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  ها در قرن سیزدهم هجريها در برابر تهاجم روسفاعی ترکمنساختار د

  

  دکتر عبداهللا متولی

  استادیار دانشگاه اراک

  

  

  چکیده

به مناطق شمال شرقی  ای بودند که از قرن پنجم به بعد خود راان مجموعه قبایل پراکندهترکمان

حاکمیت سیاسی ایران را تشکیل  در سیر کلی تاریخ ایران این عناصر بخشی از. ایران رساندند

دادند اما در ایام ضعف حاکمیت مرکزی، خودسری و نافرمانی ویژگی عمومی ایـن قبایـل   می

سیزدهم هجری قدرت مرکزی ایران که در اختیار قاجارهـا بـود اکثـراً در برابـر     در قرن . بود

در آسیای مرکـزی زمینـه    هادر همین ایام پیشروی روس. اهر شدخودسری این قبایل ناتوان ظ

  سـاختار قـومی و   . دنبـال داشـت  نشین به قلمرو آنها را بـه  هایی از مناطق ترکمنالحاق بخش

موعه شرایطی را مهیا های دفاعی ترکمانان، مجعی منطقه در کنار شیوهرافیای طبیای و جغقبیله

هـای آسـیای مرکـزی بـا     این منطقه در مقایسه با سـایر بخـش  ها برای تسلط بر نمود تا روس

  .های بیشتری مواجه شوند و به سختی نیروهای خود را در این منطقه استقرار بخشیدنددشواری

ها رکمانان و دالیل ناکامی نهایی مقاومت آنها را در برابر روسهای دفاعی تمقاله پیش رو شیوه

  .نمایدجستجو می

  .ها، دفاع، تهاجمترکمانان، روس: واژگان کلیدی
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  مقدمه

های دور در ذشتهدر گ 1.شدندمیای از ترکان محسوب ن که بنا به گفته رشیدالدین شعبهترکمانا

اقوام شـرقی و   ایام بر اثر فشار راما به مرو. قرار داشتندچیه استهول و منطقه سمیرگهای ایسیکناره

شته و به سوی مناطق درونی ماوراءالنهر پیش گرفته و از سیحون گذها راه غرب را دراحتماالً چینی

ها از سمرقند و بخارا گذشـته و خـود را بـه مـرو رسـانیدند و بخـش       بخشی از این. متمایل شدند

ای از خوارزم تا سـاحل دریـای خـزر را در    پیش گرفته و محدوده خوارزم را دردیگری راه منطقه 

هایی بودند که ترکمانان ساکن ترکمنستان فعلـی را تشـکیل   این گروه ها اکثراً همان. گرفتنداختیار 

گیـری  گان مهاجرانی بودند کـه در پـی شـکل   در مرزهای جنوبی این منطقه نیز اکثراً بازماند. دادند

ها در گذر ایـام فشـارهای متعـدد مغـوالن و     این گروه. منطقه ظاهر شدند ر ایندولت سلجوقیان د

تیموریان را تحمل کرده و به صورت قبایل پراکنده ترکمن از منطقه منقیشـالق در سـاحل دریـای    

راءالنهر و خوارزم با تسلط ازبکان در منطقه ماو. گرفتندمی برزر تا مرزهای شمالی خراسان را درخ

هایی که در صـحرای بـین سـاحل    منترک. مجبور شدند تابعیت آنها را بپذیرند هابخشی از ترکمن

رکمانـان قلمـرو ایـران را    چپ آمودریا و دریاچه آرال تا دریای خزر در حال کوچ بودنـد عمـالً ت  

یـا بـه    دادند اما در مواقع ضعف حکام مرکزی ایران در اتحـاد بـا ازبکـان وارد شـده و    تشکیل می

در دوره قاجار به دلیل ضعف قدرت سیاسی قاجارها در خراسـان،  . کردندصورت مستقل عمل می

بـا وجـود ایـن، وحـدت و     . شـدند م خیوه و یا بخارا وارد اتحاد ترکمانان براساس شرایط با حکا

هـای خـونین بـین    ار نبود و بعضاً عالوه بر درگیرییکپارچگی در میان قبایل مختلف ترکمان برقر

وامبری قبایل ترکمن را به نه دسـته  . شدندای نیز میمنازعات درون قبیلهمواردی دچار  ای درقبیله

یان قبایـل  از م 2.علی، قره، سالور، ساریق، تکه، گوگالن، یموتچاودر، ارساری، : تقسیم کرده است

بقی آنان امـروزه در کشـور   و ما 3ها بیشتر در قلمرو ایران پراکنده بودندذکر شده گوگالن و یموت

  .و برخی از کشورهای دیگر آسیای مرکزی استقرار دارند ترکمنستان
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  ها در صحرای ترکمانپیشروی روس

ها پس از یک دوره پیشروی در آسیای مرکزی در قرن نـوزدهم مـیالدی کـه بـه سـقوط      روس

منطقه موسوم به صـحرای  . طلبی رسیدندمید به آخرین مرحله از این توسعهخانات این منطقه انجا

تـا حاشـیه   شرقی ایـران   خزر و مناطق شمال صورت تقریبی بیابانهای شرقی دریای ترکمن که به

  سـیزدهم هجـری قمـری مـورد تعـرض       های قـرن در آخرین سال 4شد،چپ جیحون را شامل می

  . ها حائز اهمیت بودها از جهاتی برای روسمحل استقرار ترکمن. ها قرار گرفتروس

در عین . ها باشدها و انگلیسیآستانه تماس مستقیم روستوانست ای میاین منطقه به گونه -1

ها برایشان فراهم شـده و  که امکان تهدید مستقیم انگلیسی دادها را در موقعیتی قرار میحال روس

  . توانستند به برخی امتیازات مورد نظر حتی در اروپا دست یابندمی

می مرزهای شمالی ایران دسـت یابنـد و   توانستند برتماها با استقرار در این منطقه میروس -2

  . شدها در ایران به شدت تضعیف میا این شیوه موضع انگلیسیعمالً ب

و از طریق مرو و حتی چین گذر  دستیابی بر مسیرهای تجاری که از ایران، هند و افغانستان -3

  .کرد و برای گروه عظیم تاجران روس اهمیت حیاتی داشتمی

  تـر  داره آن را آسـان ن تمامی منـاطق شـرقی دریـای مازنـدران امکـان ا     مسأله یکپارچه کرد -4

  ها راحـت بـود کمـا اینکـه بعـدها      وراءالنهر از طریق دریا برای روسدسترسی به قلب ما. نمودمی

  .آهن روس از کنار دریا و از قلب صحرای ترکمن به سوی بخارا و سمرقند امتداد یافتراه

ترکمن در حاشیه مناطقی که عمالً ضمیمه قلمـرو روس شـده    های پراکندهرها کردن گروه -5

. وجود داشتهر لحظه امکان یورش آنها به خیوه و بخارا . کردود به شدت ثبات آنها را تهدید میب

  . ها ثبات مناطق اشغال شده در گرو تسلط بر قلمرو شمالی ترکمانان بودبنابراین در نگاه روس

یـوه  ها پیش از یورش به سـوی سـمرقند و بخـارا وخ   ها مدتها روسبا عنایت به این ویژگی

های متعددی در این منطقه نصـیب  اما ناکامی. نشین معطوف نمودندتوجه خود را به مناطق ترکمان

نشـین  های نظـامی خـود را در منـاطق تـرکمن    آنان گردید و مدتها طول کشید تا آنها توانستند نیرو

هـای  ر ناکـامی ای از عوامـل و شـرایط در کنـار همـدیگر د    عهرسد مجموبه نظر می. مستقر نمایند

اما در مقایسه . ندها از یک حاکمیت متمرکز برخوردار نبودها مؤثر بود و علیرغم آنکه ترکمنروس

در . های آسیای مرکزی زمان بیشتری را در برابر مهاجمین روس ایستادگی نمودندبا سایر حکومت
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در به تـأخیر   های دفاعی این مناطق پرداخته که نقش اساسیشاخصهها و ادامه به برخی از ویژگی

  .ها داشتندانداختن پیروزی روس

  

  هات در نزد ترکمنشگردها و ابزارهاي مقاوم

هـای طبیعـی و   شاخصـه  :منـدي از آنهـا  نقش عوامل و موانع طبیعـی و میـزان بهـره    -لفا

اً خشک و کم آب و گـرم را نشـان   تجغرافیایی سواحل و مناطق شرقی دریای خزر یک منطقه نسب

در مسیر عزیمت سپاهیان . های وسیعی از این منطقه را پوشانده بودیابان قراقوم که بخشب. دهدمی

بـه دلیـل آن کـه     از سـوی دیگـر  . نمودآنها را با کمبود آذوقه روبرو میبنابراین . روس قرار داشت

چارپایان بود، تهیه خوراک و علوفه بـرای   نقل وسایل و لوازم جنگی و تدارکات وابسته به حمل و

شد و در تعداد قابل توجهی از این نبردها چارپایـان بیشـترین   وانات بارکش عمالً غیرممکن میحی

  هـای شکسـت را مهیـا    کاتی سپاه از کـار افتـاده و زمینـه   تلفات را متحمل شده و عمالً بخش تدار

. ها داشـت ن منطقه نقش مؤثری در ناکامی روسیدر ا نیز کمبود شدید آب ،این عالوه بر. نمودمی

ها حفر شده و بعضاً فاصله این هایی بود که در برخی قسمتتأمین آب آشامیدنی تنها به وجود چاه

این مسافت بـرای   ساخت وراهپیمایی وصول به آن را ممکن میها طوالنی بود و چندین روز چاه

  هنگـامی کـه   . را بـه دنبـال داشـت   خـاص خـود    هایه سنگین اسلحه و پر تعداد دشوارییک سپا

بایسـت  ت نظامی به فرماندهی مارکوزوف میها قصد تصرف خیوه را داشتند یکی از دستجاروس

از حاشیه دریای خزر و مسیر خشک شده جیحون موسوم به اوزبوی راه خود را بـه طـرف خیـوه    

همـراه داشـت تـا نیمـه راه بیشـتر       به عراده توپ را 16نفره که  2200اما این نیروی . هموار نماید

و گرمای شدید هـوا و کمبـود آب باعـث افـزایش تلفـات افـراد نظـامی        . نتوانست حرکت نماید

های فراوان مجبور شدند بدون اتخاذ ها با برجای گذاشتن کشتهبه همین لحاظ روس. چارپایان شد

   5.نتیجه باز گردند

ی که از جانـب جنـوب فرسـتاده    هایروهگ: نویسدکوبلف در خصوص وضعیت این سپاه میاس

ها به حدی رسـید کـه بـول    از شدت حرارت و تشنگی به کلی از پا افتاده، درجه تشنگی آن بودند،

   6.نوشیدندخود را می

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


                                                    ...ها در برابر ساختار دفاعی ترکمن                                                                 

  

143

ای ها تالش نمود تا از منطقـه شد که مدتاز فرماندهان ارشد روس محسوب می لوماکین یکی

او . ها در دشت پیشروی نمایدرف مرکز استقرار ترکمنکیشلر به طدر حاشیه دریای خزر به نام چ

ای به نـام  شمالی اترک حرکت نمود و در منطقهعراّده توپ به موازات نوار  24هزار نظامی و 24با 

خوجه قلعه استقرار یافت اما گرمای شدید هوا، کمبود مواد غذایی و آب به کمک ترکمانان آمد و 

  ادن بخشـی از تجهیـزات و نیروهـای نظـامی بـه چکیشـلر       باعث شد تـا لومـاکین، بـا از دسـت د    

   7.نشینی نمایدبعق

پاه وی نیز بالفاصله سـ . لوماکین پس از شکست کنار گذاشته شد و الزاروف جای او را گرفت

ها آماده نمود اما سپاه در حـال پیشـروی در طـول مسـیر گرفتـار      دیگری را برای یورش به ترکمن

ها بر د که آناین موضوع به حدی سپاهیان روس را در تنگنا قرار دا گرمای شدید و کم آبی شده و

نشـینی  دست داده و مجدداً مجبور به عقـب  اثر همین گرما و مسمومیت آب فرمانده خود را نیز از

بنابراین گرمای هوا و کمبود مواد غذایی در منطقه یکی از عوامل بازدارنده نیروهای نظامی  8.شدند

  .شدمیروس محسوب 

هـا  بخشی از شـیوه جنـگ تـرکمن    :هاي نامنظم و شبیخونگیري ترکمانان از جنگبهره -ب

ها بـا اتکـا بـر سـپاه آمـوزش دیـده و       روس. شدها محسوب میدرست نقطه مقابل عملکرد روس

ها کردند ولی ترکمنمنظم در صحرای ترکمن را دنبال میاستفاده از توپخانه سنگین یک نبرد نسبتاً 

ه با آن روبـرو  پاه تربیت شده و سالح سنگین بودند برای مواجهه با اوضاع و شرایطی ککه فاقد س

هـا  د تقریباً در تمام مراحلـی کـه روس  شدنهای نامنظم و ناگهانی متوسل میشدند بیشتر به جنگ

ها در عذاب بـوده و  ساختند از حمالت غیرمتمرکز ترکمنتهاجمات خود را بر این منطقه متمرکز 

هـایی از سـواحل دریـای خـزر     هـا در بخـش  روس. ی را در ایـن راه متحمـل شـدند   یـاد تلفات ز

اما این مناطق به طور مکرر در معرض حمالت ترکمانان . استحکاماتی را برای خود احداث نمودند

بران  ترکمانان یکی از این  م  نوربردی خان و داقما سردار دو تن از ره 1870در سال . قرار داشتند

   9.این منطقه را به انجام رساندند غافلگیرانه بههای یورش

ـ   نیز اسکوبل 1879ر سال د رک رانـد تـا بخشـی از سـرزمین     ف نیروهای خود را بـه حاشـیه ات

های تکه مکرر به نیروهای روس هجوم برده و تلفات انسانی ها را شناسایی نماید اما ترکمنترکمن

   10.به سرعت باز گرددوزوف مجبور شد زیادی به او وارد نمودند و مارک
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لوماکین که دو نوبت فرماندهی سپاه روس در جنگ با ترکمانـان را برعهـده داشـت و هـر دو     

کند و سـربازان  یز و غافلگیری ترکمانان شکایت مینوبت شکست خورده بود از شیوه جنگ و گر

از نشـد و بـا   های او کارسالبته درس. سازدوشیاری از این شیوه جنگی آگاه میخود را در جهت ه

وی به شدت تحت فشار حمالت  وجود آنکه خود را  به دیوارهای گوگ تپه رساند، اما عقبه سپاه

  11.ها قرار گرفت و سرانجام مجبور شد شکست سنگینی را تحمل نمایدترکمن

ترین نیروها و تجهیـزات را  تپه، با وجود آنکه زبدهها در گوگدر آخرین مرحله عملیات روس

سردار به محافظان توپخانه  این قلعه در اختیار داشتند اما شبیخون شدید نیروهای داقما برای سقوط

نده سـپاه روس نبـود، موفقیـت    هوشیاری اسکوبلف فرما آنها را به پیروزی نزدیک نمود والبته اگر

  . ها قطعی بودترکمن

ند در مواقـع  دادیها انجام مای که به خطوط نظامی روسها در کنار حمالت غافلگیرانهترکمن

ی که بـود از بـین   ها را در تنگنا قرار دهند در طول مسیر، آبادیها و مزارعضرورت برای آنکه روس

بارها در مسیر لشـکرهای متعـدد روس صـورت گرفـت و بـه      این اقدام . کردندبرده و تخریب می

  12.کندی عملیات نظامی آنها در صحرای ترکمان کمک نمود

های پیشرو ها و عقب نشاندنشان به جای مقابله با گروهریختن نظم روسها برای درهم ترکمن

  . کردند خطوط تدارکاتی آنها را متوقف نمایندرسانی هجوم برده سعی میبه خطوط کمک

هـا بـه منـاطق    آسـای روس درمقابل هجوم سـیل  :اهمیت آن موانع بازدارنده مصنوعی و -ج

هـای مسـتحکم نیـز    دفاعی تکیه بر برخی دژها و قلعـه  نشین در کنار سایر عوامل و عناصرترکمن

برخی از . های ترکمانان معموالً یکسان نبودمیزان استحکام و مقاومت قلعه. شتای داگاه ارزندهجای

هـا  وده و با اولین شلیک توپخانـه روس آنها معمولی با جمعیت اندک و فاقد برج و باروی استوار ب

دنگیل تپه و تردید تعدادی از دژهای ترکمانان مانند خوجاقلعه و یریخت اما بدیوارهای آن فرو می

وارهـای خـود زمـین    ها را در پای دیها روستپه دارای چنان عظمت و استواری بود که مدتگوگ

ین دژها فاقـد نتیجـه الزم   های مکرر آنها برای رخنه در دیوارهای رفیع و قطور اگیر نموده وتالش

  .ن نیز عمالً در برابر این استحکامات ناتوان بودندهای سبک و سنگیبود توپ

ی یک موقعیت کلیـدی  تپه بود که داراها قلعه معروف گوگی از مواضع دفاعی مهم ترکمنیک

ی در میـان طـرفین   کننـده توانست نقش تعیـین بود، سقوط یا پایداری این دژ می هادر میان ترکمن

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


                                                    ...ها در برابر ساختار دفاعی ترکمن                                                                 

  

145

های تکه سـاخته شـده   دشت آخال مرکز تجمع ترکمنانی در این قلعه از دیرزم. جنگ داشته باشد

یـل اینکـه   هـا بـه دل  پیش از تهاجم روس. یل ترکمان بودبود و بیشتر محل تجمع و زندگی این قبا

وریخته بود امـا بـا یـورش    های زیادی از باروی شهر فرها نبود بخشتهدیدی جدی متوجه ترکمن

کار بازسـازی براسـاس   . و تحکیم بنا برآمدندها مصمم به بازسازی ها سرانجام ترکمنمکرر روس

مدیریت بازسازی به شخصـی بـه نـام بـردی مرادخـان      . ها صورت گرفتیان خانوادهتقسیم کار م

هـای دفـاعی   تپه هنوز بازسازی قسـمت به منطقه گوگ هاروسدر اولین یورش جدی . واگذار شد

های دیگر باروهـا بـه حـد    ارتفاع قسمتصل بنا ناتمام بود و بخشی از ا. قلعه به اتمام نرسیده بود

ها صـدمات زیـادی را   زمان بارها از توپهای سنگین روس ها که تا آن ترکمن .مطلوب نرسیده بود

 کـوب را لحـاظ  های قلعهتحمل کرده بودند برای افزایش استحکام این بنا، مقاومت  در برابر توپ

  13.فرو نریزد هاکه دیوارها با انفجار توپ ای در نظر گرفته شدکرده و ساخت مهندسی بنا به گونه

رفت و سـپاهیان روس بـه   احداث و تکمیل آن به کندی پیش میبه دلیل همین ویژگی بود که 

ها که به نوعی غافلگیر شـده بودنـد   ترکمن. تپه رسانیدهی لوماکین خود را به نزدیکی گوگفرماند

پذیر بارو های آسیبحفاظت از بخش. هندهمت خود قرار دمجبور شده یک دفاع ترکیبی را وجهه 

های دیگر ملزم شدند گروه. بخشی از وظیفه محافظین بودها به درون دژ د روسو ممانعت از ورو

گیـر کـرده و   عهده داشت زمـین  که از دژ خارج شده و عقبه سپاه روس را که نقش تدارکاتی را بر

ها در این اما حمالت نامنظم و مداوم ترکمن .های مهاجم قطع نمایندخطوط ارتباطی آن را با گروه

  14.ها نیافتندتوفیقی در قطع خطوط ارتباطی روس قسمت فاقد نتیجه بود و آنها

در اطراف قلعه نیز بخشی از محافظان سعی نمودند منابع آب طبیعی را کـه تـأمین کننـده آب    

و مانع طبیعی بـرای دفـاع از    نهر آب در خارج از دژ قرار داشت. سپاه دشمن بود در کنترل بگیرند

وشیدند امـا در  رسانی به دشمن بسیار کها در حفظ محل آبرکمنآن وجود نداشت علیرغم آنکه ت

ها تمامی امیدهایشان را جهت ناکامی می آنها کشته شدند و عمالً ترکمنها تمامقابل توپخانه روس

تقسیم نیروهای خود به سه قسـمت از  سرانجام لوماکین با . دشمن در بیرون از قلعه از دست دادند

در حالی . م تهاجم بودگلوله باران شدید ساکنان قلعه اولین گا. سه جبهه قلعه را در محاصره گرفت

دیگـر  هـای  در بخـش . هایی که دیوار دفاعی ناتمام بود نبرد تن به تن در جریان بودکه در قسمت

های عمیق ها گودالمدافعین در این قسمت. ساخته بود ها را متوقفدیوار قطور و مرتفع دژ، روس
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یـن  ها در ابنابراین روس. ساخترا برای مهاجمین به شدت دشوار مینیز حفر کرده بودند که کار 

  . نشینی شدندبخش ناکام شده و مجبور به عقب

هـا پدیـد   ا قوت قلبی در مدافعین سایر قسـمت ها باعث شد تدر این قسمت هاشکست روس

نشینی لفات زیاد عقبت ها محاصره را رها کرده و باتحت هجوم همه جانبه ترکمن هاآمده و روس

  15.کنند

سانید جدای از فرمانـدهی ضـعیف   ها را در این جنگ به پیروزی ررسد آنچه ترکمنبه نظر می

خندق اطراف بارو . ها را در درون خود پناه داده بود، قدرت و عظمت دژی بود که ترکمنهاروس

این که سربازان روس را بـا   سو و دیوارهای مرتفع و غیرقابل نفوذ از طرف دیگر عالوه بر از یک

  . ای در این دیوارها پدید نیاورنداعث شد تا توپخانه آنها نیز رخنهناکامی مواجه ساخت ب

 هـا نده بود به یک معضل جـدی بـرای روس  ها را ناکام باز گردادگوگ تپه که یک نوبت روس

. ل بـه اتمـام رسـید   سا دیوارهای ناتمام در یک. شدها راه نجات تلقی میرای ترکمنمبدل شد و ب

ترین فرماندهان نظامی خـود را  ها اسکوبلف یکی از سختبرای فروپاشی مقاومت ترکمن هاروس

شی پااو تمام توان و تدارکات الزم را برای فرو. تپه انتخاب کردندها در گوگترکمنبرای سرکوب 

توپخانه عظیم، پیاده نظام ورزیده و یک نقشه دقیق و مـنظم بـرای   . این قلعه تدارک دیددیوارهای 

  .رسیدن به این مقصود فراهم شد

تی بـه طـول انجامیـد و    تپـه مـد  میالدی محاصره گوگ 1881ت در سال علیرغم تمامی تدارکا

ی داده بـود  ر خود جـا ای که بیش از پنجاه هزار نفر را دای در قلعهنتوانست رخنه هاتوپخانه روس

. ها نیز عمالً عرصه را بـرای مهـاجمین تنـگ کـرده بـود     های پراکنده ترکمنشبیخون. ایجاد نماید

احداث یک . کاری شکل گرفتانگیز و ابتکستن این سد دفاعی یک اقدام شگفتسرانجام برای ش

در حالی کـه  . گرفت ر قرارای دور به عنوان یک تاکتیک جدید در دستور کاراه زیرزمینی از فاصله

حفر نقب تا زیـر دیـوار   . ها را مشغول کنندد ترکمنها سعی داشتنهای دیگر قلعه روسدر قسمت

پـس از انفجـار   . قلعه ادامه یافت و حدود دو تُن مواد منفجره را زیر دیوارهای قلعه کـار گذاشـتند  

از مدافعین کشـته  عظیمی که صورت گرفت بخشی از دیوار عظیم برج فرو ریخت و چند صد نفر 

  16. شدند
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با رخنه عظیمی که در باروی قلعه ایجاد  شده بود نیروهای روس توانستند راه خود را به درون 

هـا در ایـن تهـاجم کشـته     نزدیک بیست  هزار از ترکمن. ایندقلعه هموار نمایند و آن را تصرف نم

  17.شدند

هـا در صـحرای   ی کـه تهدیـد روس  زمان :هااي جهت مقابله با روسیافتن متحدان منطقه -د

ترکمان و مرو شدت یافت جلسات مختلفی بین سران قبایل مختلف ترکمان در شهر مرو تشـکیل  

ها بر سر تسـلیم  بررسی شد که مبنای اولیه این بحثدر این جلسات مباحث متعددی طرح و . شد

هایی کـه  گروه. آنها بود فتن راهکارهایی جهت مقابله باها و یا مقاومت و یااقتدار روس و پذیرش

اما اکثریـت  . شدندرا یادآور می هان یموت خیوه توسط روسخواهان تسلیم بودند قتل عام ترکمنا

  18.ها نداشته و قادر به همزیستی با آنها نخواهند بودودند قرابت مردمی و مذهبی با روسمعتقد ب

ند به تنهایی قادر احساس کرد هااولویت قرار گرفت اما چون ترکمن سرانجام طرح مقاومت در

  . نشین در نظر گرفتندحدانی را در خارج از مناطق ترکمنها نیستند یافتن متبه جنگ با روس

که برای  هایی بودها از جمله گزینها و حکومت مرکزی ایران و انگلیسیهیاری گرفتن از افغان

ها به افغانسـتان نتوانسـت تـوفیقی    ننمایندگان اعزامی ترکم. اقع شدها وپایداری مورد نظر ترکمن

منازعه و جدال روس و انگلـیس  . اوضاع داخلی افغانستان به اندازه کافی آشفته بود. حاصل نماید

ای در اواخر قرن نوزدهم شدت گرفته بود که عمالً آنهـا  حاکمیت سیاسی افغانستان به گونه بر سر

  19. به ترکمنان بودند فاقد توانمندی سیاسی و نظامی الزم جهت یاری رساندن

ند و چندین نوبت ها مجبور به توسل به ناصرالدین شاه گردیدرکمنان در کنار ناامیدی از افغانت

تپه و حتی پس از سقوط این دژ نظامی، نمایندگان و تعدادی از رهبران خـود  پیش از سقوط گوگ

ن به شهرهای خراسان صـدمات  را به تهران فرستادند اما دربار ایران که از حمالت تخریبی ترکمنا

 ها نیز بـه شـدت تحـت فشـار سیاسـی و     دیگر توسط روس زیادی را متحمل شده بود و از طرف

توان گفت ناصرالدین شاه ها نشد و به نوعی میرسانی به ترکمنبه کمک نظامی قرار داشت حاضر

  20.ها همسایه باشدهای آخال با روسترکمنترجیح داد که به جای 

پس از ناکامی در جلب حمایت ایران چون از رقابت روس و انگلیس اطـالع یافتنـد    هاترکمن

هـا در  ها که در تهاجمـات فزاینـده روس  از سوی دیگر انگلیسی. تانیا شدندمتکی به جلب نظر بری

های سیاسی مکرری ه هند به وحشت افتاده بودند تالشمنطقه آسیای مرکزی و نزدیک شدن آنها ب
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ها را در پـی  وسهای پیشروی رر بردند اما ناکامی مکرر، انگیزهها به کاتن روسبرای متوقف ساخ

  . داشت

عناصـر  . هـا را در دشـت ترکمـان متوقـف نماینـد     ها درصدد برآمدند روسسرانجام انگلیسی

   21. جاسوسی آنها نظیر باتلر و بارنابی و ادونوان در میان ترکمنان به فعالیت پرداختند

  طلـب   هـا این فرصت استفاده کرده و کمک نظـامی بریتانیـا را در برابـر روس    ها نیز ازترکمن

سبب شـد تـا    هانی از عملکرد نظامی در برابر روساما تردید در تصمیمات لندن و نگرا. کردندمی

ای قطعی نرسیده و سرانجام بـا تسـلیم مـرو در    ها نیز به نتیجهها از کمک خواهی انگلیسیترکمن

  . از دست دادندرا ها روسین سنگر دفاعی خود در مقابل م آخر 1884سال 

  

  نتیجه

اما ضعف عمومی . شدندهم به نوعی قلمرو ایران محسوب مینشین در قرن نوزدناطق ترکمنم

در ایـن  . رنگ کرده بودکمکه بر ساختار سیاسی ایران حاکم بود عمالً تسلط ایران بر این مناطق را 

طقه رسانیدند اما در این شرایط ساختار منسجم سیاسی و نظامی بـر  ها خود را به منموقعیت روس

ها یـک رونـد هماهنـگ و    ای روسمند و مرحلهبود بنابراین در مقابل هجوم نظامها حاکم نترکمن

  هـای دفـاعی   هـای خاصـی در فعالیـت   با این حـال تکنیـک  . ژِی حاکم نبوددفاعی به عنوان استرات

. کند کرده و در مواقعی متوقف نمود ها راهای سریع روسیشرویها شکل گرفت که روند پترکمن

و  نشینی در منطقه نمایـد را مجبور به عقب هاها نتوانست روسترکمناما در نهایت کارکرد دفاعی 

هـای  شـیوه شاید بتوان علل و عوامل ناکارآمـدی  . ها را پذیرفتندغالب قبایل ترکمان تابعیت روس

  :در چند مورد بیان نمودها را بازدارنده ترکمن

های مختلف ترکمـان را بایسـتی از عوامـل اصـلی     اختالف و فقدان وحدت در میان گروه -1

مـن زدن بـه ایـن    دشمنی و نزاع داخلی بـین قبایـل مختلـف ترکمـان و دا    . ناکامی آنها تلقی نمود

  . ها انجامیدهای دفاعی ترکمنها به سست شدن بنیاناختالفات توسط روس

الخصوص قبیله تکه به شهرهای خراسان انه و تهاجمات مکرر ترکمانان علیلیت خصمفعا -2

و شانه خالی کردن از تابعیت مستقیم ایران در دوره قاجار از عوامل اصلی گسست بـین حاکمیـت   
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ها آنهـا نتواننـد حمایـت    هایت باعث شد در آستانه ورود روسسیاسی ایران و ترکمانان بود و در ن

  . دست آورندایران را به 

امی الزم جهت یک ظاز دیگر دالیل شکست ترکمانان بایستی فقدان تجهیزات و تدارکات ن -3

هـای  افی بودن تفنـگ و اسـتفاده از سـالح   عدم وجود توپخانه و ناک. جنگ همه جانبه را ذکر نمود

 داده و نیـروی آنهـا را بـه    ها را بـه شـکل محسوسـی کـاهش    انفرادی و غیرآتشین، قدرت ترکمن

  . نمودهای تن به تن محدود میدرگیری

گیری از تمام توان برای فروپاشی قـدرت  ها با فرماندهی دقیق و بهرهتدارکات وسیع روس -4

  . دفاعی ترکمانان از دیگر عوامل ناکامی ترکمانان بود

ها از ایسه با ساختار تهاجمی نیروی روسدفاعی ترکمانان در مق در مجموع بایستی گفت شیوۀ

ها را با کنـدی  ی روسهای دفاعی آنها فقط توانست پیشروتری برخوردار بود و شیوهرایی پایینکا

  . مواجه نماید اما هرگز نتوانست به طور کامل آنها را متوقف سازند
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