. در این سرزمین، اشیایی  از نخستین مناطقی بود که اقوام بیابانگرد آن سوی جیحون در آن ی

از عصر مفرغ کشف شده است. بارتلد معتقد است که موقعیت مکانی شهر بخارا، برخالف دیگر شهرهای این  

منطقه تغییر نکرده است. در اوستا یا کتیبه بیستون نامی از بخارا به میان نیامده است. هرودوت نیز از این  

گوید و  است. یک کتیبه بودایی از قدرت کوشانیان در شهر بخارا سخن می سرزمین سخنی به میان نیاورده  

مربوط به همین دوره است. در زمان تسلط ترکان و اعراب، اداره  ،  ترین آثار مربوط به وجود انسان در بخاراکهن

   . بخارا در  سرزمین بخارا در دست حاکمان محلی به نام بخارا خداة بود که اینها تا دوره اسالمی حکومت کردند 
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زمان سامانیان به اوج رونق رسید و پایتخت سامانیان بود. بخارا تا قبل از حمله مغوالن آباد بود و بعد از آن به  

سبب کینه و جهل مغول ها به نابودی رسید. سفرنامه ابن بطوطه این را تاکید می کند که بخارا نزدیک به یک  

یکی از بخارا پس از واقعه    "گوید :  شده بود. جهانگشای جوینی می   قرن بعد از حمله مغول ها متروکه و ویران

گریخته بود و به خراسان آمده، احوال بخارا از او پرسیدند ،گفت آمدند و کندند و سوختند و کشتند و بردند  

 "و رفتند جماعت زیرکان که این تقریر شنیدند اتفاق کردند که در پارسی موجزتر از این سخن نتواند بود.

خارا توابع و روستاهای فراوانی داشت. خُجاده، مَغکان، بَمجَکث، طَواویس و زَنَدنَه از شهرهای مهم، در حصار  ب

است و طواویس را    "ارقود  "بخارا بودند. اما طواویس از اهمیت بیشتری برخوردار بود. نام باستانی این شهر

شهرهای مهم پیرامون بخارا بودند. بیکند از مناطق مهم تجاری  اعراب بر آن شهر نام نهادند. رامتین و بیکند از  

بازرگانی بود، که مدینه التجار نامیده شده است. به گفته نرشخی شهر رامتین، پایتخت زمستانه امیران بخارا  

همیشگی    "دارالملک"کیلومتری شمال بخارا قرار دارد. اصطخری بخارا را،    18بوده است. رامتین اکنون در  

های بسیار گرم دارد. ساکنان اصلی بخارا، تاجیکان هستند  های سرد و تابستان خواند. بخارا زمستانالنهر می ماور

 و مردم این منطقه به فارسی تاجیکی سخن می گویند.

 سمرقند 

اگر کسی بپرسد که چرا بخارا را    "گوید:  سمرقند، قصبه سغد و مرکز ایالت سغد بود. مقدسی در این باره می 

شود شاه نشین بودن دلیل مرکز بودن آن نمی  امیرنشین و جایگاه دیوانست مرکز نشناختی؟ به او گفته می که  

 "شود، زیرا که شاهان سامانی تنها برای تبرک از سمرقند بدانجا آمدند.

درجه و عرض جغرافیایی آن    89دانسته و طول جغرافیایی آن را  یاقوت حموی، سمرقند را در اقلیم چهارم می 

 درجه گفته است.   36را 

سمرقندی در قندیه، سمرقند را در اقلیم پنجم دانسته است. مساحت شهر سمرقند به گفته اصطخری و یاقوت  

 حموی دو هزار و پانصد جریب بوده است.  

سمرقند شهری بزرگ است که دوازده دروازه داشت که از آهن بود و  "  :نویسد بغدادی در مراصد االطالع می

 .  "وازه یک فرسخ فاصله بودبین هر در

بنیان  روایات،  از  افسانه برخی  نیمه  قهرمان  افراسیاب،  را  می  ایگذار سمرقند  الممالک  شاهنامه  ادیب  دانند. 

سمرقند را افراسیاب ساخته و آن را دارالملک خود قرار داده که به مرور خراب و ویران    "فراهانی می نویسد:

 ."شده است

دانان تُبع را  ب آثار البالد بنیانگذار سمرقند را، کیکاووس بن کی قباد میداند. برخی جغرافی قزوینی در کتا

 دانند.سازنده سمرقند می 
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چیزی نبشته    آن ای دیدم به سمرقند، روی در به آهن پوشیده و بر یک پاره از  من دروازه   "گوید:اصطخری می 

ست و به زبان حمیری بر این آهن نبشته است که دره صنعا  است از آنان پرسیدم گفتند: این دروازه تبع نهاد ا

 .  "تا سمرقند هزار فرسنگ است... زمانی که من در سمرقند بودم آن در را سوزاندند و آن کتاب از بین رفت

اند. کهن ترین متن درباره سمرقند نوشته ابن فقیه است که به  برخی نیز اسکندر را بنیانگذار این شهر دانسته 

های آن شهر می پردازد و اسکندر را بانی سمرقند می داند. جامع ترین  سمرقند و حصارها و دروازه معرفی  

ابتدای عمارت قلعه این شهر از کیکاووس است و عمارت    "مطلب درباره سمرقند، در کتاب قندی آمده است :  

ن بوده و این شهر را فتح  دویم از ملک تبع است و ملک تبع پادشاهی بود که در جانب والیت یمن و عربستا

کرده بوده است و عمارت سیوم از آن ملک اسکندر است و ملک اسکندر به دور قلعه سمرقند دیواری علی  

   "حده نهاد و آن را در حال، دیوار قیامت می گویند و عمارت چهارم از آن امیر تیمور گورکان است.

شد که از سوی  دست والیانی به نام ترخان اداره می این سرزمین به    ،بعد از فتح این شهر به دست مسلمانان

دستگاه خالفت انتخاب شده بودند. نام سمرقند در کتیبه بیستون ذکر نشده است. یونانیان سمرقند را مارکاندا  

خواندند. سمرقند نیز همچون بخارا تا قبل از حمله مغول از رونق و رفاه خوبی برخوردار بود، اما با حمله  می 

ین شهر به ویرانه و خرابه تبدیل شد؛ اما کمی بعد در دوره تیموریان پایتخت حکومت شد و دوباره به  مغوالن ا

از   سمرقند  شد.  بدل  اسالم  جهان  فرهنگی  علمی،  مراکز  مهمترین  از  یکی  به  سمرقند  یافت.  دست  آبادی 

قرن سوم و چهارم  شهرهای کهن آسیای مرکزی است که اسناد و مدارک تاریخی نوشته شده در این شهر از  

پهلوی و مرکنده یا ماری کاندی    "سمرکند "پیش از میالد باقی مانده است. برخی مورخان سمرقند را معرب  

یونانی دانسته اند. برخی نیز سمران را نام عربی سمرقند می دانند. برخی مورخان و جغرافیدانان بر این باور  

سمر شهر  شمر،  نام  به  یمن  ملوک  از  فردی  که  شمرکند  هستند  آن  به  دلیل  همین  به  کرده  ویران  را  قند 

 گویند. یعنی سرزمینی که شمر آن را ویران کرد.  می 

سمرقند معرب سمرکند است و معنی ترکیبی آن ده    "گوید:صاحب برهان درباره وجه تسمیه سمرقند می 

و بنا کرده بوده است و به  سمر است و سمر نام پادشاهی بوده از ترک و ترکان. ده را کند گویند و این ده را ا

 "مرور زمان شهر شده است.

سمرقند  شهرهای  ترین  مهم  را    وَرغَسَر، :  از  مایَمُرغ  دیه  اصطخری  بود.  دَرغَم  و  ساودار  َسنجَرفَغَن،  مایَمُرغ، 

اُشتخین،   بوده است. شهرهای  واین دیه جایگاه اخشید سمرقند  کشانیه  آبادترین روستای سمرقند میداند، 

)کشانی( و وذار در شمال سمرقند قرار داشتند. کشانی یا به گفته اصطخری، کیسانیه قلب ایالت سغد بوده  

داند. ابن حوقل شهر کیسانیه را قلب ایالت  است. صاحب حدود العالم کیسانیه را آبادترین شهر سمرقند می 

ست. شهرهای مهم کرمینیه، دَبوسیه و رابنجان  سغد خواند، و مردم این شهر را از همه توانگر تر معرفی کرده ا

خواندند، میان سمرقند و بخارا و کش و نخشب در نواحی جنوبی سمرقند قرار داشتند. نخشب را اعراب نَسف می 

ای  ه  و زادگاه مقنع امام سپیدجامگان بود. آب و هوای سمرقند نیمه خشک است، و تابستانهای گرم و زمستان
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ارد. بیشتر ساکنان این منطقه فارسی زبان هستند و به فارسی تاجیکی صحبت می  سرد و نسبتا مرطوب د

 کنند.   

 رودهای ایالت سغد

های شمالی فالت پامیر و در واپسین رشته کوه هندوکش سربرآورده و  کوه بُتَم )زرافشان کنونی(، در دامنه 

قله این رش  بلندترین  آبگیر دره های سغد به شمار می رود.  ته کوه، چیمتارگاه است که حدود  کانون مهم 

های ترکستان و زرافشان در  متر بلندی دارد. با توجه به نقشه های جغرافیایی کنونی، رود سغد از گروه   5494

درجه طول شرقی واقع    72تا    68های آالی سرچشمه می گیرد که در محدوده  جمهوری تاجیکستان و کوه 

 شده اند.

 رودها هستند:  ها از چهار جهت سرچشمه این کوه 

از شمال رود سیحون، از شرق رودهایی که به سوی سین کیانگ می ریزد، از جنوب رودهایی که به جیحون  

 .می ریزد، و از غرب در میانه این بخش رود سغد یا زرافشان

می ،  منابع جغرافیایی باالی چغانیان  در  بتم  کوه  را  از کوه  سرچشمه رود سغد  رود سغد  تا  دانند.  بتم  های 

کیلومتر کشیده شده است. در منابع اسالمی این نهرهایی که از رود    780ریگزارهای ورخشه و بیکند، به طول  

مهمترین عامل در ترسیم چگونگی نقش شهر واحه ها    ها  اریق نامیده شده اند که این  ،سغد جدا شده اند 

استربو، جفرافیدان یونانی به نقل از منابع یونانی،  هستند. رود سغد تقریباً از دو سده پیش زرافشان خوانده شد.  

  آن این رود را پولی تیتوس می نامد. نرشخی درسده چهارم قمری رود سغد را ماصف نوشته است. مارکورات  

کند، اما از توجه به برخورداری پهن را معرب ماسپ میداند و کاربرد نام زرافشان را به چینی ها منسوب می 

قمری رود سغد را زرافشان   1251سغدیانا از طال، غافل نیست. ابوطاهر سمرقندی درسال   دشت و ریگزارهای

نامید و نقش این رود را آبادانی و آبیاری زمین های حاصلخیز اطراف سمرقند دانست، او همچنین به کوهی  

اد کرده، شرایط  کند که به علت فاصله ای که بین سمرقند وکرانه های جنوبی رود ایجبه نام کوهک اشاره می 

را برای باغ آرایی در شمال سمرقند مهیا کرده است. در اثر نام این کوه، بخشی از رود که در شمال سمرقند  

 است دریای کوهک نامیده شده است.   ترعریض
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 دتجارت و راه های تجاری ایالت سغ

  _به ایالت سغدیانا نگاه کنیم می بینیم که این سرزمین بر شاه راه بزرگ تجاری شرقی    یاگر با دید جغرافیای

غربی قرار گرفته است و ایران را از شرق به چین، و ماورای سیحون و ماورالنهر و خراسان را از جنوب به سند  

ماورالنهر و خراسان    جنوبی_و سیستان و مکران پیوند می دهد. سمرقند که مرکز ایالت سغد است، راه شمالی

 را به سند و در مسیر غربی به نواحی مرکزی ایران پیوند می دادند.  

 کردند:مهمترین راه هایی که از این ایالت عبور می 

های مرکزی سیردریا می رفت و از ایالت  های شمالی و شرقی، مهمترین راه بودند که از سمرقند به بخش راه  

 :شد ن راه در نزدیکی اشروسنه به دو شاخه تقسیم می اشروسنه و فرغانه می گذشت. ای

پیوست یا از  رسید و از دو مسیر غربی به مرکز خراسان می راه غربی از سمرقند به بخارا، بیکند و آمل می   -1

رسید. این راه از جنوب جوزجانان یا )گوزگان(،   گذشت و به خوارزم میمسیر شمالی، از کنار رود جیحون می 

 و سند ادامه می یافت.  بلخ، سیستان

رسید: مسیر اول از سمرقند، کش، دروازه آهنین، چغانیان، ترمز و بلخ می  راه جنوبی از دو مسیر به بلخ می   -2

گذشت و از این مسیر به تخارستان، گوزگانان، دهانه پنجاب و سند، سیستان، کرمان، مکران و هند می پیوست.  

 .هنین و چغانیان وصل می شد.مسیر دوم از بخارا به نسف، دروازه آ

های شمالی  بمجکث، که کوه   _یکی در میانه راه سمرقند    :سر راه این مسیرها دو گردنه سخت وجود داشت  بر

رود سغد در اینجا وجود دارند؛ و دیگری کوه های میان سمرقند و بلخ یا بخارا که در واقع، گردنه میانی کش  

 و ترمز تنها راه، رو به جنوب است.

رهای واحه ای سغد، در این مسیرها نقش تبادل کاال بین ایران و چین داشتند. سغدی ها از گذشته در  شه

تا روم فرستاده   و  بازرگانی شرق و غرب آسیا فعالیت داشتند، و محصوالت تولیدی آنها به چین مصر شام 

 شد. راه تاریخی جاده خراسان چین را به امپراتوری بیزانس متصل می کرد.  می 

در اندرون و بیرون باروی شهر بازار هایی به هم پیوسته است که  "بن حوقل درباره بازارهای بخارا می نویسد:ا

در مواقع معینی دایر می شود و در آنها به داد و ستد چهار پا و لباس و برده و کاالهای دیگر از قبیل روی و  

  "پردازند.ای می مس و ظروف و لوازم ذخیره 

شد. سغد بازار های متناسب با نیاز ساکنان  بازار بخارا ، بازار ماخ بود که در آن بت خرید و فروش می مهمترین  

شد. شهر خود و مردمان پیرامون داشت. روز بازار، بازارهای هفتگی، ماهیانه، فصلی و سالیانه همیشه برپا می 

و ابوریحان بیرونی، زمان آن را هفت روز    شد طواویس بازاری داشت که در اواخر پاییز به مدت ده روز برپا می 

نوشته است و مردم طواویس، بیشتر از بازارهای فصلی درآمد کسب می کردند تا از راه کشاورزی. ایسکجکث  
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پنجشنبه بازار داشت. شرغ جمعه بازار و بازار زمستانی داشت که به مدت ده روز بود و بیشتر پوست گوسفند  

ید. در درخشه بازاری بود که هر پانزده روز یکبار تشکیل می شد و در پایان  رس و چوب در آن به فروش می 

  "گرفتند. نرشخی در این باره می گوید:کردند، و روز بیست و یک را جشن می سال آن را بیست روز برپا می

 "این بازار امروزه آدینه بازار است و از آن روی و کرباس به همه والیت ها می بردند.

راتژیک سمرقند، یعنی قرار گرفتن بر سر راه قافله های بازرگانی هند و خراسان و چین و سرزمین  موقعیت است

نامیدند. نزدیکی  ماورالنهر  ترکان که بسیار مهم بود. به همین علت سمرقند را بندر بزرگ تجاری ماورالنهر می 

  "گوید:یهانی درباره سمرقند می های رونق تجارت در سمرقند و ایالت سغد است. جبه چین، از مهمترین علت

. محل  "سمرقند فرضه ماورالنهر است و مجمع بازرگانان و همه متاع ها بدانجا آرند و از آنجا به شهرها برند 

تجمع بازرگانان و مرکز بازارهای شهر سمرقند، محلی به نام راس الطاق بود. در سمرقند تجارت برده رونق  

  "جای جمع آمدن بردگان ماورالنهر و پرورش دهنده بهترین بردگان"ی آن را  داشت، به گونه ای که منابع تاریخ

اند. بازرگانان سغدی در دوره هایی مانند ساسانیان و سامانیان بازرگانی را در جغرافیای وسیع از چین  دانسته 

 تا اروپا در دست داشتند و فرهنگ ایرانی را در این گستره جغرافیایی ترویج کردند.  

 ساختار شهر واحه های سرزمین سغد 

برپا شدن شهرهای سرزمین سغد در گرو شکل گیری راه های تجاری، ایجاد بازارهای شهری سغد در مسیر  

به   اقوام شرقی  تهاجم مکرر  رود سغد، سرچشمه می گیرد.  از  انشعاب جوهای آب  تجاری و چگونگی  های 

صار و باروهای مستحکم بود، که استوارترین این باروها در  شهرهای سغد، یکی از مهمترین دالیل ساخت ح

شد. ربیض )قسمت بیرونی  پیرامون شهر بخارا بود. شارستان هر شهر سغد، به کوی های متفاوتی تقسیم می 

باغ ها و بر اساس جریان رودهایی که از رود سغد جدا شده بودند، به چهار باغ ها و کوشک    _شهر( به مزارع  

شد. شهر بخارا به علت وجود رودها گسترش یافت. ارتباطی که بین شکل گرفتن شهرهای سغد  ها تقسیم می 

در کنار بازار و معبد،    ،به عنوان دژهای مستحکم دفاعی و موقعیت طبیعی و جغرافیایی این ایالت وجود داشت

یثن بود، و پس از آن  کالبد شهر واحه های سغد را تشکیل می داد. خاستگاه شهر بخارا در زمان باستان ریام 

گفتند. بارزترین عاملی که سبب  در دوران اسالمی بازار ماخ خاستگاه بخارا شد که به آن مسجد مغاک می 

بالندگی ساختار شهرهای واحه ای سغد بود، ماندگار بودن موقعیت مکانی آن ها است. مقدسی در این باره  

داند. او  نمی آن  را به علت معتبر بودن    ین بودن بخاراشود و شاه نشتفاوتی میان بخارا و سمرقند قائل نمی 

گیرند. در ابتدا سمرقند  کند اما جای یکدیگر را نمی گوید به نسبت دیگر شهرها ، این دو شهر با هم رشد می می 

کند. اما در قرون نخستین  مهمتر از بخارا بوده است، در دورانِ کوشانیان و هپتالیان، بخارا مرکزیت پیدا می 

رسد. امیر اسماعیل دوباره بخارا را به مرکزیت بر می گزیند، تا  المی دوباره سمرقند به مرکزیت سیاسی می اس 

گیرد و پس از آن دوباره بخارا قدرت پیدا می  کند که سمرقند باالتر از بخارا قرار می اینکه امیرتیمور کاری می 

کند( هم که نسبت به سمرقند و بخارا مرکزیت  کند. این سخن برای دیگر شهرهای این ایالت مانند چاچ )تاش 
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صادق است. شهر واحه های سغدی، پیوند ناگسستنی با یکدیگر داشتند و متناسب با شرایط   ،پیدا کرده بود

 اقلیمی، طبیعی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رشد می کردند.  

 دیوارنگارهای سغدی

که در آغاز سده  سغدیان هنرمند، متن های دینی را ایجاد می کردند  

بیستم میالدی در واحه های ترخان، در ترکستان چین کشف شدند. که  

این آثار از سه دین بودایی، مانوی و مسیحی بود. مبلغان سغدی نه تنها  

آثار دینی را به زبان سغدی نقل می کردند، بلکه کتاب هایی را به زبان  

اعث شد که  سغدی ترجمه کردند. همین نقل داستان به زبان سغدی، ب 

این داستان ها به زبان های دیگر بازگو شوند و باعث انتقال هنر داستان سرایی سرزمین های شرق، به دیگر  

 سرزمین ها شود.   

سنت هنری سغدیان قبل از اسالم، در قالب دیوارنگاره های کشف شده در سغد قابل رویت است. این دیوارنگاره  

د سغدی،  اشراف  های  کاخ  ویرانه  در  پیشینه  ها  است.  شده  یافت  افراسیاب  و  ورخشه  پنجک،  شهرهای  ر 

رسد. اولین دیوارنگاری )نقاشی دیواری( سغدی، مربوط به اواخر سده پنجم  دیوارنگاری به دوران هخامنشی می 

در دوره کوشانی ها سرچشمه گرفته  ،  ایرانی رایج  _و اوایل سده ششم میالدی است. این سنت از هنر یونانی  

های حماسی و پهلوانی را به این نقاشی های دیواری اضافه کردند.  بعداً سغدیان هنر خود و داستان است و  

اند را، ششصد شمایل نگاری ایزدان، حوادث    محتوای اصلی این دیوارنگاری ها که در سرزمین سغد یافت شده

 دهند.  های عامیانه تشکیل می تاریخی، قصه های حماسی و پهلوانی و قصه 

دیوارنگارینمون این  از  ای  پنجکت  ، ه  شهر  در  اصلی  تاالر  مهراب  طاقچه  یا  کاودیوار  این  است  دیوارنگاری   .

کاودیوار در مرکز دیوار شمالی تاالر با پیکر مردانه ای تزیین شده بود که در یک طرف آن یک زن و در طرف  

ویش پرکر، ایزد سغدی را نشان    دیگر آن یک شیر بود. این دیوارنگاره به سده هشتم میالدی تعلق دارد که 

 دهد. دیوارنگاره های دیگری در کنار کاودیوار در همین تاالر یافت شده که قصه ای ناشناخته را شرح می می 

دهد که به پیروزی قهرمان داستان در برابر دروازه دژ می رسد. ذَونَک و وَغ قهرمانان این داستان هستند. متن  

سانتی متر در قاب قرار گرفته است.    20در    40ورت عمودی است که با ابعاد  سطر به ص  12این کتیبه شامل 

خط نوشتاری کتیبه شبیه به خط نوشته های کوه مغ است. با مراجعه به اصول کتیبه شناسی، تاریخ این  

توان به نیمه دوم سده هفتم یا اوایل سده هشتم میالدی نسبت داد. ارائه سبک خاصی در نقاشی  کتیبه را می 

های هنر سغدی است، برای مثال ایزدان و ایزدبانو ها را موجوداتی بالدار ترسیم می  دیواری یکی از ویژگی 

اند معموالً به حیواناتی    شود و تختی که ایزدان بر آن نشسته ها ابزار موسیقی دیده می کردند، در این نقاشی 

 ه داده است.  یمانند اسب یا شیر یا سیمرغ تک
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 سخن پایانی 

شهرهای ایالت سغد به علت موقعیت جغرافیایی خود، یعنی قرار گرفتن در کنار رود زرافشان یا همان رود  

سغد از نظر شهر، در جهت رشد و بالندگی قرار گرفتند و از زمین حاصلخیز و آب و هوای خوب بهره مند  

رفاه قرار گیرند، که این به دو علت بستگی  شدند. همه اینها در کنار هم باعث شد که مردمان این منطقه در  

 دارد: 

الف: نقش راه های تجاری که باعث شده بود ایالت سغد به محلی برای تالقی فرهنگ های ایرانی و غیرایرانی  

 باشد .

 های دهقانی، آن هم در سرزمینی که همواره مورد هجوم بیگانگان قرار داشت.  ب: تداوم یافتن نظام و سنت 

ورود اسالم به این ایالت، جغرافیای مذهبی منطقه تغییر کرد و اسالم فراگیر شد. اما باز هم مذاهب پیشین با 

مانند مانوی، زرتشتی و مسیحیت در این منطقه رواج داشت. شهرهای ایالت سغد به علت قرار گرفتن در مسیر  

ان تولیدات و صادرات ایالت سغد فراوان بود  جاده ابریشم از بازارهای خوبی برخوردار بودند. به گفته جغرافیدان

و پارچه های ابریشمی، کتانی و یشمی مهمترین این محصوالت بودند. ایالت سغد از فرهنگ و تمدن غنی  

مند بود و این ایالت مهد ادب و هنر نیز بوده است. ساخت شهرهای این ایالت هم بر اساس الگوهای ایرانی  بهره

از شرایط   تاثیر پذیری  این سرزمین بوده است.  و  طبیعی، نقش تجاری، فرهنگی راه ها و ساختار فرهنگی 

مورد بررسی قرار دادند، ین سرزمین را    یجغرافیدانانی که این منطقه را دیده و از نظر جغرافیایی و آب و هوای

ارا است که در  دانسته اند. دو شهر مهم ایالت سغد: سمرقند و بخ  "چهار جنات اربعه دنیا"به عنوان یکی از  

ای که سمرقند مرکز سیاسی و بخارا مرکز  تاریخ سیاسی و اجتماعی منطقه سغد نقش مهمی داشتند، به گونه 

ترین شهرهای آسیای مرکزی می    ها را به عنوان مهم   مذهبی این ایالت به شمار می رفته است. امروزه نیز آن

 می گیرد.  دانند و بی شک این اهمیت از پیشینه تاریخی آن سرچشمه 

 بن مایه ها  

ترجمه دکتر جعفر شعار،   ا،یدر صورة االرض (، جغراف ران ی(، سفرنامه ابن حوقل)ا1366ابن حوقل، محمد ) _1

 . ریکب  ر یچاپ اول و دوم، تهران: ام

افشار، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب،    رج یترجمه ا  ا،یجغراف مسالک و ممالک،  م،ی ابواسحق ابراه  ، یاصطخر_2

 تا.   یب

 .تهران  هی ترجمه حمزه سردادور، چاپ اول تهران: اتحاد  ا،یجغراف ران، یا ی خیتار ا ی(، جغراف1308رتولد، )با _ 3

  ی ب   ران،یفرهنگ ا  ادیترجمه دکتر منوچهر ستوده، تهران: بن   ا،یالمغرب، جغراف  یحدود العالم من المشرق ال_  4

 تا.
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تهران:    ان،یلیترجمه شهرام جل  خ،یوحماسه وتار  ایجغراف  ران یا  ی(، رساله شهرستان ها1388)،  تورج  ، ییایدر_ 5

 توس.  

  ر یقاجار، تهران: ام  رزایم  ریترجمه جهانگ   خ،یتار  و  ای البالد و اخبار العباد، جغراف  ثار، آمحمد   ایزکر  نی،یقزو_  6

 .تا  یب  ر،یکب

، تهران:  1جلد    نده،یو االشراف، ترجمه ابوالقاسم پا هی (، التنب1349)  ،نیبن حس ی ابوالحسن عل  ،یسعود م  _ 7

 بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

تهران :انتشارات   نده،یجهان، ترجمه ابوالقاسم پا  خی تار  مروج الذهب،   ن،یبن حس ی ابوالحسن عل  ،ی مسعود_  8

 .تا  یب ، یو فرهنگ  یعلم

 کتاب.  یایچاپ اول تهران : دن  ا،یباستان، جغراف ران یا ی خیتار  یای(، جغراف1371، )مشکور، محمدجواد_ 9

التقاس   ، یمقدس _  10 احسن  محمد،  االقال  ی ف  م یابوعبداهلل  عل  ا، یجغراف  م، یمعرفة  قم:    ، یمنزو   ی نقیترجمـه 

 تا.   ی ب ران،یشرکت مترجمان و مولفان ا

،  ی بخارا، ترجمه ابونصر احمد بن محمد بن نصر القباو  تیوال  ، بخارا  خیابوبکر محمد بن جعفر، تار  ، ینرشخ_  11

 تا.    ی تهران: توس، ب
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 شیرین شریفی

 ج فارسلیکارشناسی تاریخ دانشگاه خدانشجوی  

 

 

 دیباچه

مکان و انسان که اگر هر یک از این سه را از آن جدا    ن، ناپذیر است، زما  یی تاریخ دارای سه رکن اساسی و جدا

شود و بدون شک جغرافیا ) مکان ( یکی از مهم ترین ارکان شناخت تاریخ   مفهوم آن پوچ و انتزاعی می  ، کنیم

 ت. یکی از بنیاد های دانش تاریخ همان طور که اشاره کردیم، مکان است. هیچ رویداداس  و وقایع تاریخی

نمی توان نوشت چرا   تاریخی را نمی توان یافت که خالی از زمان و مکان باشد و هیچ تاریخی را بدون جغرافیا 

 . است که تاریخ را به وجود می آوردا که جغرافی

محیط جغرافیایی   تاریخی را به میان می آوریم که عبارت است از: علمی که تاثیراینجا بحثی از جغرافیای  در

اکتشاف تاریخ  تغییرات مرزی و  دولت ها،  تکامل  تاریخی، سیر و  وقایع  بر  بیان می کند و   را  را  جغرافیایی 

 د. در جغرافیای زمان حال می پرداز  همچنین به مطالعه جغرافیای گذشته و چگونگی بازنمایی گذشته

بررسی  . از ابزار های مورخان برای بازسازی کامل گذشته بررسی موقعیت و مکان وقوع رویداد ها است یکی

گذشته دالیل شکوه و انحطاط   مورخ با مطالعه راه های ارتباطی  .راه های ارتباطی نیز اهمیت عمده ای دارند 

راه ابریشم یک از برجسته ترین عوامل دگرگونی   ه،در گذشت   . یک مکان یا وقوع یک رویداد را بیان می کند 

بود که این راه از قلمرو آنان می گذشت. در دوره های   های سیاسی در بسیاری از سلسله های فرمانروایی 

ها بسته به گستردگی قلمرو یا شکوفایی    ها در سرنوشت ملت  اهمیت آن گوناگون نقش عوامل محیطی و نیز

ر جغرافی دانان  آثاما برای درک هرچه بهتر این مسائل به نوشته ها و    .بوده است تفاوتفرهنگی و تمدنی م

و تاثیر   تاثیر بسیار عمیق و بزرگی در مطالعات ما برای بررسی و تحقیق درباره جغرافیا  ، آنان  آثارو   نیازمندیم

مسلمان اعم از: ابوزید بلخی،   دانان بزرگآن بر تاریخ و رویداد مورد نظر دارد. برای نمونه چند تن از جغرافی 

های  مروری بر کتاب شهرس تان 

 ایرانشهر 
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قبادیانی، ابن حقول، ابن   بوریحان بیرونی، بالذری، دینوری، ناصر خسرو، امقدسی  ،علی بن حسین مسعودی

 اند.   در باره جغرافیای ایران از خود به جای گذاشته ثار بسیار گرانبها و ارزشمندی راآبلخی و بسیاری دیگر که  

مرز های ایران از جیهون تا فرات و از دربند قفقاز تا   در دوره شاهنشاهی خسرو انوشیرواندر روزگار ساسانی  

بلند ترین قله فرهنگ جهانی قرار داشت،    در   شاهنشاهی ساسانی در اوج و  سند کشیده شده بود. در آن روزگار

نیز خود ما شا همین عامل  این زمان  در  بدل گشت.  ایران ساسانی  منبع قدرت و ضعف  انقالب  به  هد یک 

 در حوزه کتابت و ترجمه بودیم که منجر به تحریر در آوردن شاهکاری به نام شهرستان های فرهنگی بزرگ

 . ایرانشهر شد 

است به   های ایران یا شهرستان های ایرانشهر رساله کوچکی است به زبان پارسی میانه و تنها اثری  شهرستان

فارسی میانه همچون   یخی شهر هاست. البته در متن های دیگراین زبان که موضوع آن منحصرا جغرافیای تار

ایران و ویژگی های نواحی شهرها   جای جای از جغرافیای باستانی،  بندهش و دینکرد و گزیده های زادسپرَم نیز

احتماال در    ، آثار فارسی میانه که امروز در دست است تدوین نهایی این رساله همانند بیشتر.  سخن رفته است

(. تورج دریایی درباره تاریخ تدوین این متن قرن دوم  265:  1389)تفضلی   سوم هجری صورت گرفته،  قرن دوم

منصور خلیفه عباسی در آن می داند ( با این حال   ذکر نام شهر بغداد و) :و دلیل آن را  رد دا هجری را در نظر

ه یا بار دیگر در سده دوم هجری بازنویسی شده  ساسانی نوشته شد  مسلم است که این متن در پایان دوره

از مطالب در رساله شهرستان های ایرانشهر به دوران بسیا قدیم تعلق دارد و   است. هسته اساطیری بسیاری

 و اگر چنین نامی  در بیشتر آثار فارسی میانه نام نویسنده ذکر نمی شود.  اثر نیز مجهول است نام مولف این

های گوناگون می دانستند   گویی که این اثر را متعلق به نسل  آن.  ایی اثر است نه آفریننده بیاید، منظور مدون نه

شهرستان های ایرانشهر نمایش کلی سرزمین، بر مبنای چهار بخش بزرگ   در  .ص نه اثری از نویسنده ای خا 

 متن به اَباختر که  خُوَروَران)غرب(؛ نیمروز )جنوب(؛ اَدوربادگان )شمال(. در این؛  شکل گرفته است: خراسان

ن تقسیم  ت. ایاَدوربادگان استفاده شده اس   از کلمه   در متون فارسی میانه برای شمال از آن استفاده می شود 

اسالمی این شاه برای هر یک از   بندی از زمان خسرو انوشیروان رواج یافت زیرا به گفته تاریخ نویسان دوره

در این باره تردید هایی دارد و به نظر او با توجه به   حال ژینیو  نواحی چهارگانه، سپاهبدی تعیین کرد. با این

و سنگ نوشته های ساسانی وجود دارد نمی توان ایرانشهر را دارای چهار   شواهدی که در سکه، مهر های اداری

 . بخش دانست

شروع می   داشتند و با سمرقند این رساله نخست نام شهر هایی می آید که در ناحیه شرق )خراسان ( قرار  در

شهر های غرب ذکر می شود   پس ازآن .خاتمه می یابد  که جای آن معلوم نیست ( ؛ شود و به )شاد فرخ پیروز

از شهر هایی مانند مکه و مدینه یا    ،بخش در این.  ها مدینه )یثرب( است  که اولین آن تیسفون و آخرین آن

سپس سخن از شهر .  ها ارتباط چندانی نداشته اند آن  قدیم با   نیانشهر های آفریقا نیز نام برده شده که ایرا
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آن به درستی معلوم نیست   اَشکَر که جای   باو    که با کابل شروع می شود های ناحیه جنوب در میان است

آذربایجان )احتماال اردبیل( آغاز می شود   پایان می پذیرد. سپس ذکر شهر های شمال می آید که با شهرستان

 . شهر بغداد است به آمل ختم می شود و در پایان سخن از بنیانو 

مقاله ای با عنوان چند نکته درباره    1379دریایی نخستین بار در سال   تورج

های ایران منتشر کرد و در آن نکاتی را درباره تاریخ   متن پهلوی شهرستان

رافیایی  ناحیه ای ایرانشهر و تصور جغ تقسیمات،  تدوین شهرستان های ایران 

این متن را به دو زبان   میالدی  2002ایرانشهر متذکر شد. او سپس در سال  

شهرام جلیلیان این کتاب را به فارسی ترجمه  .  فارسی و انگلیسی منتشر کرد 

 . این مقاله می باشد  (که موضوع بررسی1388و منتشر کرده است )

 : ظاهری کتاب  شکل

 A Middle Persian Text on Late دریایی با عنوانشهرستان های ایرانشهر را تورج  کتاب

Antique Geography, Epic and History, with English and Persian 

Translations and commentary صفحه    130توس در   این کتاب را انتشارات.  منتشر کرد

دهی در درون متن در این  علمی ارجاع   منتشر کرده است. به طور کل، ویژگی های فنی، ویرایش ادبی و اصول

 .اثر به خوبی رعایت شده است 

آوانویسی   ر، بخش تقسیم شده است: پیشگفتار ویراستار متن انگلیسی، سپاسگزاری، پیشگفتا 10کتاب به  این

ها؛ متن فارسی میانه   متن شهرستان های ایرانشهر؛ ترجمه فارسی متن شهرستان های ایرانشهر؛ یادداشت

 . واژه نامه و کتاب نامه؛  ر؛ نقشهشهرستان های ایرانشه

 :کتاب و محتوای آن بررسی
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کرده   تاریخی و ادبی اشاره  ، کتاب )دریایی( در پیش گفتار به اهمیت متن از دیدگاه زبان شناختی نگارنده

نتیجه  پردازد و چنین   است. او سپس به مفهوم ایرانشهر به عنوان یک مفهوم جغرافیایی در دوره ساسانی می

سرزمینی پهناورتری دارد )دریایی   می گیرد که در متن شهرستان های ایرانشهر گستره ایرانشهر چارچوب

تاریخی برای سرزمین ایراتشهر است. او با   (. دریایی در این بخش در جستجوی یک چشم انداز13:  1388

پهنه ای که داریوش در این سنگ نوشته  فارسی باستان و اینکه   استناد به کتیبه داریوش در بیستون به زبان

مفهوم ایرانشهر سازگاری ندارد به این نتیجه می رسد که شاید شهرستان های ایرانشهر  به آن اشاره کرده با این

نام   قلمرو شاهنشاهی ساسانی در زمان خسرو دوم باشد. او سپس به این پرسش می پردازد که چگونه بازتاب

به این پرسش، از آگاهی در باره گشوده شدن مصر در آغاز سده   او در پاسخ.  ستا  آفریقا در این متن آمده

های خسرو دوم یاد می کند و معتقد است که منظور از آفریقا همان مغرب یا به   هفتم میالدی به دست نیرو

 د: او سپس به سه نکته اشاره می کن .لیبی و سرزمین های پیرامون است مصر، تونس، بیان بهتر،

از قباد  تی، در سال های پایانی دوره ساسانی، یک جهان بینی ذهنی، بر شالوده سیاست های امپریالیسیک:  ))

ایرانشهر این، مفهوم  بنابر  یافته است.  پادشاهی خسرو دوم گسترش  روزگار  تا  در متن شهرستان های   اول 

 د. یک انگاره امپریالیستی از گستره سرزمین ایرانشهر بو ،ایرانشهر

به جای   گویا این نگاره حتی پس از فروپاشی شاهنشاهی ساسانی در سده هفتم میالدی، چون گذشته دو:

  - حماسه دوره ایرانی  مانده و نه تنها در متن های فارسی میانه نوشته شده بود، بلکه حتی بخشی از روایت

 . اسالمی هم شد 

متاخر ریشه   ی را که از سنت اوستاییدر متن شهرستان های ایرانشهر ساسانیان چشم انداز جغرافی ا سه:

ند  واخوش دگرگونی شد تا بتت دس  با این وجود، این چشم انداز  د.گرفته بود، یعنی ایده ایران را گسترش دادن

 (( د.داشته باش  با ایدئولوژی شاهنشاهی ساسانی در سال های پایانی آن همخوانی

پادشاهی  نه مرز های سنتی آغازین سالهای،  رانشهردریایی چنین نتیجه می گیرد که)) شهرستان های ای  تورج 

بوده و از آن هنگام به این سو،   ساسانی، که گستره ای را نشان می دهد که در گذشته زیر فرمانروایی ایرانیان

 ((  . این پهنه، )ایران( انگاشته شدده بود

روش مکنزی به   ی با استفاده ازدریای  .بعدی کتاب به آوا نویسی متن شهرستان های ایرانشهر تعلق دارد بخش

 . متن به چشم می خورد خوبی متن را واج نویسی کرده است. با این حال گاهی اشتباهات تایپی در

و   بعدی کتاب درباره بررسی ترجمه متن فارسی میانه است. در این بخش برای دقیق تر شدن بررسی بخش

آمده که ابتدا   دریایی و تفضلی ذکر شده است. ترجمه به این صورتتطبیق آن با ترجمه های دیگر، ترجمه  
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تاریخی نوشته شده است. سپس   ها به ترتیب  واج نویسی بند مورد نظر ذکر شده و سپس ترجمه هر یک از آن 

 .توضیحات و نظر نگارنده آمده است

  پایانی سخن

چه    شت،پهلوی به دلیل کاستی ها و نواقصی که داشک نظام نوشتاری زبان فارسی میانه یا همان خط   بدون

باعث تفاوت در   در زمان رواج و کاربردش در نگارش آثار و متون فارسی میانه و چه در حال حاضر همواره

متن فارسی میانه شهرستان   خوانش ها و ترجمه های پژوهشگران مختلف شده است. با بررسی ترجمه دریایی

متن در بسیاری از موارد از ترجمه تفضلی   نتیجه گرفت که او در ترجمه اینهای ایرانشهر می توان چنین  

درباره مفهوم پژوهش هایی که  با  و  نام های   پیروی کرده  برای  یادداشت هایی که  انجام داده و  )ایرانشهر( 

ی ترجمه  نسبتا کاملی در اختیار خوانندگان قرار داده است. به نظر نگارنده بررس  جغرافیایی ذکر کرده، پژوهش 

و میانه   متون فارسی میانه مختلف می تواند به شناخت هرچه بیشتر ما از زبان های ایرانی باستان های فارسی

 .کمک کند 

  مایه ها  بن

 جا.   ی قهستان، ب  یخی تار یایجغراف ، (1388احمدرضا، )  ،یکبر_ ا1

ایرانشهر، پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه  (، بررسی کتاب شهرستان های  1400)،  دهقی، شیما  جعفری_  2

 . 25-40 (، 21) 1های علوم انسانی، 

، حماسه و    خیدرباره تار  انه یم  ی به زبان فارس   ی نوشته ا  رانشهریا  یشهرستان ها  ، (1388، تورج ، ) ییایدر_ 3

 .، تهران ، توس  ان یلی، ترجمه شهرام جل ران یا یباستان یایجغراف

 جا.  یتا، ب یب  روان، یدر عهد انوش   رانیا یاهلل، شاهنشاه تیعنا رضا،_ 4

5  _Baker, Alan R. H. (2003).Geography and History: Bridging the Divide. 

Cambridge, UK: Cambridge University Press 
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 نادیه فیروز

 فارسج  لیدانشجوی کارشناسی تاریخ دانشگاه خ

 

 

 دیباچه 

بخارا یکی از شهر های ریشه دار و بسیار مهم ایالت سغد در شرق اسالم است، که حوادث بسیاری را متحمل  

شده است. در طول تاریخ همواره در فراز و نشیب های گوناگون بوده، به طوری که طی دوران متمادی تأثیرات  

از این شهر به عنوان مهد تمدن شاعران، عالمان و  و دشواری های زیادی را به خود دیده است. در   تاریخ 

که گویی بی گمان این اسطوره ها در این شهر به سطح باالیی از    دانشمندان مشهور فارسی زبان یاد می شود،

جایگاه اجتماعی و فرهنگی رسیدند. در نهایت این شهر به یکی از مراکز مهم فرهنگی و ادب، و همچنین  

ی قرار گرفتن بر سر راه جاده ابریشم و  در قرون سوم و چهارم بدل می شود. بخارا به واسطه   پایتخت سامانیان

های   آبادی  و  ها  شهر  چین،  با  قوی  ارتباط  همچنین 

ها    متعددی را در خود جای داده است، که هر یک از آن

 موقعیت باشکوهی را برای خود به ارمغان آوردند.  

ه شهر  از  یکی  در  بخارا  که  است،  ماوراءالنهر  وسیع  ای 

تقسیمات جغرافیایی بخشی از ایاالت سغد به شمار می آید.  

سرزمین ماوراءالنهر میان دو رود جیحون و سیحون قرار  

داشت، و ایالت سغد یا سغدیانا سرزمین خوش و خرم در میان این دو رود قرار داشته است. این شهر از گذشته  

ین شهر های ایران به محسوب می شده است، که از نظر همبستگی و پیوند های  تا به امروز از گسترده تر

فرهنگی و تاریخی، نظیر نداشته است، که امروز از آن پیوستگی به خوبی یاد می شود. بخارا را می توان به  

یاسی و  عنوان یکی از آباد ترین شهر های ماوراءالنهر دانست؛ به گونه ای که هنگام فتوحات اعراب، اهمیت س 

دیگر بود، و همین برجستگی نسبت به دیگر نقاط موجب شد که توجه خود    یاقتصادی اش بیش از شهر ها 

خبارا   والیت   
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را نسبت به جایگاه تاریخی خود افزون سازد. اهمیت این شهر به اعتبار قرار گرفتن در محل برخورد شاهراه  

تاجران شرق و غرب بود. لذا در طول دوران  و اینکه این شهر مکانی برای داد و ستد میان  ؛  مهم بازرگانی بود

  تاریخی گوناگون همواره مورد تهاجم و حمله اقوام و گروه های گوناگون قرار گرفته است.

 ریشه یابی نام بخارا  

ی نام بخارا نظر های متفاوتی پیش رو داریم؛ بعضی برآنند که بخارا به معنای پرستشگاه است، که در  رباره د

به صورت » ویهارا « آمده است. در عین حال، جوینی بخارا را مشتق از » بخار « دانسته است.  زبان سانسکریت  

مقدسی همچنین می گوید: ریشه نام بخارا به » کوه خوران « بر می گردد، ولی احتمالی دیگر هم وجود دارد،  

آمده است. ) اصطخری (    که نام بخارا برگرفته از بخارک مغزی باشد. نام اصلی بخارا به صورت » بومجکث « 

نرشخی همچنین با استناد به حدیثی از پیامبر )ص( درباره این شهر، نام اصلی آن را » فاخره « دانسته است،  

، امروزه برخی فاخره را لقب بخارا می دانند. در  رکه در گذر زمان به بخارا تبدیل شده است. و بنا به همین ام

جایگاه پادشاهان بوده؛ که گویا افراسیاب آن را بنا کرده است، و پس    بعضی نوشته های اساطیری کهن، بخارا 

 از آن به صورت شهر در آمده است و پادشاهان به این شهر وارد می شدند.  

 پیشینه تاریخی  بخارا

تاریخی بسیار کهن می باشد؛ اما اوج عظمت و اعتبار خود را در دوره اسالمی نشان می   ی بخارا دارای پیشینه 

اما سلطه سیاسی مردمان مسلمان بر آنجا در قرن دوم    دهد. اسالم در قرن اول هجری وارد بخارا می شود، 

فرمانروایان    ( اداره این شهر به عهده389-279قوت می گیرد، و تثبیت می شود. تا زمان حکومت سامانیان ) 

محلی به نام » بخار خداه« بود. بخار خداه ها تا دوره ی اسالمی حکومت کردند و تسلط عربان بر بخارا همانند  

تسلط ترکان، با همت فرمانروایان محلی بر این سرزمین حکم راندند. در دوره حکومت سامانیان، بخارا به عنوان  

مردم بخارا به حسن طاعت و فرمانبری    : ی ابن حوقلبنا به گفته نقطه مرکزی و » داراالماره « محسوب می شد.  

و کمتر اتفاق می افتاد که با حاکمی سر به مخالفت بپردازند، و به همین خاطر امرا آنجا   از حاکمان معروف اند 

زیچه  را برای اقامت بر سایر نواحی ماوراءالنهر ترجیح می دادند. این شهر بعد از سقوط سامانیان گرفتار و با

که از هیچ حکومت و لشکری ترس نداشتند و از قدرت باالیی برخوردار بودند که   دست ترکان بیابانگردی شد 

هجری    388ق(، که در سال    609- 389از هیچ چیز نمی گذشتند. از جمله گروهی از آنان، قراخانیان بودند )

به طوری که یک سال بعد شهر را ترک  ؛  دست به تصرف بخارا زدند اما بیماری طاعون امان را از آنان برید 

بار دیگر تسلط خود را بر این شهر نشان دادند.    395کردند ولی این پایان کار آنها نبود. شش سال بعد در سال  

و بخارا به عنوان یکی از پایتخت های آنان انتخاب شد و سر انجام فردی به نام شمس الملک نصر بین ابراهیم  

  581-351غزنویان )  آنبه نام » شمس الملک « را در آنجا تأسیس کرد. بعد از  ملقب به تمخاج خان، کاخی

هجری ملکشاه سلجوقی ویرانی    482ق( آن چنان قدرتی نداشتند که بتوانند بخارا را تصرف کنند. اما در سال  
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خارا تسلط پیدا و بعد آن خوارزمشاهیان نیز نتوانستند به دیوار های شهر ب  های بسیاری را در بخارا بوجود آورد

 ویران کنند.   را کنند و آن 

به گونه ای که گفته می شود: محمد خوارزمشاه بعد از ویرانی شهر، بنای کهن دژ را دوباره از نو ساخت )ابن  

اثیر(. سر انجام بخارا بر اثر خرابی ها و چپاول ها توسط مغوالن، کامالً بی جان شده بود و دیگر هیچ چیز  

وان نشانی از ایالت و شهر دریافت کرد. به گفته ی یکی از بازماندگان بخارایی :» آمدند و  نداشت که از آن بت

این حرف توسط بسیاری از مشاهده کنندگان عالم تأیید شده    .کندند و سوختند و گشتند و بردند و رفتند 

 است. 

 شهر ها و توابع 

نبوده است. توابع و روستاهای فراوانی داشت  شهر بخارا در میان جلگه قرار گرفته بود و دور و اطراف آن کوه  

که شهر های خُجاده، مَغکان، بُمجِکث، طواویس و زَنَدنَه جزءشناخته شده ترین آنها بودند که در درون حصار  

بخارا موقعیت ویژه ای را دارا بوده اند. طواویس یکی از شهر های مهم بخارا به شمار می رفت. نام باستانی  

بود؛ اما اعراب پس از ورود به آنجا، این نام را بر آن نهادند. در هر خانه یک یا دو طاووس  طواویس » ارقود «

نگه داشته می شد، و اعراب تا پیش از این طاووس را ندیده بودند، و چون در آنجا بسیار طاووس دیدند، آنجا  

ی آن طواویس را گذاشتند. را » ذات الطواویس « نام نهادند که پس از مدتی ذات را هم رها کردند وبه جا

بیکند نیز از مهمترین شهر تجاری و بازرگانی این منطقه محسوب می شد و به »مدینه التجار « شهرت داشت.  

روز برقرار بوده است. و مردم    10طواویس بنا بر منابع تاریخی، بازار معروفی داشته است که هر سال نزدیک به  

 ی داد و ستد و تجارت به آنجا می رفته اند.زیادی از نقاط مختلف ماوراءالنهر برا

آمدند و کارگاه های منطقه در بافتن  ف  زندنه در عصر سامانیان به بافتن نوعی پارچه به نام » زندنیجی « معرو

این نوع پارچه ذوق و سلیقه بسیاری به کار می بردند که این محصول به خارج و در ایاالتی مثل کرمان و عراق  

 ال می کردند.           بحتی هندوستان فرستاده می شد و پادشاهان از آن بسیار استق و فارس و 

ناحیه ی )رامتین( نیز از جایگاه ویژه ای برخوردار بود و بنا به گفته نرشخی، پایتخت زمستانی امیران بخارا به  

 شمار می رفت.  

است، به نظر می رسد این شهر به لحاظ    طبق گفته های مورخان پیشین با توجه به اینکه بخارا جزئی از سغد 

ولی از لحاظ جغرافیایی می توان گفت که جزء    سیاسی و اداری، مستقل بودن خود را از سغد اعالم کرده است؛

ناحیه سغد شمرده می شود. بخارا همچنین مرکز دینی ایاالت سغد بود. به طور کل بخارا و سمرقند جزء  

این ایالت بودند، به گونه ای که می توان سغد را ناحیه ای میان بخارا و    مهمترین و با اصالت ترین شهر های

  سمرقند برشمرد.
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 اهمیت تاریخی و فرهنگی 

و جایگاه فرهنگی آن اهمیت تاریخی اش را نیز حفظ می    بخارا از روزگارا پیش از اسالم مهم شمرده می شد 

نکته است که این ناحیه از گذشته دور دارای تمدن بوده است. کرد. کاوش های باستان شناسی نشانگر این  

از ورود اسالم، رونق و رشد خود را در دوران اسالمی به شکوفایی نشان داد و در   ایالت همچنان پس  این 

گسترش تمدن اسالمی تأثیر بسزایی داشت و رفته رفته به یکی از مراکز مهم فرهنگی، سیاسی و اقتصادی  

اما هیچ یک از   یل شد. هرچند بیش تر شهر های ماوراءالنهر با آمدن اسالم رو به رشد رفتند، جهان اسالم تبد 

همچنان آن را به اوج برتری  ،  ها به اهمیت و عظمت بخارا نرسیدند. پویایی و رشد مدرسه ها و مراکز علمی   آن

 و از این رو بخارا به زادگاه فرهنگ و تمدن ایرانی مشهور شد.  رساند 

اول در زمینه رشد و پیشرفت دانشمندان و فاضالن در مرحله برگزیده شدن بخارا به پایتخت سلسله ی  قدم  

سامانیان، گذاشته شد. بطوری که دانشمندان و علما از شرق جهان اسالم به بخارا می آمدند و آثاری شورانگیز  

مهد اسالم یا مدینه اإلسالم نیز    به  که را بوجود آوردند. بخارا در این زمان به گونه ای از رشد و تعالی رسید  

 معروف شد. به گونه ای می توان گفت روزگار سامانیان، دوره عظمت و طالئی بخارا به شمار می رود.  

 آبادانی و رونق 

شهر بخارا به دلیل برخورداری از جایگاه مناسب راهبردی و اقلیمی، همواره از رونق اقتصادی بسیاری بهره  

و از این رو   ی زرافشان )جیحون( بهره می بردر از آب و هوای بسیار خوب و دلپذیر رودخانهمند بود. این شه

شهری بسیار سرسبز و پر آب و آباد بود. همچنین خاک حاصلخیزی داشت و کشاورزی در آنجا رواج بسیاری  

ادتر از ماوراءالنهر  اقلیم ها هیچ جا خوش تر و آبی  پیدا کرد. اصطخری در وصف بخارا چنین می گوید: در همه 

نیست؛ به خاصه بخارا. و اگر کسی به قهندژ )کهن دژ( بخارا بر شود چندان چشم کار کند جز سبز هیچ چیز  

نبیند. این حوقل نیز در صوره األرض می گوید: در میان سرزمین های اسالمی، شهری باصفا و حاصلخیز تر از  

های بخارا جزء سالم ترین میوه های ماوراءالنهر است و همین    بخارا ندیده ام. او همچنان نقل می کند که میوه 

را دارا باشند و همچنین، صفت بخشندگی    یفراوانی نعمت باعث شده بود که مردم بخارا همواره سرشت بزرگوار 

 در میان این مردم بسیار قابل تأمل باشد.

فرهنگی و ادبی بسیار غنی داشتند و    ی مردمان بخارا به دانش دوستی مشهور بودند؛ کما اینکه آنان پیشینه 

دانش دوست های فراوانی در این شهر پرورش یافته اند و ارادتشان نسبت به این منطقه را به خوبی در آثار  

 خود نشان می دهند.  

ابن حوقل در   اند. همانگونه که  یاد کرده  و علم  به عنوان جایگاه فضل  بخارا  از  از مورخان پیشین  بسیاری 

ساندن اهل بخارا چنین می گوید: مردم بخارا در ادب، دانش،فقه، دین داری، امانت، حسن سیرت، خوش  شنا

 اند. ، پاکی دل و نیت، از سایرین نواحی خراسان برتر  معاملگی، کم ضرر بودن، کار نیک انجام دادن، بخشش 
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 اهمیت اقتصادی 

گرفتن در مسیر راه ابریشم و وجود بازارهای فراوان در اطراف آن، از رونق اقتصادی ویژه    بخارا به واسطه قرار

ی  ها به حرفه   ت انبوهی را در خود جای داده است که هر یک از آنجمعیای برخوردار بوده است. به این سبب  

ص قرار گرفت. تجار  تجارت مشغول اند. عالوه بر کشاورزی و دام داری، تجارت نیز در اینجا مورد توجه خا

دستاورد ها و کاالهای مهم صادراتی این شهر )پارچه های نرم، جانماز، فرش، پوست آهو و...( را، به شام و مصر  

وحتی روم صادر می کردند؛ به این سبب، مسلمانان آن را » مدینه التجار « می خواندند. روابط بازرگانی آنها  

و در اثر این ارتباطات آئین بودا به سرزمین چین راه پیدا    د می رسد با چین هم در دوره کوشانیان به اوج خو

کرد. کاال های بازرگانی این شهر عبارت بودند از: پارچه های ابریشمی، کتانی و پشمی. پوشش های پنبه ای  

در بخارا، توجه اعراب را به خود جلب کرد و گلیم و جاجیم برای رختخواب به عراق و سایر نقاط صادر می  

شد. همچنین نمد، کاسه های مسین و طناب های کنفی، از محصوالت صادراتی نواحی اطراف محسوب می  

 شدند. 

از توصیفات جغرافی دانان سغدی می توان این نکته را دریافت که بخارا، مرکز نساجی و پارچه بافی در زمانه  

طراف شهر قرار گرفته بود. به طوری که  ی خود بوده است، و این موضوع مورد توجه بازرگانان بسیاری از دور ا

هر ساله نماینده ای از سوی خلیفه بغداد می آمد و به جای خراج، شیفته پارچه های بخارایی شد و آن ها را  

 با خود می برد.  

 سکه های بخارایی 

سکه رایج » غطریفی « در شکل درهم بود. طبق یافته های نرشخی؛ این سکه در کوشک ماخک، در شهر  

ارا ضرب می شد. درهم غطریفی یا غدرفی، یکی از انواع پول ها بود که ارزش بسزایی را دارا بود و در تعیین  بخ

کردن مهریه خانم ها، مورد استفاده قرار می گرفت. یکی از دالیل اهمیت و ارزش این سکه، مرغوبیت پایین  

 آن بوده است.  

 سخن پایانی   

کنار سمرقند قرار می گرفت. گویا این دو شهر، یعنی بخارا و سرقند همواره شهرت  بخارا یکی از ایاالت سغد در  

سرزمین ماوراءالنهر را ساخته اند. وجه اهمیت بخارا در این نکته است که در کنار رود زرافشان )جیجون( واقع  

ه هستیم.  شده است و به همین سبب در طول زمان شاهد حاصلخیزی زمین و آب و هوای بی نظیر این منطق

و یکی پس از دیگری    از یافته های پیشینیان پیداست که اقوام گوناگونی در طول تاریخ به آنجا هجوم آورده اند 

ی خود را به این شهر وارد کرده اند. بخارا به دلیل جایگاه و موقعیت مناسب یعنی قرار گرفتن در مسیر  ضربه 

جاده ی ابریشم، از رونق بازرگانی و تجاری ویژه ای برخوردار بود. تولیدات صنعتی در این شهر آنچنان فراوانی  
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ادر می کردند. همچنین فراوانی آثار ادیبان  ها را به بسیاری از مراکز مهم اطراف و حتی خارج ص  داشت که آن 

 و علما نشانگر غنی بودن تمدن در این شهر بوده است.  

 بن مایه ها  

الکامل فی التاریخ، تصحیح محمد بن عبدالرحمن مرعشی،  م(،  1992ق/1412)ابن اثیر، علی بن محمد،    _1

 .بیروت، دار احیاء التراث العربی

شرف ابن  _2 ابوعبد بطوطه،  بنالدین  محمد  تهران:  1359)  ،عبداهللاهلل  موحد،  محمدعلی  ترجمه  سفرنامه،   ،)

 بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

(، سفرنامه ابن حوقل )ایران در صورة االرض(، ترجمه و توضیح جعفر شعار، چاپ  1366حوقل، محمد )ابن _3

 دوم، تهران: امیرکبیر. 

چانلو، تهران:  (، المسالک و الممالک، ترجمه حسین قره 1370)  ،عبداهللخردادبه، ابوالقاسم عبیداهلل بنابن  _4

 مترجم. 

 (، سفرنامه، ترجمه ابوالفضل طباطبایی، چاپ دوم، تهران: شرق.1355)  ،فضالن، احمد ابن _5

(، مسالک و ممالک، به کوشش ایرج افشار، چاپ سوم، تهران، شرکت  1368) ،اصطخری، ابواسحاق ابراهیم _6

 نگی. انتشارات علمی و فره

زاده، تهران: بنیاد  (، جغرافیای تاریخی ایران، ترجمه همایون صنعتی1377)  ،بارتولد، واسیلی والدیمیریچ  _7

 موقوفات دکتر محمود افشار.

 گشای جوینی، چاپ چهارم، تهران: ارغوان. (، تاریخ جهان 1370) ،جوینی، عطاملک عطاءالدین _8

 (، مفاخر اسالم، تهران: امیرکبیر. 1366)  ،دوانی، علی  _9

نقی منزوی،  التقاسیم فی معرفة االقالیم، ترجمه علی (، احسن 1361)  ،احمد مقدسی، ابوعبداهلل محمد بن  _10

 تهران: شرکت مؤلفان و مترجمان ایران.

بننرشخی،    _11 محمد  بن1363)  ،جعفرابوبکر  احمد  ابونصر  ترجمه  بخارا،  تاریخ  بن(،  القباوی،  محمد  نصر 

 تصحیح سید محمدتقی مدرس رضوی، چاپ دوم، تهران: توس.

  (، ایران در زمان سامانیان، مشهد: نوند.1371) ، هروی، جواد _12
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 فاطمه مقاتلی 

 ج فارسلیکارشناسی تاریخ دانشگاه خدانشجوی  

 

 

 دیباچه

  یکی   و   گردد برمی   میالد   از   قبل   سال  هزاران   به   آنی  پیشینه ترین شهر تاریخ جهان است که  بلخ، به قولی کهن 

 . است بوده  ایران پادشاهی مهم شهرهای از

میالد، از شمال آمو دریا به  قبل از    1500تا    2000های  بلخ نخستین شهری است که قبایل ایرانی از بین سال

البالد یا مادر شهرها خوانده اند. این شهر آن نقل مکان کردند. عرب ها به دلیل دیرینگی این شهر، آن را ام 

طور سنتی مرکز زرتشتیان بود. نام زریاسپا ، یا یک نام جایگزین برای بلخ یا بخشی از شهر است که ممکن  به 

آسپ گرفته شده باشد. بلخ به عنوان مکانی که زرتشت برای نخستین بار  -ر است از آتشکده مهم زرتشتیان آذ

 شود.دین خود را موعظه کرد و همچنین مکانی که درگذشت، قلمداد می 

؛ التین:  Βάκτρα  ،Báktra( یا شهر باختر یا باکترا )یونانی باستان:  Βάχλο  ،Bakhloشهر بَلخ )باختری:  

Bactra زری ( که به نام ( اسپهZariaspaنیز آمده )    است، از شهرهای مهم افغانستان که امروزه در فاصله

است. این شهر پایتخت دولت    کیلومتری از مزارشریف، مرکز والیت بلخ در شمال افغانستان واقع شده  20

شهرهای مهم    یونانی بلخ بود. بلخ از شروع تاریخ، نخستین مرکز باستانی بودیسم، اسالم و زرتشت و یکی از

این شهر باستانی بیشتر به عنوان مرکز و پایتخت باکتریا یا تخارستان شناخته  .  والیت خراسان در گذشته بوده

ها . اکنون از بلخ، جز انبوهی از ویرانه شد. مارکو پولو، بلخ را به عنوان »شهری باشکوه و بزرگ« توصیف کرده می 

باقی نمانده  کیلومتری کناره راست رودخانه  12در حدود   )بلخ چیزی  باختری بلخ بصورت،  نام  (  βαχλο؛ 

)باکسل( بلهیکه،  و  است. در متون پارسی میانه بصورت  ارمنی،  Bahlīkaبه زبان سانسکریت)  ( و در زبان 

(Bahl آمده ) .است 

داکسیا، بوخدی(، برخی از محققان  ها اولین پادشاهی خود را در بلخ بنا کردند )باکتریا،    ایرانی   و  از آنجا که هند 

و ایرانیان به شمال شرقی ایران و منطقه سیستان،    های مختلف هند   بر این باورند که از این منطقه بود که موج

 والیت بلخ 
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خیز بود، به بیابان  تغییرات آب و هوایی منجر شد این منطقه که در زمان باستان بسیار حاصل  پخش شدند.

های فارسی، نسبت داده  سیس این شهر به کیومرث، اولین پادشاه جهان در افسانه ها، تأتبدیل شود. در افسانه 

 است. شده

در این مقاله ما به جغرافیا، پیشینه بلخ، طبقات اجتماعی، دین و فرهنگ و لباس بلخیان میپردازیم و این مقاله  

 نقل قولهایی از منابع مختلف است. 

 موقعیت جغرافیایی بلخ

ز بیست و دومین اقلیم از اقلیم های عرضی خراسان دانسته و آن را اقلیم چهارم ذکر می کند.  را ا  ابوالفداء، آن 

 در توصیف اقلیم چهارم آمده است: 

این اقلیم از مشرق شروع می گردد. پس از آنکه از سرزمین تبت و از بالد خراسان و شهرهای  معروف آن که  

از   ،نوس ،  جرجان،  نیشابور،  طوس ،  سرخسمرو،    ،بلخ،  بخارا  ،سمرقند ،  اشروسنه  ،خجند ،  فرغانه  :عبارتند 

 د. گرد می  منتهی  مغربی دریای به  طنجه  بالد و  مغرب  سرزمین  از  عبور از وپس  کرد عبور ...  طبرستان

ابن حوقل، اعمال بلخ را متصل به تخارستان، ختل، بدخشان و بامیان ذکر می کند. یعقوبی، این شهر را شهر  

از  اول   را  پایین  تخارستان  و  باال  تخارستان  دمشقی،  داند.  می  باختری  دنیای  یعنی  تخارستان،  کشورهای 

شهرهایی می داند که به بلخ پیوسته است؛ اما اصطخری میگوید: تخارستان را از بلخ جدا کردیم و اهمیت بلخ  

شمالی و جنوبی و بخش  به سبب مرکزیت آن بوده است، یعنی به فاصله واحدی از مرزهای غربی، شرقی،  

 شرقی متمدن و بافرهنگ ایران قرار داشته است. چنان که یعقوبی گوید: 

شهر بلخ وسط خراسان است. چنان که از آنجا تا فرغانه سی منزل به طرف مشرق است و از آنجا تا ری، سی  

قندهار، سی منزل و از  منزل به طرف مغرب و از آنجا تا سیستان، سی منزل به طرف قبله و از آنجا تا کابل و  

آنجا تا کرمان، سی منزل و از آنجا تا کشمیر، سی منزل و از آنجا تا خوارزم، سی منزل و از آنجا تا ملتان،  سی  

 منزل. 

شهر بلخ، از باستانی ترین شهرهای بزرگ حوضه آمودریا شمرده  

می شود، در اینجا، پایتختِ دولتِ نیمه اساطیریِ )باکتریا، باختر( 

باختری هخامنشیان در   بلخ که بعدها به صورت ساتراپ نشین 

آمد، برپا بوده است. در اوستا که در میان منابع، مقام خاصی را  

ندا وجود  باختر  لفظ  شده  دارد،  ذکر  نام  این  بار  یک  فقط  و  رد 

است، آن هم در فرگرد اول وندیداد، آنجا که از کشورهای مؤمن  

به آیین زرتشت یاد می کند؛ این کشورها عبارتند از: سغدیانه،  
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  در   جیحون   یا   اکسوس   رود   به   شد   می   محدود   باختر  کشور  که   کرد   ذکر   باید ...)و   باکتریا   ۔ باختر،  درة زرافشان

 هندوکش در جنوب ترکستان و چین در خاور و خراسان در مغرب(  نکوهستا شمال،

با اینکه اصطالح باکتریا در اوستا وجود ندارد، این نظر که زرتشت با باکتریا در ارتباط بوده، مربوط به روایات  

حال  سمیر امید می دانسته.  ،  است. حتی کتزیاس هم، زرتشت را شاه باکتریا و معاصر ملکه باستانی آشور  قدیم

  على   محققان،   اکثر.  دانند   می  مادی  ۔آنکه اکثر مؤلفان عهد عتیق، زرتشت را مغ می خوانند و مادی و یا پارسی

  هخامنشیان،   مالیاتی   های  حوزه  بندی  تقسیم   در.  دانند   می   باختر   در  را  اوستا  ظهور  روسی  محققان  الخصوص

از شمال به رود سیحون و از مشرق به کوه    که  آسیا  در   وسیعی  ناحیه   باختریان،  از  که   است  نوشته   هرودوت 

ها    های ایموس و از جنوب به سند محدود بوده و قسمت مهمی از ترکستان امروز را شامل می شده و مدت 

 .قسمتی از امپراطوری وسیع پارسی را تشکیل می داده است

 داستان بنای اولیه بلخ 

داشتندی، پس دیری بر آمده بود که برادر، کیومرث را  کیومرث را برادری بود که یکدیگر را سخت دوست  

ندیده بود. برخاست و به دماوند آمد و از فرزندان کیومرث پرسید که پدر شان کجا است. ایشان سوی مشرق  

برادر کیومرث بدان نشان برفت تا بدان حد و شهر رسید.    ، نشان دادند و گفتند او آنجا شهری با همی کند 

یستاده بود، برادر را از دور شناخت کیومرث آن سالح را که بر وی جنگ کردی برگرفت و  کیومرث بر بلندی ا

روی بدان شخص نهاد و چون لختی پیش رفت، بشناخت که برادر اوست و یک پسر در پی او همی شد و همی  

من    گفت، این دشمن ماست. کیومرث گفت نیست، این برادر من است به سریانی گفت من بالخ. یعنی برادر 

 .و این شهر را بلخ نام نهاد است

الباحه نیز با اشاره به این مطلب، بنیاد بلخ را از بالخ بن أخلوخ میداند و اضافه می نماید که   مؤلف ریاض 

کیومرث که اولین پادشاه پیشدادیان است، بلخ را بنا نموده و طهمورث بن دیوبند ابن هوشنگ بنای آن را  

 تمام کرده است.

فسانه های دیگر، بنیانگذاری شهر بلخ را به طهمورث و یا لهراسب که لهراسب را لوراسب و با نام بلخی  در ا

ذکر کرده اند، نسبت داده اند. بلخ تختگاه لهراسب بوده و لهراسب ولیعهد کیخسرو بود و بعد از او به پادشاهی  

اخت از زر سرخ و آن را به جواهر و  نشست و از اول کسی بود که به لشکریان مزدی داد و در بلخ تختی س 

یاقوت مرصع گردانید و ملوکت هند و روم را مطبع ساخت و خویش به بلخ اختیار کرد و آن را بلخ الحسا )بلخ  

الحسنا( نامگذاری کرد. با توجه به اساطیر، پادشاهانی که نام آنان در زمره خانواده های پیشدادی بلخی آمده  

شاهان قبل از تاریخ، باختر را تشکیل داده اند. هرچه از پادشاهان پیشدادی و  است و می توان گفت که پاد

کیانی، رو به سوی پادشاهان اسپه )دودمان اسپه( پیش برویم به دوره های تاریخی نزدیکتر میشویم. چنانچه  

و    دهند   قبل از میالد، محققین به وجود امپراطوری عظیم و نیرومندی در باختر شهادت می  1500حدود  

 قبل از میالد قرار می دهند.  1000ویشتاسبه )گشتاسپ( را که معاصر زرتشت بلخی و اوستا میباشد، حدود 
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چون گشتاسب به مرد رسید ملکی برای تقدس    واعظ بلخی روایت دیگری در باب بنای بلخ نقل کرده است:

برو شهر بلخ را بنا کن، گشتاسب در حال عمان    :گفتبود و    نام او ایوب علیه السالم  پیغامبری به وی فرستاد.

 بگردانید به سوی بلخ و بی توقف روی به این هم آورد و بلخ را بنا کرد. 

 بلخ در ادوار مختلف 

قبل از میالد، دوره ای است که مردم آریایی در بلخ از حیات بدوی و کوچ نشینی به شهرنشینی    1200در حدود  

همین سرزمین به تبلیغ کیش مزدیسنا و سه رکن اساسی زندگی )گفتار  و تمدن روی آورده و زرتشت در  

نیک، کردار نیک، پندار نیک( میپردازد و دودمان های پیشدادیان و کیانیان، در مهد مدنیت انسانی، به حدی  

زیبا، به تمهید مبادی سلطنت وقت شامی خویش می پردازند. در این زمان در غرب، سرزمینی که آن را بلخ  

نامیم، هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان ظهور می کنند و مبادی خاص و فرهنگی خود را در این سرزمین  می  

قبل از میالد، از راه ایران به بلخ    322تا    331نیز پراکنده می سازند. در اواخر عصر هخامنشی، اسکندر از سال  

 مظاهر فرهنگی یونانی را وارد بلخ میکند.  می تازد و این فتح، زبان و اصول سیاسی و هنر و رسم الخط و دیگر 

در اوایل قرن دوم میالدی، کنیشکا، پادشاه بزرگ کوشانی سلسله کوشانیان را بنیاد نهاد و تمدن و فرهنگ  

 بلخ را با  نشر و تبلیغ، رنگ خاصی بخشید.

همراه است. عناصر اسالمی و عربی  بعد از این دوره، دوره اسالمی را داریم که با ورود سپاه اعراب به این مناطق  

که در تمدن و فرهنگ قدیم قبل از اسالم مخلوط و ممزوج شدند، رنگ نو و تازه ای به آن دادند که بعدها از  

همین سرزمین به شمال و شرق تا چین و هند انتشار یافتند. خراسان و بلخ در واقع خطه انشعاب و کانون   

ر طی هزاران سال آنچه از خود داشته و آنچه از خارج بدان دست یافته،  تششع و چهارراه فرهنگ ها بوده و د

در اطراف خود به هند، ماوراءالنهر و آسیای مرکزی منتشر ساخته است. فرهنگ اسالمی، عناصر عربی خاصی  

داشت که در عصر خلفای راشدین و امویان بر همان مبادی خالص عربی بنا یافته بود و اجزای مهم آن عبارت  

توحید و اخالق نیکو و فرایض    یود از: عادات و رسوم خالص عربی، تعالیم قرآن وحضرت پیامبر اسالم که گویاب

اجتماعی افراد و جماعت بود و عناصر جدیدی که مسلمانان از تمدن های مصر، روم، پارس و خراسان در ضمنِ  

ه. ق که بساط اقتدار    132، بعد از سال  ویژهه  لشکرکشی ها و بازرگانی و روابط ادبی و فرهنگی اخذ کردند. ب

امویان برچیده شد و خراسانیان خالفت آل عباس را در بغداد تأسیس کردند، بلخ در دوران اسالمی همچون  

 کرد؛ بلخ، ام البالد اسالمی بود.  مرواریدی بود که فرهنگ اسالم را منعکس می 

 دوره باستان

ترین تمدن باستانی  همچنین شناخته شده به عنوان تمدن آمودریا، برجسته شهرنشینی باستانی مرگوش و بلخ  

  گستره .  است  میالد  از  پیش  1700–2200فرهنگ عصر برنز در آسیای میانه است، که قدمت آن تقریباً حدود  

  و   ازبکستان   جنوب  افغانستان،  شمال  در  باخلو  امروزی،  ترکمنستان  در  تپه  نمازگاه  شامل  بزرگ   تمدن  این
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(،  1976ها توسط ویکتور سیریانیدی )   باشد. این مکانبلخ باستان )باکتریا( می   غربی، در منطقه   کستانتاجی

شناس شوروی، کشف و نامگذاری شد. باکتریا، نام یونانی ناحیه باخلو )بلخ امروزی( در شمال افغانستان  باستان

 کنونی بود و مرگوش نام یونانی ساتراپی فارسی مارگو به مرکزیت مرو، در ترکمنستان امروزی بود.  

نینوس پادشاه    400مورخ قدیم یونان، ستیاس در   ادعا کرد که  از میالد )به دنبال دیودور سیسیلی(  پیش 

باختر را در سال  افسانه اوکسیارت، پادشاه  از میالد )  2140ای آشور،  تروا(    1000پیش  از جنگ  سال قبل 

های یونانی بلخ و  است. از زمان رمزگشایی خط میخی در قرن نوزدهم، کشف سوابق واقعی دولت شکست داده 

 پذیر شد. با این حال، مورخان ارزش کمی برای این دولت یونانی قائل هستند. مکان آشور ا

  به   میالد   از   قبل  2000– 2500به گفته برخی از نویسندگان، باختر میهن قبایل هند و اروپایی بود که حدود  

د که بعداً به  امروز و شمال غربی، به سوی هند و پاکستان امروزی نقل مکان کردن  ایران   سوی  به  غربی،  جنوب

های شمالیِ امپراتوری هخامنشی تبدیل شد. پیامبر زرتشت در این مناطق، جایی که خاک حاصلخیز    ساتراپی

ها صحبت بلخ، توسط صحرای توران احاطه شده بود، متولد شد و اولین پیروان خود را بدست آورد. زبانی که آن 

 کردند اوستایی بود. می 

  سرزمین   در  اسکندر  دشمنان  از   یکی  اسپیتامن،  دختر  اپامه،  با  اسکندر  های  استسی  یسلوکوس به دنبال ادامه 

  وحدت   ایجاد  جهت  در  او.  باشد   مقدونی  و  ایرانی  نژاد  از  ای  آمیزه  که  نهد   بنیان  را  ایسلسله   تا  کرد  ازدواج  باختر

امپراطوری سلوکی با آن مواجه بود،  نشین پرداخت. مشکالتی که    احداث شهرهای یونانی   به  خود،   قلمرو   در 

دوم مصر بود. این جنگ به دیودتس، والی باختر فرصت الزم برای اعالم استقالل )حدود    لمیوس جنگ با بط

پ. م( را داد؛ وی سغدیانه را تسخیر نمود و فرمانروایی یونانی بلخ را بنیانگذاری نمود. دیودتس و جانشینان    255

نتیوخوس سوم بزرگ که در  به ویژه از حمالت آ  ،ها حفظ کنند  وی توانستند خود را در برابر حمالت سلوکی

 پیش از میالد(.   190نهایت وی را شکست دادند )حدود 

یونانیان بلخ چنان قدرتمند بودند که توانستند قلمرو خود را تا هند گسترش دهند؛ اما راجع به باختر، بخشی  

 . سیا قرار داردهای بیشتر آن در شمال و شرق آاز آن در کنار آمودریا و به سمت شمال قرار دارد، گرچه بخش

ها موفق    یونانیانی که باعث شورش باختر شدند، تصمیم بر این داشتند تا حکومت مستقلی ایجاد کنند، آن 

 گوید:  طور که آپولودور دمشقی می های یونانی بلخ و هند را تأسیس کردند، همان  شدند و دولت

در باختر و فراتر از آن بلکه بر هندوستان نیز  ها نه تنها  ها تحت سلطه در آمدند. آن   بیشترین قبایل توسط آن

 تسلط یافتند.  

 

 

56 



 

 

 بودیسم

تروپوسا و بهالیکا در کشورهای بودایی مشهور است. دو    - شهر بلخ بخاطر دو راهب بزرگ بودایی افغانستان  

بودا در بلخ معرفی شد  ها وجود دارد. طبق یک افسانه، بوداییسم توسط بالیکا، شاگرد  استوپا بر فراز مقبره آن 

گایا آمده بود. در ادبیات، بلخ به    است، وی یک بازرگان منطقه بود و از بوده و این شهر نام خود را از او گرفته 

است. اولین ویهارا در بلخ، پس از بازگشت بالیکا بعد  نام برده شده   Bahlikaیا    Balhika ،Valhikaعنوان  

از بلخ بازدید کرد، آنجا یک مرکز    630زانگ در سال  گامی که شوان از راهب شدن، برای وی ساخته شد. هن

زانگ، در زمان بازدید وی در قرن هفتم میالدی، حدود صد  شکوفای هینایانا بودیسم بود. طبق خاطرات شوان 

راهب و تعداد زیادی استوپا و سایر بناهای   3000است؛  صومعه بودایی در این شهر یا مجاورت آن وجود داشته 

 ذهبی وجود داشتند.  م

 یهودیت  

است که این  است، یک جامعه یهودی باستان در بلخ وجود داشته طور که مورخ عرب المقریزی ثبت کرده همان

است. جغرافیدانان عرب، به وجود  جامعه با انتقال یهودیان به بلخ توسط پادشاه آشور، سناخریب تأسیس شده 

کنند که  روایات اسالمی بیان می  اند.ه )شهر یهودی( در بلخ گواهی کرده الیهود )دروازه یهودیان( و الیهودیباب

پیامبر ارمیا به بلخ گریخت و حزقیال در آنجا دفن شد. این اجتماع یهودی در قرن یازدهم مورد توجه قرار  

،  گرفت، زیرا یهودیان این شهر مجبور شدند باغی را برای سلطان محمود غزنوی نگهداری کنند که برای آن

درهم پرداخت میکردند. طبق تاریخ شفاهی یهودیان، تیمور، یک چهارم شهر را به یهودیان بلخ،    500مالیات  

 با یک دروازه برای بستن آن داد.  

ی  ، در حالی که یهودیان هنوز در یک محله ویژه ودش جامعه یهودیان در بلخ تا اواخر قرن نوزدهم گزارش می 

 شهر سکونت داشتند.  

 مسلمان  حمله اعراب 

  43سرکردگی احنف بن قیس بود. در سال    به(  ق.ه   32)  م   652  سال   در  بلخ   به  مسلمانانی  حمله نخستین  

.ق( بود که کامالً  ه  96.ق دوباره به تصرف مسلمانان درآمد ولی در زمان قتیبة بن مسلم )متوفی به سال  ه

  چهار   از  یکی  مرو  و  نیشابور   هرات،  با  همراه  بلخ  وسطی،  قرون  در   یعنی  اعراب،  یه مغلوب آنان شد. در دور 

 .  بود خراسان( ربع چهار) قسمت

.ق، اسدبن عبداهلل قسری پایتخت خراسان را از مرو به بلخ انتقال داد و شهر رونق یافت. در  ه   118در سال  

.ق، عمرو لیث صفاری نزدیک  ه   287.ق، این شهر به تصرف یعقوب لیث صفاری درآمد. در سال  ه   256سال  

د بلخ تحت حکومت سامانی  به قتل رسید و  و  اسماعیل سامانی شد  .ق،  ه   451رآمد. در سال  بلخ، مغلوب 

.ق با  ه   617.ق به دست ترکان غزنوی افتاد. در سال  ه   550سلجوقیان این شهر را تصرف کردند و در سال  
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وجود اینکه بلخ تسلیم چنگیز مغول شد، مغوالن همه مردم شهر از زن و مرد و کودک را از شهر بیرون آورده  

کردند و سپس شهر را آتش  ها تغذیه می ات وحشی از گوشت آن ها حیوانطوری که تا مدتو همه را کشتند به 

  ولی  بازیافت  را   گذشته شکوه  ایاندازه   تا(  ق.ه   911 –   771)   تیموریان   ی زده و کامالً تخریب نمودند. در دوره 

ی  ناحیه   اکنون   قدیم،  بلخ  هایخرابه .  گذاشت  انحطاط  به  رو  بلخ  آن،  کیلومتری  بیست  در  مزارشریف  بنای  از  پس

 است. را اشغال کرده  وسیعی

است مثل: بلخ  های مختلف یاد شده در منابع تاریخی به خاطر موقعیت فرهنگی و تمدنی بلخ، از آن به نام 

   …القرا، بلخ بامی، قبه االسالم، دارالفقاهه، داراالجتهادالبالد، ام گزین، بلخ الحسنا، ام 

های  بلخ را انبار مهمی برای کاالهای عبوری در آسیای میانه در نخستین سال  ،زبانفارسی جهانگردان اروپایی و  

  شمال   در  سرسبز،   هایزمین   و   درختبی   هایبیابان  میان   مرز  در   شهر،   این.  اند آورده   شماربه   م   19  یسده

 شد می   پخش  جوی  18  از   مرکب  ایشبکه   طریق  از  شهر  آب  و  بود  آباد  بسیار  زمانی  آمودریا،  جنوب  و  هندوکش

های کاروانی واقع بود که از جنوب به هند،    داد. بلخ در برخوردگاه جادههای شهر را به هم پیوند می   درّه   که

شماری از طریق این شهر، که به عنوان  های بی کاروان  شد.از غرب به ایران، و از شرق به چین کشیده می 

 کردند.وآمد می داشت، رفتبازاری در آسیا برای خرید و فروش اسب شهرت 

 ساختار بلخ در دوره اسالمی 

درون قدیمی ترین بخشِ شهر بلخ بوده که در آثار مورخان قرون وسطی، از آن تحت عنوان  قلعه  قلعه هندوان  

این مکان را، باالحصار می نامند. در مورد نام قلعه مذکور و    ، هندوان یاد شده است که اکنون نیز مردم محل 

زمان احداث آن روایات متفاوتی نقل شده است. حتى احداث قلعة هندوان را، به پهلوانی افسانه ای به نام  

لهراسب، نسبت می دهند که نماینده کی خسرو در آن شهر بوده است و چون لهراسب مواد ساختمانی را از  

و در بلخ این قلعه را بنا نموده است، این قلعه تحت عنوان قلعه هندوان خوانده میشود، سلطان  هند آورده  

محمد مفتی بلخی، در مجمع الغراب متذکر می کرد که قلعة هندوان را ابومسلم بنا نهاده است و دیوار شمالی  

 میالدی، تجدیدبنا و مرمت نمود.  1312آن را امیر حسین گورکان در  

شامل بخش بزرگی از آثار و ابنیه بلخ قدیم می باشد. یکی از دروازه های معروف بلخ نیز در همین   ه شهر درون

 وجود دارد.   ه دروازه دیگری نیز به نام درواز یهود  قرار گرفته و به نام دروازه هندوان خوانده میشود  هشهر درون 

گشتاسب، بنیانگذار شهر بلخ و مثیرة ایوب صابر و  . قبربنای دیگر، سرتله نام داردکه قبرستان معروف بلخ است

ترین مناطق بلخ به شمار آمده است. در واقع    از معروف  ههمچنین شیخ ابواسحاق، در آن محل قرار دارد؛ سرتل 

به طور کلی گورستان بزرگی را تشکیل داده که مزار بسیاری از بزرگان بلخ را در خود جای داده است.    ه سرتل

ج ها و بازار ها، قصبه جباخان و قصبه بلوریان که از مهم ترین ها هستند، راه های تجاری  و  دروازه ها و بر 

 مساجد مهمی نیز در بلخ قرار دارد که معروف ترین آن ها، مسجد سبز و مسجد نُه گنبدان است.
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 دیگر مکان های باستانی بلخ 

متر عرض    46مثل تخت رستم. طول آن    ،اند اسالمی داشته بناهای اولیه بودایی دوام نسبتاَ بیشتری به بناهای  

متر است. چهار طاق مدور در داخل غرق شده و چهار خروجی از بیرون به داخل طراحی   15متر و ارتفاع   27

  139تا    100متر مربع مساحت و  سانتی   60است. پایه ساختمان از آجرهای خشک شده در برابر آفتاب با  شده

است. تخت رستم در نقشه، به صورت گل شکل و دارای اضالع ناهموار است.  اخته شدهمتر ضخامت س میلی 

ها، ناوا ویهارا است. ممکن است در این ویرانه ظاهراً از گل پیس )یعنی گلی مخلوط با کاه و گودال( ساخته شده 

مت جاده مزار  های مخروبه به س است، بشناسیم. تپه را که توسط دیپلومات چینی، ژانگ چیان توصیف شده 

 تر از آن است که بلخ امروزی در آن قرار دارد.  دهنده مکان شهری است که هنوز قدیمیشریف احتماالً نشان

 شود: های دیدنی زیادی دیگر نیز زیادی دیده می ها و استحکامات باستانی در بلخ مکان امروزه جدا از ویرانه 

 خان قلی سبحان سید  مدرسه  •

 پارسا نصر خواجه مسجد  و  زیارتگاه  بلخ، باالحصار •

 بلخی  رابعه شاعر آرامگاه •
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نو گنبد(مس  • نه گنبد )مسجد  و    : جد  تزئینات  با  این مسجد 

نیز گفته  کاشیکاری های عالی، که به آن مسجد حاجی پیاده 

افغانستان می  در  که  است  اسالمی  یادبود  بنای  اولین  شود، 

 است.  شناسایی شده

   رستم  تپه   و  رستم تخت  •

 

 موزه بلخ 

است. این اخیر دچار غارت شدهاین موزه، قبالً دومین موزه بزرگ کشور بود، اما مجموعه آثار آن در دوران  

موزه از ساختمان مشترکی که با یک کتابخانه مذهبی دارد، به موزه مسجد کبود نیز معروف است. این موزه  

هایی از هنرهای    های باستانی بلخ، کلکسیون آثار هنری اسالمی از جمله قرآن قرن سیزدهم و نمونه  ویرانه 

 گذارد. ش می تزئینی و مردمی افغانستان را به نمای

 طبقات اجتماعی 

داستان سه پسر فریدون و تقسیم جهان بین این سه پسر معروف و مشهور است. در روایات تورات نظیر آن به  

صورت سه فرزند نوح، سام و حام و بافت وجود دارد. روایت سه فرزند فریدون در خدای نامه و شاهنامه های  

 بیان می کند:  چنین  قدیم وجود داشته و فردوسی نیز آن را این

نام گذاری کرد و جهان را بین این سه پسر چنین تقسیم می کند که   و فریدون سه فرزند خود را چنین 

 نخستین را خاور خدای و دومین را نوران شه و سومین را ایران خدای می خواند. 

ه طبقه اجتماعی وجود داشت  در فالت وسیع ایران که از مجرای دریای سند تا سواحل دجله امتداد داشت، س 

که هر یک به یکی از فرزندان سه گانه زرتشت منسوب است. چنانکه اجتماع قدیم آریایی از سه پیکر روحانیون،  

در دوران رشد اجتماعی، طبقه دیگری بر طبقات سه گانه فوق    ؛جنگجویان و مولدین ثروت، تشکیل میشد 

، و به موجب اسناد عصر ساسانی نزدیک ظهور اسالم برخی از  افزوده شد که طبقه صنعتگران و بازرگانان است

ها شدند. در دوره اسالم، زارعین از طبقه سوم حذف   طبقات حذف و به جای آن طبقات دیگری جایگزین آن
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و جای آن را عمال دولت گرفته و جنگجویان به طبقه اول ارتقا یافته و روحانیون و پزشکان به طبقه دوم  

 رفتند.

 عهد ساسانیان این طبقات چهارگانه، تا نشر اسالم بدین گونه بودند:در 

  حکومت   عمال  و   دبیران  _3  آرتیشتاران با سپاهیان و جنگجویان   _2  آذرروان با علمای دینی و روحانیون   _ 1

  و   وران  پیشه  و  بازرگانان  با  هوتخشان  افزوده   طبقه   و   برزیگران،  و  کشاورزان   با  واستریوشان  _4  نویسندگان  و

 .خدمتگزاران

در تشکیالت کشوری ساسانیان که بقایای آن در اوایل عصر اسالمی هم ادامه یافت، هر استان )والیت(، اضالع  

و مرکز آن را شهرستان می گفتند و حاکم این منطقه، شهریگه بود.    کوچکی داشت که هر ضلع فرعی راشهر

ه و جهان داری نظام ملوک الطوایفی، با متن خاص خود  از نظر ادار  هنگامی که اعراب وارد این منطقه شدند 

جریان داشت و سه طایفه بسیار معروف بودند که نخستین را شهریج، دومین را مرزبان، جمع آن مراز به، و  

 سومین را کنارنگ می گفتند.

دهقانان و    در طبقات اجتماعی دوره ساسانی، بعد از شهزادگان و شهرداران )شهر باران( و وزرگان )اشراف(،

سواران و گروه آزادان قرار داشتند و در دوران سلطه اعراب، گروه اخیر را اسوار و اساوره میگفتند، که این طبقه  

سواران در عصر ساسانی اسوبار و جمع آن اسوباران خوانده می شد. گویا اسواران از طبقه آزادان بودند و احتمال  

فاتحان آریایی در مقابل بومیانِ مغلوب، اختیار کرده بودند. طبقه  می رود که آزادان در اصل نامی بوده که  

 دیگر از اشراف، کدخدایان بودند که عرب ها آنان را ملوک الطوایف گفته است.

چون سیاست خلفای عباسی برخالف امویان، آمیزش با عجم بود، تشکیالت ساسانیان را پیروی می کردند.  

ن محلی خراسان را پروراندند و عاقبت هم، اختیار این سرزمین را به دست  بنابراین خاندان های بزرگ، دهقانا

ایشان سپردند و از همین طبقات بود که خاندان های شاهی طاهریانِ پوشنگ و سامانیانِ بلخ ظهور کردند.  

باید گفت که برخی از فرمان های قدیم، به صورت حکمرانان محلی در نقاط مختلف حکومت می کردند. افراد  

این خاندان های حاکمه، فرمانروایان مطلقی بودند که اکثرا با ورود اسالم موافقت نموده و در دوره اسالمی نیز  

تا قرن ها قدرت و نیروی خود را حفظ کردند و همان طور که اشاره شد، دودمان سامان خدات که در سامان  

خدات که جد ایشان بود، از بلخ بگریخت و   بلخ خواجگی داشتند، به نام سمانه نیز ذکر شده اند.  چون سامان

 به نزدیک وی آمد او را اکرام کرد و دشمنان او را قهر کرد و بلخ را باز به وی داد. 

هنگام بحث درباب دروازه های بلخ، گفته شد که یکی از دروازه های قدیم شهر بلخ را باب یهوده می نامیدند  

و بیان گردید که احتماال وجود این نوع اسامی، حاکی از وجود محله هایی است که نجار یهودی در آن سکونت  

یهودی در بلخ و در محله یهودیان    میالدی هم عده زیادی   1900داشته، و حتی دیده شده که تا حدود سال  

تمام   از خراسان و  فاتح  اعراب  بودند که  موالی و غالمان  ناحیه،  این  در  اند. طبقه دیگر موجود  بوده  ساکن 
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کشورهای مفتوحه، اسیران جنگی را به عنوان موالی خود می بردند. این موالی در جامعه و دربار عربی آنقدر  

ثقافت عربی خاص به فرهنگ  نفوذ کردند که  را،  اموی  تبدیل آ  دوره  و عجمی عصر عباسیان  میخته عربی 

نمودند، و در دربار و جامعه، فرقه های خاص و مهم شدند و امور دربار، بازرگانی و کشاورزی و حتی دفتر و  

 دیوان حکومت را  گرفتند و مقدمات ظهور جنبش های ملی را فراهم آوردند.  

و بلخ، قبل و بعد از اسالم یکی هم طبقه عامه مردم است که عبارت بودند  طبقات اجتماعی و دولتی خراسان 

از طبقه چهارم اجتماع که در طبقه بندی عصر ساسانیان و مقارن ظهور اسالم، کشاورزان و برزگران، بازرگانان  

 و پیشه وران و خدمتگزاران بودند.  

رده کردن نیازها و فداکاری هنگامی که  شهر بلخ، در اخالق نیکوی مردمش، خوش رفتاری و جدیت در برآو

  می بایست، بسیار شهرت داشت و در منابع گفته شده است که به فقیران و مساکین به خوبی رسیدگی می

  شده و تعداد آنها بسیار کم بوده است.

 پوشش مردمان بلخ 

ان و  شباز لباس بلخیان در عصر اوستایی اطالع دقیقی در دست نیست، ولی از آنجا که مردم آن عصر، غالبا  

ان از پوست گاو و گوسفند  آنگله دار بودند، از این رو می توان حدس زد که بایستی در آن دوره، جامه های  

میوه داشتند، باید گفت که پیش از  بوده باشد. با عنایت به توجه خاصی که بلخیان نسبت به درخت انار و  

آمدن آریاییان به سرزمین ایران، درخت انار و میوه همان جایگاه و مقام گل لوتوس را داشت و از زمره نباتات  

مقدس شمرده می شد و بیشتر اشیاء با شکل ساقه و برگ انار آرایش می یافتند؛ البته کم کم از حدود هزاره  

رگ گل لوتوس برای آرایش در نقوش پارچه ها به کار می رفت و در نتیجه،  یکم پیش از میالد، ساقه و ب 

لوتوس، جانشین ساقه و میوه انار گردید. لوتوس ایرانی، که هم نام و نظیر لوتوس هندی، و در زبان انگلیسی  

فید،  معروف است، تصور می رود که همان نیلوفر آبی باشد که در مرداب ها میروید. گل س  "رزلونوس "به نام  

گلی بزرگ و زیبا است که با برآمدن آفتاب باز و با فرو رفتن آن بسته می شود، بدین سبب مظهر خورشید  

است و با میترا )مهر( همبستگی داشته است. با توجه به این مسئله که بعدها نیز یکی از اقالم صادراتی بلخ را  

ین گل و پرورش آن از دیرباز به ذهن پیشی  گل نیلوفر آبی تشکیل می داده است، توجه خاص مردم بلخ به ا

ه و پارچه های بافت بلخ موجود بوده و بعدها در آرایش ساختمان های تخت  عمیگیرد. نقش این گل، در جام

جمشید نیز دیده شده که بی گمان به کار بردن این نقش، برگرفته شده از هنر بلخیان در به کارگیری نقش  

ها باز هم این نقش تکرار گردیده است؛ باید گفت که نقش گل نیلوفر آبی    گل نیلوفر آبی بوده است و بعد 

جنبه مذهبی نیز داشته است. معبد نوبهار در روزهای اول سال از گلبرگ های لوتوس پوشیده می گردید و  

چنان که از پیکر داریوش در تاالر اصلی کاخ    .ساقه و گل های نیلوفر آبی سراسر معبد را در بر می گرفت

هایی است که در میان چنبری قرار    اریوش در تخت جمشید پیداست، طرح و نقش جامه او شبیه نیلوفر د

ویژه در  ه  گرفته اند که خود آن هم با گلبرگ های لوتوس آرایش یافته است که سپس در زمان اشکانیان و ب 
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سان و به طور اعم ایران،  دوره ساسانیان و حتی پس از اسالم نیز در نقش و طرح پارچه های بافت ناحیه خرا

 فراوان دیده میشود. ظاهرا بافتن نقش پرندگان نیز بر روی پارچه ها معمول بوده است.  

 دین مردم بلخ 

های پنجم تا هفتم میالدی پیرو چند دین بودند. به استناد بر مآخذ تاریخی و مدارک  مردم تخارستان، در قرن 

های قدیم زرتشتی بودند. موقعیت  اکثریت مردم تخارستان مثل دوره توان گفت که  شناسی دقیق، می باستان

دین بودایی نیز خیلی مستحکم بود. در آسیای وسطی در دوران هفتالیان، دین بودایی مورد تعقیب قرار نداشت  

کردند. در پایان قرن ششم و اوایل قرن هفتم میالدی  و بعضی حاکمان هفتالی از دین بودایی پشتیبانی می 

پیوندند و هم در جنوب آسیای میانه هم در افغانستان  ی حاکمان خاقانات غربی ترک، به دین بودایی می بعض

نمایند. در قرن هفتم در پایتخت تخارستان، در    های بودایی می  و شمال هندوستان، شروع به ساختن معبد 

ادیان سه دین و غیره موجود بودند.  ها دین، در شومان دو دین، در قبها دین بودایی، در تِرمِذ ده   شهر بلخ صد 

است. دین دیگری که  از اطالعات به دست آمده بنظر میرسد که در تخارستان، دین بودایی خیلی انتشار داشته 

در آسیای میانه در این زمان رسوخ کرده بود، آیین مانوی بود؛ و یک دین دیگر، دین نصرانی بود. تخاریان  

 معتقد به دین نصرانی بودند. 

 خ، کانون علم و هنر و فرهنگ  بل

 است:  ند آمده ا های تعدادی از بزرگان که در بلخ زاده شده یا زیسته در فهرست زیر، نام 

 موالنا جالل الدین محمد بلخی )رومی(، متولد بلخ، در قرن سیزدهم.  -

 ابن سینا یا بوعلی، فیلسوف و دانشمند مشهور قرن دهم که پدرش بلخی بود.  -

 . قبادیانی ناصر خسرو  -

 امیر خسرو )دهلوی( که پدرش امیر سیف الدین از بلخ بود.  -

 .منوچهری دامغانی متولد بلخ بود) به نقل از دولت شاه سمرقندی( -

 . رشید الدین وطواط -

 . صانح بلخی -

 . شهید بلخی -

 . ابوالموید بلخی -

 . ابوشکور بلخی -
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 . 10یا  9معروفی بلخی شاعران اولیه قرن  -

  زیست.رابعه بلخی، اولین شاعر زن در تاریخ شعر فارسی، در قرن دهم و در بلخ می  -

 . 11یا  19عنصری بلخی، شاعر قرن   -

 کرد و آنجا درگذشت. انوری، قرن دوازدهم، در بلخ زندگی می  -

 شاهنامه معروف. دقیقی بلخی، ابومنصور محمدبن احمد دقیقی بلخی، متولد بلخ و اولین سراینده  -

   . ابراهیم ابن ادهم، صوفی و حاکم مشهور بلخ -

 . خالد ابن برمک، وزیر خالفت عباسی و از خانواده برجسته برمکیان -

 دان، پزشک، روانشناس و دانشمند بلخی. ابوزید بلخی، عالم جغرافیدان، ریاضی  -

 . شناس دربار عباسی و فیلسوف اسالمیابومعشر بلخی، منجم و ستاره  -

 .و نویسنده کتاب فارسی فارس نما 12ابن بلخی، نامی متعارف برای مورخ فارسی قرن  -

 .عبداهلل، پدر ابن سینا و دانشمند محترم اسماعیلی مذهب -

 سخن پایانی

بلخ همواره یکی از مهم ترین شهر های جهان بوده و در دوره های مختلف تاریخی دارای اهمیت بسیار است 

نزدیکی به خراسان، وجود راه های بازرگانی، مجاورت با دریا و منطقه ماورالنهر و همچنین وجود  و به دلیل  

اقوام مختلف و حکومت های متفاوت در تاریخ، دارای اهمیت است. بلخ، یکی از مهم ترین شهر های تاریخی  

بلخ همواره جزو    .ه استبود ایران است که اکنون جزو سرزمین ایران نیست؛ اما در گذشته، بسیار دارای اهمیت  

قلمرو ایرانیان، هخامنشیان، ساسانیان و همچنین حکومت های سلوکی و اشکانی بود. در دوره ای خاص، بلخ  

همچین بلخ در دوران اسالم هنوز شکوفا بود. بلخ ام البالد شهر های جهان است و به    .کامال هلنیستی شد 

ود دیده است؛ اما امروزه، دریا تمام یاد و خاطره آنان را شسته  شکلی، تمام تاریخ را در چشم زمین و آسمان خ

 و از بلخ باستانی و مشهور آثار بسیار کمی در دست است. 

 بن مایه ها  

و مضافات بلخ، تهران، انتشارات پژوهشگاه علوم    حونی بلخ و ج  ی خیتار  یای، جغراف( 1376مفتاح، الهامه)  _1

 . یو مطالعات فرهنگ  یانسان

 جا.   ی در آغاز سده نوزدهم، ب ی مرکز یایآس   ی، شهر بلخ و کاروان تجار( 1390آرش ) ،یخازن_2 

 .  نا یب  ، تهران م، یشرق قد  یایفارس: مطالعات جغراف ی ، امپراطور(1968ارنست ) لد،یهرزف_3
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گا  _4 جغراف( 1376)  ی لسترنج،  شرق  ی ها  نیسرزم  ران یا  ی خیتار  یای،  عرفان،    ، یخالفت  محمود  ترجمه 

 جا یب  ،یو فرهنگ  یانتشارات علم
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 معصومه نیکنام 

 دانشجوی کارشناسی تاریخ دانشگاه خلیج فارس

 

 

  دیباچه

شاهان  که بنیاد بازسازی این شهر کهن را به    سمرقند یکی از شهرهای مرکزی در ایالت سغد به شمار می رفت، 

  روایت  بر  بنا  اند؛  داده  نسبت  …و سپهساالران اساطیری ایران باستان نظیر افراسیاب، گرشاسپ، گشتاسپ و

ظامی  ن  خی منابع به آن اشاره کرده اند، بر  در  که   کرد،  بنا  عظیم   شهری   سمرقند   اطراف   در   مقدونی   اسکندر  ها

 میکند:نیز در یکی از داستان های خویش براین نکته تأکید 

 سمرقند نه کانچنان چند را                                   هم او داد زیور سمرقــند را            

ق(    617م(، مغوالن )   557م(، ترکان )  5)  ق.م(، هبتال ها  328های فراوانی مانند یونانیان )  ها و قبیله  قوم 

کز نشر معارف اسالمی و مهد عالمان وارسته در درازنای  اند، اما به هر روی سمرقند مر و...،  به این شهر تاخته 

 گیر شده است. ای به جهان اسالم فرستاده که آوازه برخی از آنان جهان قرون بوده، و افراد برجسته 

از لحاظ جغرافیایی در جنوب سغد واقع بوده، همواره مرکز آباد این اقلیم به شمار می رفت و تدریجا به ترقی  

 . بود، و باعث پیدایش اصطالحی تحت عنوان »سغد سمرقند« گردید  و تعالی رسیده 

در ابتدای عصرهای میانه از لحاظ سیاسی و اقتصادی پیشرفت کرد، در دوره پراکندگی های سیاسی در قرون  

 هجری قمری یکی از شهرهای کلیدی ایالت سغد به شمار می رفت.  6،7

 وجه تسمیه

باره در هم  گذاری آن وجود دارد، و افسانه و واقعیت در این درباره واژه سمرقند و سبب نام های گوناگونی  روایت

آمیخته است. برخی از محققان، سمرقند را، معرّب سمرکند پهلوی و مرکنده یا ماری کاندی یونانی دانسته و  

  .اند برخی از آنان، سمران را نام عربی سمرقند خوانده 

مسرقند  والیت   

66 



 

 

جغر و  مورخان  از  شمر  افیشماری  یا  ابوکرب  )شمر  ِشمر  نام  به  یمن  ملوک  از  فردی  که  برآنند  نیز  دانان 

جا را شمرکند نامیدند؛ یعنی سرزمینی    رو آنافریقیس(، ناحیه کنونی سمرقند را تصرف و ویران کرد، از اینبن

مداهلل مستوفی  ح  .رفته به سمرقند بدل شد   اش رفته که شمر آن را ویران ساخت. این واژه به دلیل سنگینی 

الطوایفی، سمر نامی از نسل تبع جهت خصومتی که   نویسد: و بعد از او )اسکندر( به عهد ملوک باره می در این 

سپس آن را سمرکند    که هیچ عمارتی برپای نگذاشت؛با اهل این دیار افتاد، آن را خراب کرد و بکند؛ چنان 

روایت دیگری در این باره هم وجود دارد که می گوید: سمرقند،    .سمرقند گفتند  ،خواند، عرب معرب گردانید 

و معنی ترکیبی آن، ده سمر است و سمر نام پادشاهی بوده از ترک و ترکان. ده را کند   معرب سمرکند است،

 .گویند و این ده را او بنا کرده بوده است و به مرور زمان شهر شده است

 موقعیت جغرافیایی 

را   آن  بود؛  بخارا واقع شده  بلند، در شرق  نوشته های جغرافی دانان عهد سامانی سمرقند در محلی  بر  بنا 

سبزترین شهر ماوراءالنهر نامیده اند، که آب و هوای معتدل و نهرهای روان داشته، بر طبق سنت شهرسازی 

احاطه گشته بود و در ساحل رود خروشان سغد یا  آن روزگار گرداگرد سمرقند و پیرامون آن خندقی ژرف  

روستاهای اطراف سمرقند  .  بخارا )زرافشان کنونی یا جیحون ( واقع گشته بود و مایه سرسبزی و خرمی شهر بود

در چمنزاران سرسبزی جای داشتند که بنا بر نوشته های سیاحان، این سرسبزی، خوش آب و هوایی و نهر  

 است. بی آب و علف آن زمان مایه شگفتی بوده های جاری در دنیای خشک و 

  و زمان  هشناسی معین کرده اند که این شهر در همه دور های باستان محققان بر اساس اخبار منابع و بازیافت

ها شهر اصلی منطقه، و از لحاظ تراکم جمعیت و وسعت، نخستین در ماوراءالنهر شمرده می شد. نباید فراموش  

 . وجه مردمان و بازرگانان به سمرقند قبل از هر چیز آب و هوای معتدل آن بوده استکرد که نخستین عامل ت

  پیشینه تاریخی

.  گردددور بازمی   ای  و تاریخ بنای آن به گذشته   سمرقند از شهرهای کهن و بسیار قدیمی آسیای مرکزی است

های سوم و چهارم پیش از میالد بازمانده  قرن نیز از    اسناد و مدارک و آثار تاریخی نوشته شده در این شهر

ها آن را افراسیاب،  اند؛ برای نمونه، برخی از روایتگذار سمرقند بسیار سخن گفته ناست. مورخان درباره بنیا

 .اند   ای شاهنامه فردوسی دانسته  افسانه  قهرمان نیمه 

جا را دارالملک خود قرار داده که  ساخته و آن   نویسد: سمرقند را افراسیابباره می الممالک فراهانی در این ادیب

کیقباد  به مرور خراب و ویران شده است. نخستین بانی سمرقند به گفته قزوینی در آثار البالد، کیکاووس بن 

 است. 

بع  نویسد: سمرقند از بنای تاند. جیهانی میدانان، تُبَّع  را سازنده سمرقند خواندهبرخی از مورخان و جغرافی 

گوید: برخی از مردم برآنند  حوقل نیز می اند که از صنعای یمن تا سمرقند هزار فرسنگ است. ابنو نوشته   است؛
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من  )نویسد:  اصطخری نیز چنین می    که تبع بانی شهر سمرقند است، و ذوالقرنین آن را تکمیل کرده است.

ه از آن چیزی نبشته. از آنان پرسیدم. گفتند:  ای دیدم به سمرقند، روی در به آهن پوشیده و بر یک پاردروازه 

درّه صنعا تا سمرقند هزار فرسنگ    هین آهن نبشته است ک ا  این دروازه تبع نهادست، و به زبان حمیری بر

 (.است

ترین وصف موجود  اند. کهنق.م( را بنیان گذار این شهر دانسته   323،330دانان نیز اسکندر )برخی از جغرافی 

های  فقیه است که در آن به معرفی شهر سمرقند و حصارها و دروازه   باره نوشته، ابن های تازه در این پژوهش در  

افزاید اسکندر دور  گوید و می یاقوت نیز چنین می   .پردازد. وی اسکندر را بانی سمرقند دانسته استآن می 

 .ای استوار بدل ساخت  سمرقند حصاری بزرگ کشید و آن را به قلعه

گوید: ابتدای عمارت  ترین مطلب درباره سازنده سمرقند، در سمریه آمده است. نویسنده این کتاب میجامع

قلعه این شهر از کیکاووس است و عمارت دویم از ملک تبع است،و ملک تبع پادشاهی بود که درجانب والیت  

ملک اسکندر است و ملک اسکندر    یمن و عربستان بوده و این شهر را فتح کرده بوده است و عمارت سیم از آن

و عمارت چهارم آن از امیر    گویند؛ بر دور قلعه سمرقند دیوار علی حده نهاده و آن را در حال دیوار قیامت می 

 .تیمور گورکان است

دانند، آیین دوهزار و پانصدمین  پیش از میالد می   530روزگار که زمان پیدایی این شهر را    محققان روسی هم

به هر روی، سمرقند از پیشینه تاریخی درازی برخوردار  .  میالدی برگزار کردند   1970در    ش را،سال تأسیس

 . است

روایان  سمرقند نیز مانند بخارا در کتیبه بیستون وجود ندارد و بر پایه منابع، رسیدن سپاهیان و فرمان   نام

نگام فتح مرزهای شرقی خود به  پیش از میالد، ه  328جا معلوم نیست، اما اسکندر کبیر در  هخامنشی بدان

این شهر وارد شد. وی فرمان داد که جوانان شهر را بکشند و مردمش را به بردگی ببرند. سپس آن را از بیخ و  

نهاد. شاید دلیل اینکه برخی از افراد، اسکندر را بانی سمرقند    ن ای بنیاشهر تازه ،  بن برکند و در نزدیکی آن

هایی در  نشیند. وی پس از تصرف این ناحیه، بناهایی در سمرقند برپا کرد و کوچ اند، همین کار او باش خوانده

گاه فرهنگ و تمدن هلنیستی بود. یونانیان، سمرقند را مارکاندا های درازی پناه منطقه پدید آورد،که تا قرن 

 . خواندند می 

 سلسله های حکومتگر بر سمرقند 

ای نداشت؛ تا اینکه هیاطله آن را از سیطره  م(، رونق و عظمت ویژه   651،224ساسانیان )سمرقند در دوران  

ساسانی درآوردند. همچنین امیران مستقلی در روزگار رنگ باختن قدرت ساسانیان در سمرقند و دیگر شهرهای  

 ت. ا اخشید یاد شده اس راندند، که در منابع تاریخی از آنان با نام ترخون یماوراءالنهر، بر این شهر حکم می 
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هنگامی که اسالم به این منطقه آمد و مسلمانان به طور کامل آن را گرفتند، والیانی از سوی دستگاه خالفت  

قمری والیت سمرقند را به    204شدند؛ تا اینکه مأمون خلیفه عباسی، در  برای اداره این سرزمین منصوب می 

سامان   یه در روزگار طاهریان و صفاریان نیز در دست خاندان آلحکومت این ناح  .سامان سپردفرزندان اسد بن

جا زیر نظر حکومت مرکزی این سلسله قرار گرفت و    ق(، اداره آن287بود. پس از قدرت یافتن سامانیان )

 . آور برخوردار شد سمرقند از اهمیت و رونقی شگفتی 

 گسترش اسالم در سمرقند 

های زردشتی، بودایی، زروانی و مسیحیت اعتقاد داشتند، اما یک    دینها، به    سمرقند در آستانه هجوم عرب

گردید. لیکن پیروان مسیحیت در شهر و بعضی روستاهای اطراف به سر    أهالی اسالم قرن پس اسالم دین اکثر  

بردند. ابن حوقل مینویسد که »در شاوزار )یکی از روستاهای سمرقند( معبدی از آن ترسایان است، و در    می 

ا انجمنی دارند و نیز در آن جا خانه های  اسقفان و منازل زیبا و خرم وجود دارد. من گروهی از مسیحیان  آنج

عراق را دیدم که به سبب استفاده از خوشی آب و هوا و گوشه نشینی  در آنجا اقامت کرده بودند. این محل  

گوید که در کناره    ف در جایی دیگر میموقوفاتی نیز دارد که گروهی از مسیحیان در آنجا معتکفند. همین مؤل

گروهی از زردشتیان را در زمستان و    و  های نهر غله هایی است، که برای مرمت آن )پول( وقف کرده اند؛

 اند، و در مقابل همین وظیفه جِزیه برای بیت المال نمی گیرند.  تابستان به نگهداری آن گماشته

ولی پیروان مذهب شیعه هم در    ،حنفی یا شافعی پایبند بودند بیشتر مسلمانان سمرقندی بر اصول مذهب  

چنان که گفته شده، در بحث های کالمی با سنی ها    ،راجع به پیروان کیش مانوی هم  .شهر زندگی میکردند 

شرکت می کردند در سمرقند زندگی کرده، ظاهراً از جانب امپراتوری چین مورد پشتیبانی قرار میگرفتند. ولی  

 هزار گفتند که چندان قابل اعتماد نیست اما مجبور به پرداختن جزیه بودند.   30یان را  تعداد یهود

ردید که به جای حاکمان عرب، امیرانی  گگسترش اسالم در سمرقند و دیگر شهرهای ماوراءالنهر، زمانی قطعی  

این فرمانروایان کمتر  .  د از میان اشراف بومی  با اوضاع محلی آشنا و برخوردار از پشتیبانی مردم تعیین گردیدن

 .در صدد رضایت خلیفه های عرب برآمدند و  زمینه های استقالل آینده این سرزمین را طرح ریزی نمودند 

کردند؛ تا اینکه سلطان محمود  ق(، والیانی محلی اداره می   582،351سمرقند را پیش از قدرت یافتن غزنویان )

به قلمرو حکومت خود پیوست. بنابراین، سمرقند در عصر سلجوقیان به  ق( این ناحیه را    421،386غزنوی ) 

گری مغوالن و چنگیز  گشت. آتش کشورگشایی و ویران دست والیان منصوب از سوی پادشاهان سلجوقی می 

ای بدل گردید؛ اما دیری  در عرصه قدرت سیاسی دامان سمرقند را نیز گرفت، و این شهر به گورستان و ویرانه 

ق( پایتخت حکومت خوانده شد و دوباره شکوه و بزرگی پیشینش    916،771ه در عصر تیموریان )نگذشت ک

  ترین مراکز علمی ـ فرهنگی جهان اسالم بدل گشت.را به دست آورد، و به یکی از مهم
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تیمور هنگام کشورگشایی خود، مردان بزرگ و هنرمندان شهرهای تصرف شده را با خود به سمرقند آورد، تا  

رو سمرقند، آبادترین شهر امپراتوری تیمور  های مجلل بر پای کنند، و از این های باشکوه و عمارتاختمانس 

برای نمونه، وی با برپایی    .ق(، به سمرقند توجه کردند   883،850)   گبیویژه الغ نام گرفت. جانشینان تیمور به 

 .پرآوازه ساختویژه رصدخانه معروف سمرقند، آن را ها و مراکز علمی به مدرسه

گشت؛ تا اینکه شاه اسماعیل های تیمور می   ق( در دست نواده 148،905حکومت سمرقند تا دوره صفویان )

جا فرمان یافت. اداره این منطقه پس از آن نیز تا قرن نوزدهم میالدی، به عهده  ق( بر آن   930،905صفوی)  

میالدی به خاک شوروی پیوست    1868؛ تا اینکه در  نشانده های پادشاهان ایرانی و زمانی هم ازبکان بود   دست

یافته،  های تازه استقالل   آرامی از رونقش کاسته شد، اما پس از تجزیه شوروی پیشین و تأسیس جمهوریو به 

 . به عنوان مرکز اداری جمهوری ازبکستان درآمد 

 شهرها و آبادی های سمرقند  

ها    ترین آنوَرَغسَر، مایَمُرغ، َسنجَرفَغَن، ساودار و دَرغَم از مهم ها و شهرهای فراوانی داشت که  سمرقند آبادی 

  ، بودند. اُشتیخن، کُشانیه )کشانی( و وذار در شمال سمرقند قرار داشتند. کشانیه یا به گفته اصطخری کیسانیه 

باره چنین    حوقل در این ای برخودار و شهری آباد بود. ابن   شد از اهمیت ویژه که قلب بالد سغد خوانده می

دیگرند؛ جز  نویسد: ناحیه کشانیه آبادترین شهرهای سغد است. این کشانیه و اشتیخن در بزرگی قریب یک می 

ترند و از  تر، و مردم آن بزرگوارتر، و در ظاهر آراسته تر و آبادتر، و روستاهای آن پر نعمت آنکه کشانیه بزرگ 

 . گرترهمه مردم سغد توان 

بوسیه و رابِنجان، میان سمرقند و بخارا و کِش و نخشب در نواحی جنوبی سمرقند  شهرهای مهم کرمینیه، دَ

 خواندند، زادگاه مقنع امام سپیدجامگان بود و اهمیت فراوانی داشت. بودند. نخشب که اعراب آن را نسف می 

 اهمیت سمرقند درطول تاریخ  

وزگاران گذشته، مهد علم و دانش بوده است.  سمرقند پیشینه دراز تاریخی و نامی بلند آوازه دارد؛ زیرا از ر

شد، اما پس از ورود اسالم، این شهر نیز  البته سمرقند در عهد باستان به اندازه دوران اسالمی مهم شمرده نمی 

بزرگان و دان بالندگی قرار گرفت و  و  از شهرهای سرزمین ماوراءالنهر در مسیر رشد    شمندان مانند بسیاری 

 .استند و نامش را در سراسر بالد اسالمی پراکندند جا برخبسیاری از آن 

مسعود  برخی از عالمان و بزرگان سمرقند، در گستراندن اسالم در این سرزمین بسیار تأثیر گذاردند؛که محمد بن 

آنان است. وی در پایان قرن سوم و آستانه قرن چهارم    آورترین  عیاشی معروف به عیاشی سمرقندی، از نام 

زیست و شاید معاصر ثقه االسالم کلینی بوده باشد. شخصیت ابوعبداهلل جعفر رودکی سمرقندی؛  ی هجری م

یعنی پدر شعر فارسی نیز از دیگر کسانی است که نام سمرقند را در تاریخ ادب این سرزمین پرآوازه ساخت.  

  . رفتزبان مردم این سرزمین همچون بخارا، سغدی بود و گویشی از فارسی به شمار می 
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ای داشت. مانویان اقلیتی مستقل و  این شهر که کانون مانویان ماوراءالنهر بود، از دید مذهبی نیز اهمیت ویژه 

گوید که آنان در آن هنگام نغوشاک  آزاد در این ناحیه بودند. صاحب حدودالعالم با اشاره به این مطلب می 

توضیح درباره مذهب مزدکی، از وجود پیروان برخی از  شهرستانی در الملل و النحل پس از  .  شدند خوانده می 

ی در ناحیه  ا هایی بود که پیروان ویژه   آیین مسیحیت نیز از دین. کند های آن در سغد و سمرقند یاد می فرقه 

جا سفر کرده است، از روستایی به نام »شاوذار«  ها پس از ورود اسالم بدانحوقل که سال سمرقند داشت. ابن

شد و  کرد«، کانون مسیحیان شمرده می برد. این روستا با دیری معروف به نام »دره مرقند نام می در جنوب س 

 .رفتند جا میهر سال گروه بسیاری از آنان برای عبادت به آن 

ا نتوانستند از  ه  یک از آن هایی برای تبلیغ در سمرقند داشتند، هیچ   هرچند ادیان و مذاهب، پیروان و پایگاه

های اسالمی، کانون بزرگان  تر بروند و همانند آن رشد و رونق یابند. این شهر در دوره حکومت پیش دین اسالم  

جا بسیار کوشیدند. همین رویداد موجب شد که   دین بود و علمای این دیار در گستردن دین و مذهب در آن

 سمرقند از دید دینی نیز، بسیار مهم شمرده شود. 

 شکوه و آبادانی 

ترین شهرهای ماوراءالنهر  های جغرافیایی و اقتصادی مناسب، از مهم   مندی از ویژگییل بهره سمرقند به دل

اند. یعقوبی    ترین و زیباترین شهرهای این منطقه نامیده آن را با شکوه ،  دانانتر جغرافی و بیش   شمرده شده است

خوانده است. مقدسی نیز    ها  ن ناحیه تریدر البلدان از سمرقند با نام کشور یاد کرده و آن را یکی از باشکوه 

محترم، مرکزی زیبا، دلگشا و    ثروتمند،  سمرقند شهری کهن،  سمرقند را مرکز سرزمین خوانده و نوشته است:

فقیه درباره اقلیم به معنای سمرقند  ابن.  مرفه است. بردگان بسیار، آب فراوان و راه برای زندگانی مرفه باز است

تر از سمرقند نیست. نویسنده    تر و خوش منظره   خوش آب و هوا  تر،جهان پاکیزه هیچ شهری در     نویسد:می 

در چهار فصل هوای این شهر نیک و  )گوید:  های آن می   سمریه نیز با توصیف آب و هوای سمرقند و میوه 

  (گویند.معتدل است، بنابراین آن را سمرقند فردوس مانند می 

ترین  خیز منطقه و گذشتن رود سغد از کنار این شهر، مهم   مناسب و حاصلرود که آب و هوای    گمان می 

. آب و هوای متنوع و خوب این سرزمین، رونق کشاورزی و پس از آن  د عوامل سرسبزی و آبادانی آن بوده باش 

می   کشت دنبال  به  را  گوناگون  چنان محصوالت  کشاورزی  آورد؛  محصوالت  از  ماوراءالنهر  مردمان  همه  که 

های غلّه و میوه در این ناحیه   بردند. فندق و بادام، از صادرات روستاهای سمرقند بود و گونه ند بهره می سمرق

بهای موجود در مسیر جاده  نشناختند. کاغذ از محصوالت گرااما سمرقند را با کاغذ مرغوبش می  شد تولید می 

و   سال پیامد  ابریشم،  که  بود  دیار  این  مردم  جهنر  دورترین  تا  می ها  دنیا  تحسین  اهای  به  را  همه  و  رفت 

 . انگیختبرمی 
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نویسد: »و از سمرقند اشیای غریبه به والیات برند؛ از آن جمله، کاغذی  باره می قزوینی در آثارالبالد در این 

جا به آن خوبی نباشد مگر در چین «. نویسنده حدودالعالم در وصف  است که او را سمرقندی گویند و در هیچ 

 برند «. گوید: »و از وی کاغذ خیدکی به همه جهان می سمرقند می کاغذ 

سنگ فراوانی    های تاریخی، منطقه سمرقند از منابع طبیعی و معدنی سرشار بود و در آن ذغال بر پایه روایت

شد. طالشویی نیز در مجرای  وجود داشت، و افزون بر آن گچ سفید، زاج، نوشادر و سنگ ساختمان هم یافت می 

 زرافشان )جیحون( رایج بود.  رود 

نمود؛ یعنی این شهر بر سر  ردی )استراتژیک( ـ جغرافیایی آن مهم می بسمرقند را بیش از هر چیز، جایگاه راه

های بازرگانی هند، خراسان، چین و سرزمین ترکان قرار داشت و کاالهای گوناگون نقاط مختلف    راه قافله

نزدیکی و   .نامیدند رو، سمرقند را بندر بزرگ تجاری ماوراءالنهر می ز اینشد. اجهان در بازار این شهر یافت می 

ویژه    ترین عوامل رونق یافتن تجارت و بازرگانی این سرزمین بهمجاورت ماوراءالنهر به قلمرو چینیان، از مهم 

 . کردند تر با چینیان داد و ستد می آمد؛ زیرا بازرگانان سمرقند، بیش سمرقند به شمار می 

های  نویسند: »سمرقند، شهری بزرگ و آبادان است با نعمتباره اوضاع بازرگانی سمرقند در منابع چنین می در

خواند: »سمرقند،  بسیار و جای بازرگانان همه جهان است «. جیهانی سمرقند را بندر تجاری ماوراءالنهر می 

جا به شهرها برند «. محل تجمع  د و از آن جا آرنها بدانفرضه ماوراءالنهر است و مجمع بازرگانان و همه متاع 

های گوناگون فراوانی    الطاق، از آبادترین نقاط شهر بود  و کاال های سمرقند، محلی به نام رأس   و مرکز بازار 

 جا وجود داشت.برای خرید و فروش در آن 

را »جای جمع آمدن بردگان  که منابع تاریخی آن  ای برخوردار بود؛ چنان  تجارت برده در سمرقند از رونق ویژه 

اند. البته خرید و فروش غالمان و کنیزان ترک، بیش از داد    ها« دانسته دهنده بهترین برده ماوراءالنهر و پرورش 

های مسین، زین و لگام  های دیبا، دیگ های زربفت، پارچه و ستد دیگر بردگان رواج و اهمیت داشت؛ و جامه 

 رات سمرقند بود. اسب و شیشه نیز از تولیدات و صاد

 هنر و معماری

شناسان، های باستان  همتاست. امروزه بر اثر کاوش   سمرقند از دید آثار هنری و معماری، در ناحیه ماوراءالنهر بی 

می  دست  به  سرزمین  این  از  فراوانی  می آثار  نشان  را  آن  مردم  هنرمندی  که  »گنجینه  آید  مجموعه  دهد. 

بزرگی و شکوه فرهنگ سغدی معماران این سرزمین است، که در پدید  ها و نماینده    جیحون«، یکی از آن 

تو بسیار  زیبا و شگرف  بناهای  و چاپارخانه بودند. هم   انمند آوردن  رباط  نمونه چنین ساخت  زیبا،  از  های  ای 

 جا، بسیار رواج داشت.معماری درخشان این منطقه بود که به دلیل رونق بازرگانی در آن 

های مذهبی  ها و مکان از ورود اسالم به منطقه نیز هنر معماری این سرزمین رشد و گسترش یافت. مسجد   پس

کشاند. های بعد سیاحان و دانشمندان بسیاری را به این شهرها می   های باشکوه و بزرگ، در دوره   اه گ و آرام
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سبک دوره تیموری    و   جای مانده استتر این بناها از عصر تیموریان )دوره شکوه و بزرگی سمرقند( بر  بیش

می  تجلی  شهر  این  بی در  مسجد  مانند  آثاری  الغ کند.  مدرسه  گورکانی،  تیمور  امیر  مقبره  خانم،  و  بی  بیگ 

 گوی هنر معماری درخشان این سرزمینند. رصدخانه معروف آن، سخن 

 آثار باستانی سمرقند 

 بقعه شاه زنده  -1

باستا  شهرهای  دیگر  همانند  مکان سمرقند  و  ها  زیارتگاه  های  نی 

مقدس زیادی داشت، که مهم ترین آن با نام شاه زنده مشهور بوده،  

مرقد عباس ابن عبدالمطلب به شمار می رود در طول تاریخ گذشته  

  سمرقند اشخاص مشهور را در اطراف مرقد او به خاک می سپردند.

 

 بی خانممسجد بی-2

جهان اسالم یکی از شناخته  مسجد بی بی خانم در میان مساجد  

است،   اسالمی  معماری  زیبایی  لحاظ  به  مساجد جهان  ترین  شده 

است.   سمرقند  تاریخی  های  جاذبه  میان  در  خانم  بی  بی  مسجد 

مسجدی که گنبدی فیروزه ای رنگ و متناسب با بنای ایوان اصلی  

قرار   همین مسجد  با  نام  هم  در خیابانی  مسجد  این  دارد.  مسجد 

اطرافش دیگر جاذبه های شهر نیز یافت می شود. ساخت و در    گرفته

میالدی طول    1404تا    1399سال زمان برده و از سال    5این مسجد  

کشید. یعنی هنگامی که تیمور لنگ به سمرقند بازمی گشت دیگر  

دستور   که  بود  لنگ  تیمور  همسر  خانم  بی  بی  بود.  شده  ساخته 

گفته    ین مسجد وجود دارد.ساخت این بنا را داد. افسانه ای پیرامون ا

می شود که معمار این مسجد، هنگام ساخت این بنا دلباخته همسر  

 .  ه استانداخت  می  اتمام کار را به تعویق   شده و به همین دلیلتیمور  

 مدرسه الغ بیگ   -3

مدرسه بعدی که در میدان ریگستان قرار گرفته، مدرسه الغ بیگ نام  

دارد. این مدرسه از جاذبه های سمرقند بوده که زمانی محلی برای  

تحصیل، و در حال حاضر محلی برای بازدید و جاذبه ی گردشگری به  
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ن، یعنی شخصی  بانی ساخت آ  1420تا    1417شمار می رود. دلیل نامگذاری این مدرسه در بین سال های  

نفر طلبه همزمان در آن    100حجره بوده و بیش از    50به نام الغ بیگ است. در گذشته، این مدرسه دارای  

تحصیل می کردند. قدمت این مدرسه به نسبت دیگر مدارس سمرقند بیشتر است؛ و طبقه فوقانی به دست  

 برخی از حاکمان ازبک ویران شد اما بعد ها مجدداٌ مرمت گردید. 

 رصد خانه الغ بیگ  -4

است. این رصد خانه در دوره تیموری ساخته شده،    سمرقند   یکی از جاذبه های شناخته شدهاین رصد خانه  

که در زمان خود بی نظیر و بسیار هوشمندانه طراحی شده است. یکی از مهمترین ابزارها در رصدخانه الغ  

  40.212ن ابزار به شکل دایره ای عمودی با شعاع  بیگ، یک زاویه سنج برای اندازه گیری زاویه ها است. ای

. ستاره شناسانی که در رصدخانه سمرقند کار می کنند، یک  ه استمتر ساخته شد   63متر، و طول کمان  

 کاتالوگ از محل دقیق ستارگان ترسیم نموده اند. 

بر را در پنج بخش هندوستان  ابتدای قرن هجدهم، ماهاراجای جیپور چندین رصدخانه  الگوی    در  و  طبق 

 رصدخانه الغ بیگ ساخت.

  1420این بنا در سال  .  رصد خانه در شمال سمرقند واقع شده، بر فراز تپه ای نه چندان مرتفع به نام چویان آتا

ترین  ی بزرگترین و مشهورمایهمیالدی به دستور الغ بیگ برای انجام امور نجوم ساخته شد و محلی برای گرد

ومی، جمشید غیاث الدین کاشانی و علی قوشچی بود. این رصدخانه که با ثبت  منجمین نظیر قاضی زاده ر 

ستاره در دنیا معروف شده توسط ویاتکین در آغاز قرن بیستم کشف شد. او طی حفاری هایش به ربع    1018

و    متری بود که از طریق آن، خورشید، ماه   33متر رسید که امتداد آن دارای ارتفاع    40دایره بزرگی با شعاع  

 سایر اجرام آسمانی دیگر رصد می شد. 
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 مدرسه شیردار  -5

های   سال  روبروی    1636تا    1619طی  شیردار  مدرسه  میالدی 

ی مدرسه فردی ایرانی به نام  مدرسه الغ بیگ ساخته شد و سازنده

عبدالجبار بوده است. در باالی ایوان ورودی مدرسه، نقاشی شیرهای  

دیده می شود؛ بعد از قسمت ورودی در دو طرف،  در حال شکار آهو  

دو فضای بزرگ مخصوص نمازخانه و درس خانه قرار دارد و در دو  

طرف، دو گنبد ساقه دار با نقش خطوط کوفی دیده می شود. این  

مدرسه از دو طبقه، چهار ایوان و چهل و هشت غرفه تشکیل شده،  

 .ه استو در ابتدای قرن بیستم مورد بازسازی قرار گرفت

 سخن پایانی

شهر بزرگ آن؛ یعنی سمرقند گرفته    و  های دور هویت و شهرتش را از ایالت سغد   سرزمین ماورالنهر از گذشته 

است. این شهر در کنار رود زرافشان )جیحون( بود و به همین دلیل زمین حاصلخیز و آب و هوای بسیار خوبی  

دانانی که این منطقه را دیده و به ارزیابی جغرافیای طبیعی، آب و هوا و وضع مستعد   تر جغرافی  بیش  .داشت

 اند.   با عنوان یکی از جنّات اربعه )بهشت های چهارگانه( دنیا ستوده اند، آن را  این شهر پرداخته 

  های فراوانی در درازنای تاریخ به آن هجوم آورده   ها و قبیله  و قوم  شهر پیشینه تاریخی بسیار کهنی دارد این

های اسالمی و  های یونانیان، هیتالها و اقوام ترک پیش از اسالم، هجوم مسلمانان در نخستین قرن   اند. حمله

 هایی از این تاخت و تازهاست.  تر، نمونههای پسین  گر مغوالن در دوره های ویران حمله

تأثیر گذاربود؛ چنان  بسیار  و اجتماعی منطقه  تاریخ سیاسی  بخارا  سمرقند در  و  که سمرقند مرکز سیاسی، 

میراث فرهنگی بسیار درخشانی داشت و به عنوان  رفت و  تمدنی کهن و پایگاه مذهبی این ناحیه به شمار می 

امروزه هم این شهر  .  ها از اعتبار سیاسی، اقتصادی و هنری برخوردار بود  مهد تمدن و ادب، هنر و فرهنگ سال

گمان، این اهمیت از میراث درخشان  و بی  به شمار می رود  ترین شهرهای آسیای مرکزیترین و مهم از بزرگ 

گیرد که پیوندی کهن با تاریخ و فرهنگ  پیشینه تاریخی آن در طول تاریخ سرچشمه می   فرهنگی و جایگاه و

. سمرقند مرکز ایالت سغد، به عنوان یکی از مهم ترین شهرهای آن در ماورالنهر شناخته می  دزمین دار  ایران

ترین    رقند را بزرگ کردند؛ بسیاری از جغرافی دانان، سمشد، به این دلیل که شاهان سامانی بر آن حکومت می 

اند، به گونه ایی که گاه سغد جزئی از سمرقند و از مضافات آن خوانده    و مشهورترین شهر ایالت سغد خوانده

را   آن  و طول جغرافیایی  دانسته  اقلیم چهارم  در  را  یاقوت حموی سمرقند  است،  و عرض    89شده  درجه، 

گویند: سمرقند شهری بزرگ است که  دوازده دروازه  درجه ثبت کرده است. چنان که می    36جغرافیایی آن را  

 داشت که هرکدام از آهن بود و بین هر دروازه، یک فرسخ فاصله بود.  
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ها بنیانگذاری آن را    اند. برخی روایتجغرافیدانان و مورخان درباره قدمت و بنیان سمرقند بسیار سخن گفته 

ای نیز  عده.  دهند قباد نسبت می   برخی به کیکاووس بن کیای شاهنامه و    به افراسیاب، قهرمان نیمه افسانه

 تُبّع از ملوک یمن را سازنده سمرقند  دانسته اند.  

از فتح کامل منطقه به دست مسلمانان، والیانی از سوی دستگاه خالفت برای اداره این سرزمین منصوب    پس

های قراخانیان شد ولی    شدند که لقب طرخان داشته اند. سمرقند بعد از سقوط سامانیان، یکی از پایتخت

نجم  و ششم هجری دگرگون  ها و حوادث زیادی در این شهر زیبا رقم خورد و چهرة آن را در دو قرن پ  جنگ

که ناحیه سغد را فرا گرفته بود، به سمرقند نیز سرایت و عده زیادی را هالک    ق.م، وبا  449در سال    .ساخت

در قرن هفتم هجری  و    سمرقند در دوره سلجوقیان و خوارزمشاهیان در معرض حمله و غارت قرار داشت  . کرد

فت و این شهر به گورستان  و ویرانه بدل شد؛ اما دیری نپایید  نیز آتش ویرانگری مغوالن، دامان سمرقند را گر 

که در عصر تیموریان سمرقند پایتخت حکومت شد و دوباره شکوه و بزرگی پیشین را به دست آورد  و به یکی  

ترین مراکز علمی، فرهنگی جهان اسالم بدل گشت و همانطور که می دانیم تیمور به هرکجا لشکر می  از مهم 

مندان و معماران چیره دست بسیاری را برای ساخت عمران و آبادانی سمرقند راهی ماورالنهر می  کشید هنر

 . کرد

 بن مایه ها  

بنگاه    :تهران،  سفرنامه، ترجمه محمدعلی موحد (،  1359)  عبداهلل،الدین ابوعبداهلل محمد بن شرف ،  بطوطهابن   -1

 . ترجمه و نشر کتاب

شعار،   سفرنام (،  1366)حوقل، محمد،  ابن  -2 توضیح جعفر  و  ترجمه  االرض(،  در صورة  )ایران  ابن حوقل  ه 

 . تهران: امیرکبیر

چانلو، تهران:  المسالک و الممالک، ترجمه حسین قره (،  1367)  ،عبداهللخردادبه، ابوالقاسم عبیداهلل بنابن  -3

 . مترجم

 . تهران: شرق، سفرنامه، ترجمه ابوالفضل طباطبایی (،1355)  فضالن، احمد،ابن - 4 

 . تقویم البلدان، ترجمه عبدالمحمد آیتی، تهران :بنیاد فرهنگ ایران  (، 1349، ) الدین اسماعیلابوالفداء، عماد   - 5

 . سیمای سمرقند، تهران: سازمان انتشارات تبلیغات اسالمی(، 1373) نژاد، سیدحسن، احمدی  -6

 . امیرکبیر ،تهران، آرای عباسیتاریخ عالم  ( 1355در بیگ، )ترکمان منشی، اسکن -7

تهران: شرکت انتشارات  ،  مسالک و ممالک، به کوشش ایرج افشار  (، 1368، ) اصطخری، ابواسحاق ابراهیم  -8

 . علمی و فرهنگی
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بنیاد  :  تهران  ، زادهصنعتیترجمه همایون  ،  جغرافیای تاریخی ایران(،  1368، )بارتولد، واسیلی والدیمیریچ  - 9 

 . موقوفات

 . زادهجاده زرین سمرقند، ترجمه رضا رضایی، تهران: جان (، 1363) بالنت، ویلفرید،  -10

ورجاوند (،  1373)بلنتیسکی،    -11 پیروز  ترجمه  میانه(،  )آسیای  ماوراءالنهر  و  اسناد  ،  خراسان  مرکز  تهران: 

 . فرهنگی آسیا
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 مائده بوالی

 ج فارسلیدانشجوی کارشناسی تاریخ دانشگاه خ

 

 

 دیباچه

خرمشهر نخستین بندر ساحلی ایران است که در محل تقاطع دو رود کارون و اروندرود در ساحل در جنوب  

شمار می رفت که در اوایل  هجری تنها قریه ای کوچک به    12این شهر در قرن    غربی خلیج فارس قرار دارد.

رئیس ناحیه خرمشهر و آبادان که از رعایا و مرزداران فداکار    هجری توسط پدر مرحوم جابرخان کعبی،13قرن

 . تر تبدیل گردید  ایران بود،کم کم به بندری معتبرتر و مهم

یشگاه نفت  تجاری گمرکی و پس از کشف نفت مسجد سلیمان و تاسیس پاال  ایجاد مسیر  از دوره قاجار و با

و جنگ تحمیلی با عراق؛ مهاجر پذیری این منطقه    57آبادان در دهه های اخیر تا قبل از انقالب اسالمی سال  

و گسترش جمعیت و رشد وضعیت  اقتصادی و سیاسی و اجتماعی آن بیش از پیش شده است. در این مقاله  

 و سیر تحوالت مهم از ابتدا بپردازیم.   تالش می شود تا به شرح مختصری پیرامون نام و جغرافیای تاریخی

 موقعیت جغرافیایی 

آب هوای خرمشهر    خرمشهر از شرق با رودخانه های کارون  و بهمنشیر و از جنوب اروند رود محصور است.

از نوع باطالقی دارد و چنانچه که در منابع مختلف و سفرنامه ها می بینیم  اکثر    ینیمه بیابانی است و خاک 

مهم ترین عارضه طبیعی  ها  خاک های مناطق جنوبی دچار محدودیت کشت و زرع می باشد. بنا به گفته  

یاری از  نهر ها و نخلستان های فراوانی در این منطقه وجود دارد که بنا به گفته بس  خرمشهر، اروند رود است.

سفرنامه نویسان مانند یاقوت حموی و نجم الملک زمین محمره)خرمشهر( مناسب زراعت غله نیست و فقط  

 مناسب نخلستان ها می باشد.

 

 

هر ش جغرافیای اترخیی خرم   
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 های خرمشهر واژهوجه تسمیه و نام

ای  و مسیر ارتباطی دریای عمان و خلیج فارس بوده و برای کشتی ه  هشهر بیان موقعیت تجاری ویژه ای داشت

بیان    برخی به این بندر محرزی می گفتند. پس از اسالم)بارما(  ت ویژه بازرگانی داشته است.عیتجاری موق

محرزی یا محرزه)محمره( میگفتند و در منابع ازآن به این نام   را  معرب پیان، باقی مانده است که نام دیگر آن 

 ها یاد کرده اند.

می بینیم نام قدیمی خرمشهر محمره بوده است.    با استناد به منابع دست اول و پژوهش های دهه های اخیر

برخی منابع  در   چنانچه که ما در هنگام حمله بعثیان عراق می بینم این شهر را به نام قدیمی آن می گفتند.

وجود آب رودخانه کارون    گفته شده، محمره کلمه عربی به معنی سرخ و علت نام گذاری این شهر به محمره،

برخی گفته اند محمره    .آب آن سرخ می باشد   است که به همراه خود رسوبات رسی آورده، لذا به نظر می رسد،

می    )آب سرخ(   ی ماء حمرهتحریف شده را  ه  ی مهمان راه بوده است. یا محمری کلمه تغییر و تحریف شده 

در منابع دیگر هم اشاره شده که در گذشته های دور در این شهر برنج کاشت می شده است  و این برنج    دانند.

 حاصله قرمز بوده است.

علت نام  .  واژه خرمشهر از دو جز خرم+شهر تشکیل می گردد که حکایت از آبادی شهر و سرسبزی  آن دارد

به خاطر نخلستان های اطراف آن که چهره شهر را سبز نگه  ،  ین شهر به خرمشهر ضمن زیبایی آنگذاری ا

 نام شهر از محمره به خرمشهر تغییر یافت. 1316در زمان رضاشاه پهلوی سال .  باعث گردید  داشته است،

 بندر خرمشهر پیش از اسالم تا امروز

نامند در جنوب غربی کشور ایران در محل تالقی رود کارون به اروند رود  می شهری را که امروز آن را خرمشهر  

است که مورخین بنای  }    { charaxس ترین نامی که ازاین بندر باقی مانده است، نام خاراکقدیمی .  قرار دارد

دانند  ی م دهند. برخی قدمت آن را پیش از اسکندرآن را به چاراکس فرمانده فاتح  اسکندر مقدونی نسبت می

و معتقدند که خاراکس پایتخت پادشاهی میسان)میشان( بوده که در قرن دوم پیش از میالد مسیح در جنوب  

طور کلی از میان  عراق و جنوب غربی ایران تشکیل شده بود. این شهر پس از اسکندر مقدونی ویران شد و به 

بیان نام شهری است که در مرز جنوبی  رفت و بعد در چند فرسنگی همان محل، شهری به نام بیان بنا شد.  

امروزه بیان نام روستایی است که در    خوزستان بر ساحل اروندرود است و نام آن قبل از اسالم بارما بوده است.

اما با    اطالعات کافی درباره جزئیات این آبادی در دسترس نیست  نزدیکی ساحل غربی رود کارون قرار دارد.

زیاد خرمشهر فعلی در    و به احتمال استهجری این منطقه وجود داشته  4قرن اطمینان می توان گفت که تا 

است. بنا به گفته بسیاری از مورخان  در می یابیم که احتماال پس از ویرانی  جای دیگری غیر از بیان بنا شده

  است.خرمشهر در نزدیکی آن برپا شده  بیان و از بین رفتن آن، 
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تا قبل از دروه صفوی اخبار خاصی از جریانات و وقایع مهم این بندر موجود نیست و جز مناسبات تجاری و  

به نظر می رسد مردمان این بندر  زیر فرمان والیان محلی دیگر     ه است.می شد ن انجام  چیزی  سیاسی معمول  

  خرمشهر والیت    هجری   914تا    845برای مثال در دوره مشعشیان در سال های   مناطق خوزستان قرار داشتند؛

که    ای استمحمره قریه   به دست والیان هویزه بود. در سفرنامه حاج عبدلغفار نجم الملک اشاره شده است که:

در خالل سده های مختلف پس از اسالم اقوام مهاجر عرب    بصره تامین می گردد.ش از  همه مایحتاج و ضرورات

رس به این ناحیه مهاجرت کرده اند که در قسمت های بعدی به  کشور های کرانه خیلج فالف  از نواحی مخت

 یکی از مهم ترین آنان)خاندان بنی کعب( خواهیم پرداخت. اهمیت ویژه و تاریخ ساز خرمشهر

کعب بر این شهر در اویل سده سیزدهم هجری، شهر کوچکی بود. در  خرمشهر در زمان حکومت شیوخ بنی 

کشیدند و آن را به آبادی بردند. در پی تالش هایی که برای نابودی  هجری بارویی به دور آن    1235سال  

  محمدشاه قاجار درگیر هرات بود.   )از قبیل لشکرکشی های اعزامی که بی نتیجه مانده بود(   شده بود  خرمشهر

  فرستاد و مردم آن را اسیر و شهر را غارت کرد.   خرمشهر  لشکری از ترک و عرب به  علیرضا پاشا والی بغداد،

سیاست های  مرحوم  ،  اما به گفته برخی مورخان  مدتی پس از حمله علیرضا پاشا رو به آبادی گذاشت،  رمشهرخ

معتقد بودند آبادی و آسایش زندگی در  آنان  بود زیرا    خرمشهرجابرخان و پسرش شیخ مزعل مانع از آبادی  

 ی و موافقت کردند. اما سرانجام همکار این منطقه موجب سکنی گزیدن عجم ها)غیر عرب( می شود؛

موجب    تجارت در این شهر،  و   احداث بندر خرمشهر در دوره زندیه 

گردید و روز به روز بر جمعیت این شهر افزوده شد، به نحوی  آن  رونق  

میالدی به هنگام سفر راولنسون به خرمشهر  بیست    1848که درسال  

ر  رونق تجارت د  و پنج کشتی در بندر آن شهر لنگر انداخته بودند.

های تجاری در آن، باعث کاهش  بندر خرمشهر و پهلو گرفتن کشتی 

درآمد گمرکات و همچنین کاهش درآمد بندر بصره شد. والیان بغداد  

می  عثمانی  خاک  جزء  را  خرمشهر  همواره  که  به  نیز  قادر  دانستند 

ر کعبی به عنوان  تحمل این وضع نبودند. در این هنگام حاکم این شهر، حاج جابر بود. او از طرف شیخ ثام

هجری مجدداً خرمشهر را مورد حمله خود    1254امپراتوری عثمانی در سال   حاکم خرمشهر تعیین شده بود.

قرار داد و شهر را با خاک یکسان ساخت. در واقع، امپراتوری عثمانی همواره بر روی آبادان و خرمشهر )که در  

شهر تغییر  ممحمرة( بود و در ابتدای قرن بیستم به خر عصر قاجار، نام رسمی اش نزد دولت ایران، محمره )ال

شاه این دو شهر را اشغال نظامی کرد و به ایالت عراق )در آن  مالکیت داشت و در دوره ناصرالدین یافت، ادعای  

 های عثمانی بود( به بندری آزاد تبدیل شد.زمان از ایالت 

درگیری های آن قسمت و در پی حمله آل    و  محمدخان به هراتدر پی حمالت آقا  هجری    1273در سال  

حمله  خرمشهر  عثمان و سپس حمالت انگلیسی ها برای تصاحب مناطق جنوب از جمله بوشهر و خوزستان به  

  دولت عثمانی در حین اشغال نظامی   مجددا موجب ویرانی این بندر و از رونق افتادن آن گردید.که    کردند 
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می از مردم عرب ساکن شهر انجام  ، کشتار عظیخرمشهر

به   بصره  در  و  گرفت  اسارت  به  را  دختران  و  زنان  و  داد 

فروش گذاشت. امیرکبیر  نخست وزیر وقت به مذاکره با  

بازپس گرفتن   برای  و آبادان    خرمشهرامپراتوری عثمانی 

شیوخ  عثمانی  رفت. مالیات  پرداخت  معافیت  وعده  با  ها 

درخواست بازگشت قدرت  قبایل عرب به فکر جلوگیری از  

اما با وجود تهدیدات عثمانی، قبایل    حاکمیت ایران بودند،

ترتیب در سال    به این  ایران شدند و  به  بازگشت  ارزروم  1847عرب خواهان    ، میالدی در جریان عهدنامه 

ین  ها حق حاکمیت دولت ایران بر این شهرها را به رسمیت شناختند و مجبور به عقب نشنینی از اعثمانی

دهی  ندی را در خرمشهر سازمانمها، سپاه مرزبانی قدرتعثمانی   ممالک شدند. امیرکبیر برای دفع خطر حمله 

هجری، والی خرمشهر پرچم ایران   1266کرد و محمدخان بن جابرخان را فرمانده این سپاه قرار داد. در سال  

 قرار گرفت و لقب خان به او داده شد. را در این شهر به اهتزاز درآورد و از جانب امیرکبیر مورد تشویق 

حمل کردند و محوطه    خرمشهرپس از تاسیس نیروی دریایی جنوب، از بوشهر نیرو و تجهیزات و قایق به طرف  

  بعد از اکتشافات نفت،   نیروی دریایی را نصب کردند که امروزه در کنار شط العرب پرچم ایران بر فراز آن است.

و دیگر مناطق  خرمشهر  دولت انگلیس برای حفظ منافع خود بر اوضاع جنوب مسلط شد و توجه ویژه ای به  

 جنوب شد.

شمسی ناوهای سفارشی ایران  1310در سال  شمسی بودجه برای تجهیز نیروی دریایی داده شد؛1306در سال

یا اعزام شدند تا آموزش های ناوبری و  نفر سرباز ایرانی از این شهر به ایتال250در خرمشهر آماده به کار شد و 

شمسی)هنگام جنگ جهانی دوم (جلسه ای تشکیل گردید و فردای آن در   1320درسال  .ببینند مانور دریایی 

در هنگام حمله    .داده شد بندر شاهپوری    خرمشهر وطی اعالمیه ای خبر تجاوز نیروهای دریایی بریتانیا به  

خرمشهر برای متفقین    در جنگ جهانی دوم،   دان و خرمشهر ازکار افتاد.های شبانه سیستم برق و مخابرات آبا

 بسیار مهم بود. 

ادعا کرد که  1337در سال   ریاست دولت عراق رسید،  به  با کودتا  از آن که  قاسم پس  شمسی، عبدالکریم 

و درسال های   عهدنامه ارزروم باید باطل شود و خرمشهر و آبادان باید از ایران جدا شده و به عراق اضافه شود 

شمسی صدام حسین با همین انگیزه به ایران تجاوز نظامی، خرمشهر را اشغال و     1359پس از آن در سال  

آبادان را محاصره کرد. در جنگ ایران و عراق نیز مردم عرب خوزستان به دفاع مسلحانه از تمامیت ارضی ایران  

 است.عراق هنوز بر روی این شهرها باقی مانده  ها برخاستند. امروزه آثار جنگ ایران و و جنگ با عراقی 
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 موقعیت تجاری و اقتصادی خرمشهر

راه   یگانه  و دوم خرمشهر  اول  بروز جنگ جهانی  با 

تجارت در جنوب کشور محسوب می شد و همچنین  

تجارت   کانال سوئز در کشور مصر که جهت  افتتاح 

تاسیسات نفتی  توسعه  .  بین المللی حائز اهمیت است

در استان خوزستان و تبدیل ساختن این بندر مهم  

کشور سراسری  آهن  راه  بسیار    ،به  رونق  موجب 

گردید. تجاری  ویژه  بندر  این  همچنین    چشمگیر 

محسوب   خوزستان  در  خرما  توزیع  مرکز  خرمشهر 

د  .شد می  عالوه  توجهبه  قابل  صنعت  ا  رآمد  از  ی 

  شد.ر می نصیب مردم ساکن این بند  نیز قایقرانی

فراورده های خرما و    ، محصوالت قایقرانیو    تهیه و ساخت قایق   ، نخلستان های خرما، صیدماهی،  کشتیرانی

)عبابافی وحصیربافی و...( از جمله عوامل رونق اقتصادی این بندردر ادوار مختلف و به    دستی مختلف  یعصنا

توسط  که  ت تجار و کوخ هایی از نی و چوب  کاروانسرای تجاری برای استراح  ویژه سده های اخیر  می باشد.

 اعراب خرمشهر ساخته شده نیز موجب گسترش تجارت در این بندر شد. 

 و پیشرفت خرمشهر  انیآباد

بیماری وبا و طاعون و همچین عوامل    ،قحطی  طبیعی مانند خشکسالی،  در دوره های مختلف بنا به دالیل

جمعیت و ویرانی و    و  موجب کاهش مهاجرت  انسانی مانند جنگ، درگیری های داخلی و تجاوزات خارجی و...

از رونق افتادن این بندر شده است. اما آنچه قابل توجه است این است که بعد از هر کدام از این ویرانی ها افراد  

 ی خرمشهر تالش بسیار کرده اند. دلسوزی بودند که برای آباد 

خرمشهر پیشرفت کرد. شیخ جابر و پسرش)شیخ مزعل(  ،  بعد از مرگ کریم خان زند و تحویل بصره به عثمانی

قسمت عمده ای از آبادی    کردند که عجم نتوانند سکنی گزینند.  از آبادی و خدمات اجتماعی ممانعت می

راه آهن مخصوص حمل  ،  نیروگاه برق خرمشهر،  تلگراف  .مدیون بنی کعب در عصر قاجار هستیمرا  خرمشهر  

جز پر جمعیت ترین و  خرمشهر و به همین دلیل در این دوره   در دوره پهلوی دوم اضافه شد   نقل بازرگانی و... 

 ایران بود. های مهاجر پذیرترین شهر

ی زیادی  انی شده است و عده تالش های فراو  ساله ایران و عراق که آسیب های جدی وارد شد،   8بعد از جنگ   

اند. برگشته  زادگاه خود  به  مهاجر  زدگان  شریف    با  از جنگ  مردمان  شایسته  که  آنچنان  اوصاف  این  تمام 
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امید است شاهد  به این شهر  خرمشهر و این خاک شهید پرور است،   و  توجه و رسیدگی کافی نشده است 

 نی شایسته آن باشیم. اپیشرفت و آباد

 نشینان خرمشهر اقوام و شیخ 

ها قبلیه محسین)ابتدا    ترین آندر میان برخی از آنان اتحاد قبلیه ای وجود داشت که مهم ،  در ایالت خوزستان

مردم این طایفه که همانند طایفه بنی کعب نیمه کوچ نشین    سنی بودند و بعد شیعه شدند( در خرمشهر بودند.

اینان به کشت غالت مشغول بودند    ند که کبر نام داشت.و نیمی یکجا نشین بودند در اماکنی زندگی می کرد

  زراعت می پرداختند. به و در نخلستان ها

آل    دریس،،  کعب  طوایف معروف  هستند.  شیرازی و...  شوشتری،   اصفهانی،  ساکنین خرمشهر اقوام بهبهانی،

این    به مسیحی    و   همچنین صبیان یمن  می باشد که نخستین بار در نخلستان ها سکنی گزیدند.  چنعان و... 

آنچه قابل توجه است این است که عمده جمعیت مردم این منطقه را اعراب تشکیل می    بندر مهاجرت کردند.

 تا امروز هم چنین است. و  ند ددا

بعد از خوانین بختیاری تا نواحی    سکونت اولیه قبلیه بنی کعب در منطقه حجاز بوده و بعد به عراق آمدند.

شیخ ثامر کعبی خرمشهر را به    قدرتمندترین قبیله در ایاالت خوزستان شیخ کعب است.  خوزستان،شمالی  

دو ایل به دو دودمان    ن هجری ای  1160بعد از قتل نادرشاه افشار در سال    بندری آباد و پیشرفته تبدیل کرد.

  تند تیم که آنان توانسهس  طوایف کعب آلبوناصر و کعب آلبوکاسب، اما همچنان شاهد اتحاد این    تقسیم شد؛

. با روز به روز قدرتمند شدن این خاندان محوده  بگیرند مشعیان    را از  عوارض گمرکی و حق ترانزیتی کشتی ها

 . قدرت خود را گسترش دادند و یکی  از عوامل اختالف ایرانه و عثمانی هستیم

طایفه بنی کعب به  ،  میالدی1295ای طوایف خوزستان تا قبل از    ساختار قبیلهدر  

این اتحاد به مباثه یک نهاد  1305در سال  .  عنوان رهبر اتحاد طوایف شناخته شدند 

آل چنعان از طایفه محسین    سیاسی از بین رفت و به تصرف طایفه محسین درآمد.

  .در زمان شیخ خزعل پر قدرترین بودند 

مذهبی داشت و با خصومت های نژادی تندتر می شد. این  در این بندر دسته بندی ها ریشه در فرقه های  

پژوهان  تاریخ   دسته های مذهبی اصولی و اخباری بودند و نزاع های قومی میان عرب ها و عجم ها)ایرانی(بود. 

دالیل همگرایی مردم عرب با بقیه مردم ایران را در نفرت از امپراتوری عثمانی به خاطر کشتار بزرگی که در  

 اند.های ایران دانسته ها و غیرعربمذهب بودن)شیعه (عرب و نیز به خاطر هممحمره کرد 
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 سخن پایانی

کعب بر این شهر در اویل سده سیزدهم هجری، شهر کوچکی بود. در  خرمشهر در زمان حکومت شیوخ بنی 

عنوان  مود و به های بسیاری نهجری بارویی به دور آن کشیدند و پس از آن، خرمشهر پیشرفت   1235سال  

در عصر قاجار، نام رسمی این شهر نزد دولت ایران، محمره    بندری مهم و تجاری در سطح منطقه شناخته شد.

 بود و در ابتدای دوره پهلوی به خرمشهر تغییر یافت. 

  صید و فروش ماهی، قایق،  مهم ترین درآمد مردم خرمشهر  از طریق از صادرات خرما به داخل و خارج از ایران

 رانی و قایقسازی می باشد و شغل بسیاری از مردم این بندر می باشد.

بارها مورد هجوم و تجاوز بیگانگان قرار گرفت. از    تاریخ به موجب اهمیت تجاری و دریایی این بندر،   در طول

عثمانی) سال   آن حمله  ترین  مهم  )سال  هجری(،1269جمله  ها  و جنگ     هجری(،1273انگلیسی  متفقین 

شمسی جنگ رخ  1359میالدی(و درسال  1949-1939جنگ جهانی دوم)،  میالدی(1918-1914جهانی اول)

 داد. 

نکته ای که حائز اهمیت است این است که خرمشهر همواره نماد ایستادگی در مقابل دشواری ها و سختی ها  

وجود تمام آسیب    با  ، وسال دفاع مقدس آن را خونین شهر می گفتند   8چنانچه که می بینیم در    بوده است.

سیاسی    تجاری،  اهمیت و ارزش اقتصادی، شاهد    مختلف وارد گردیده است؛ر  پیکره این بندر در ادوا  بر هایی که  

  و فرهنگی این بندر هستیم.

 بن مایه ها 

 .  یتهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم،  آن نهیر ی خوزستان و تمدن د(، 1373)، رجی، ایستانیافشار س _ 1

 . به خوزستان، تهران، نشر بلور ینگاه(، 1369)، رجی، ایستانیافشار س _ 2

خزعل ( ترجمه    خ یکعب و ش   ی خوزستان ) دوره خاندان بن  خیبه تار  ینگاه  (، 1377، )ی، مصطفانصاری_  3

 . تهران، نشر شادگامان ، محمد جواهر کالم

 . یفرهنگ  یخرمشهر، تهران، دفتر پژوهش ها(،  1388)بهارلو، عباس، _ 4

 .خرمشهر یسالنامه فرهنگ  ، خرمشهر، تهران خیتار(، 1334)،  میدهگان، ابراه_ 5

 .ستار دانش یی ایتهران، جغراف، رانیا یی ایفرهنگ جغراف(، 1330)، یعل نیرزم آرا، حس _ 6

 . تهران، نشر آنزان  ، عرب خوزستان ی ایجغراف خیتار(، 1374)، ی، موس ادتیس _ 7

 قم، نشر سیادت.، 1ج، تا دوره معاصر  هیخوزستان از دوره افشار خیتار(، 1379)،  ی، موس ادتیس  _ 8
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 .  یریجهانگ  ی، موسسه فرهنگ النیگ  ،فارس  جیخل ر یبنادر و جزا خیتار(، 1367، )می محمد ابراه ،  یکازرون _ 10

(  1337)  ، خوزستان  ی و اداره کل اطالعات و جهانگرد  ی انتشارات مطبوعات و روابط عموم  سندگان یگروه نو_ 11

 . ،شاهنامه خوزستان

لو_ 12 کالم1604_1905خوزستان    خیتار  (، 1390)  ، جان،مریگوردن  جواهر  محمد  ترجمه  نشر  ،  ،  تهران، 

 . ریکو

 . نا ی ب ،تهران  ، خوزستان یخی تار یایجغراف (، 1352)، عباس،  انیریمر  _ 13

 . یتهران، نشر علم، یاقیس  ر یسفرنامه خوزستان، ترجمه محمد دب(، 1341)نجم الملک، عبدالغفار،  _ 14
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