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 ی نوزدهم میالدی اجتماعی آسیای مرکزی در سده -تحوالت سیاسی

 1روح اهلل بدری

 

 چکیده

از  ،معرروف شرده اسرت   النهر و ترکستان کره امرروزه بره آسریای مرکرای       سرزمین ماوراء

یل سیاسی نرام   ها بنابه دال روسامّا . ی از قلمرو اصلی ایران بوده است های دور ما گذشته

گونره   خواستند برای آن تاریخ مدیدی بسازند و ایرن  آسیای میانه را برآن نهادند؛ زیرا می

 وبلخ ، زم نام شهرهای خوار. وانمود نمایند که با ایران قرابت فرهنگی زیادی نداشته است

ن خوارزم نخسرتین سررزمینی   اگواه اکثر مورخ به .های هخامنشی آمده است سغد در کتیبه

 ،ای کره ایرانیران در آن سراکن شردند     بره ناحیره   .ها در آن سکنی گایدند است که آریایی

اشکانی و ساسانی هم در سیطره  ی این مناطق در دوره .گویند ایران وی  یا ایران و جه می

. ترکمنستان امروزی بروده اسرت   ی اشکانیان در منطقه ی ند و حتی خاستگاه اولیهایران بود

می ترکسرتان و مراوراءالنهر از مراکرا مهرم سیاسری و فرهنگری گردیرد و         اسال ی در دوره

آگراه  ... همگان از اهمیت تاریخی و فرهنگی شهرهایی مانند بخرارا، سرمرقند، خروارزم و   

 یایآس یامتماع -یاسیتحوالت س قرار گرفته، یررسپژوه  مورد ب نیا در نچهآ .هستند

 و هیر ناح نیر است که منجر بره از دسرت رفرتن اسرتقالل ا     میالدی در قرن نوزدهم یمرکا

از اوضاع  یمبسوط نسبتاً یآگاه  ارا ه همچنین برآنیم تا. گردید هیآن به روس شدن  همیضم

بخر  اعظرم   . دهریم  میالدی بره دسرت   در قرن نوزدهم یمرکا یایآس یامتماع -یاسیس

                                                 
 .گروه تاریخ، دانشگاه پیام نور، ایران.1

rohollah-1358badri@yahoo.com      مسئول مکاتبه                      :                                                                              
 9/19/21 :تاریخ پذیرش    7/4/21 :تاریخ ورود

 

 9سال ، ی مسکویه فصلنامه

 1931 پاییز 11ی  شماره

 

Archive of SID

www.SID.ir



 11شماره ی /  7سال / مسکویه                                                              

 

11 

بره   "انره یم یایآس"عبارتاطالق  .ماوراءالنهر گذشته است همان ،یامروز یمرکا یایآس

 یهرا  تیواقع بر یمبتن و تین سنح یرو از دیترد بدون ه،یتوسط حکومت روس هیناح نیا

قبل از اسرالم   ه ک دهد یمنطقه نشان م نیا رب عیسر یگذر .نبوده است یخیتار ییایمغراف

 -یاسر یتحروالت س  ایر ن تمردن و  و خیدر ترار  ینق  اساس ایاز آس هیناح نیا آن، بعد از و

 وهیر خ خوارزم، ترمذ، اشروسنه، خجند، بخارا، سمرقند، سغد، .تمهان داشته اس یامتماع

در ایرن مقالره نویسرنده     .اند بوده یتمدن اسالم و خیتار ظیمع یها گاهیاز پا یهمگ رهیغ و

تماعی خان نشین هرای آسریای مرکرای در قررن نروزدهم      ام-سعی دارد تا ساختار سیاسی

میالدی ، روابط این خان نشین ها با قدرت مرکای و سیاست روسیه را در قبرال تحروالت   

 .آسیای مرکای بررسی نماید

 

 یامتماع و یاسیتحوالت س، هیقامار، هیروسی، مرکا یایآس :یدیکل گانواژ

 

  مقدمه
نروزدهم   ی قبل از سده شود، یشناخته م یمرکا یایکه امروزه به نام آس یپهناور نیسرزم

در دوران معاصرر برا    نیسررزم  نیر ا .شد یم دهیترکستان نام و با عنوان ماوراءالنهرمیالدی 

داشرته   یاسر یس لیر خرود دال  نیر ا و ،شدمشهور  "انهیم یایآس" و "یمرکا یایآس" عنوان

آشرکار و   یالم به خوببعد از اس دوراندر  یمرکا یایآس یامتماع -یاسیس خیتار .است

 یاسالم نیدر دوران نخست هیناح نیبه شناخت ا یعموم و یمحل منابع متعدد است و انینما

 -یاسر یمسرا ل س  ی دربراره  یآگراه  ه،یر ناح نیر مغرول بره ا   ی اما بعرد از حملره   .اند پرداخته

 ،نطقهم نیمنابع ما رامع به ا ایهمچنان که امروزه ن .دیکمرنو گرد این هیناح نیا یامتماع

تراریخ تررک هرای    کتاب . محدود است ی،الدینوزدهم م قرون هجدهم و به خحوص در
فحل به چاپ رسیده و نویسنده با  دوازدهوالدیمیر بارتولد است که در  قلمبه  آسیای میانه

هرای نویسرنده در    ارزیابی کار مترممان ایرانی و خارمی آن، نکات مثبت و منفی و روش
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های قوم شناختی اقوام مختلف ترک نرژاد اشراره    ویژگیو  خحایص ی هروشن کردن هم

 . کرده و آن را اثری درخور تأمل شناخته است

هایی است کره   نگاری تك ی از مجموعه ،(آسیای میانه)خراسان و ماوراء النهرکتاب      

میران   شناسی نقاط مختلف مهان نوشته شده است و از آن به همت یونسکو در مورد باستان

های مجاور یا مشترک با ایران  تمدن ی حال دو ملد در مورد ایران و چند ملد دربارهتا به 

همه از دانشمندان کارکرده و استاد در  غنی، ی نویسندگان این مجموعه .منتشر شده است

 ،همرین کتراب   ی نویسرنده  ی دربراره کتراب  که مترمم  اند و چنان خود بوده علمی ی رشته

آسریای مرکرای    ی ،او هم از دانشرمندان متبحرر در زمینره     نوشته  لنیتسکیبیعنی آلکساندر 

بره  مرذکور  کتاب  .گذرد نادیك بیست سال می(متن انگلیسی)کتاب اصلی  از چاپ.است

از روی متن فرانسه هم آقای دکتر پرویا ورماوند  ی و ترممه هترممه شدنیا فرانسه زبان 

مدیرد فراوانری برر مطالر  ایرن        اگرچه در این بیست سال معلومات .استصورت گرفته 

ولری   یرا تغییرر داده اسرت،    و  ها را اصالح گاه حتی برخی از آن و گاه افاوده گشتهکتاب 

 ،ترممهرو  در زبان فارسی مطرح نشده و از این کتاب یلنیتسکیمندرمات  ی هنوز عمده

ت مطل  بسریار کوتراهی رامرع بره کشرفیا      ،مذکور در کتاب مثالً. استبوده آن مغتنم  ی

آنجا و یا غیر  ی اما تاکنون الاقل بیست ملد کتاب درباره ،قیریلقان قلعه آمده است -قوی

-ی خاصری  زاویهیك به نحوی و از  هر ،ها مقاله مستقیم در مورد آن به چاپ رسیده و ده

 .اند آن را مورد بازبینی و تفسیر قرار داده  کشفیات

یرك معبرد و یرك      اصرلی  د شده، سراختمان یا روشن شده است که بنای مروزه تقریباًا     

همچنرین   . مطال  در کتاب بلنیتسکی خبری نیسرت گونه از این ؛ امّا رصدخانه بوده است

 توسررطقیریلقرران قلعرره و ماهررای دیگررر برره دسررت آمررده،  -متررون خرروارزمی کرره از قرروی

 وصخحر ها مطال  مرالبی در   شناسان مورد تحلیل واقع شده و از آن شناسان و زبان باستان

  هرای  تمدن خروارزم برا تمردن    ی و بازرگانی و رابطه مناسبات ارضی تقویم قدیم خوارزم،

ویرژه کره مرا از طریرق     ه بر  ،همسایه،استخراج شده است کره بررای مرا بسریار مغترنم اسرت      
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آثار توانیم مطال   ایم و اکنون می به برخی از این اطالعات دسترسی داشته ابوریحان، قبالً
 مخحوصراً ) چنین است آثار نسا.شناسی بهتر ارزیابی کنیم ه کشفیات باستانرا در پنا الباقیه

؛ همچنرین  دهرد  آغاز کار اشکانیان به دست مری ی  بارهکه اطالعات مالبی در(پارتی  متون

هرا در اینجرا میسرر     آن ی کره ذکرر همره    ،پنجکند و مرو و چندین مای دیگر در خحوص

 .نیست

و خاورشررناس روسری تبرار فرانسروی، از نامرردارترین    نگرار   الکسراندر بنیگسرن، تراریخ        

بنیگسرن در آغراز تحقیقرات     .است صاح  نظران تاریخ اسالم در آسیای مرکای و قفقاز

مدی خود در باب آسریای مرکرای، بره ازبکسرتان و زبران ازبکری تومره و بره مطالعرات          

در پری   او بیشرتر  .های ترکری و ایرانری رایر  در شروروی پرداخرت      گسترده تری در زبان

تاتارهررای کریمرره، قررازان، آسررتاراخان  ی هکشررف کلیرردهایی برررای ترراریخ فرامرروش شررد

 ها و اقوام آسیای مرکای، در سده های نهم تا دوازدهرم  ها، قفقازی ، چرکس(هشترخان)

یافتره هرای وی مومر  تشرکیل بایگرانی      . برود  میالدی پانادهم تا هجدهم/ هجری قمری

ایرن  . ه ای اختحاصی در نسخه شناسی آثرار عثمرانی شرد   ها و کتابخان مهمی از میکروفیلم

 .نتای  تومه نو و ماندگاری به عثمانی شناسی در سراسر فرانسه پدید آورد

هرای دانشرگاه ویسکانسرین، بررای راه      بنیگسرن در فعالیرت  ق .ره 0118/م0338 سال در     

 سررال مدیررد مطالعررات آسرریای مرکررای شرررکت مسررت و در پرراییا    ی هانرردازی برنامرر 

سالگی  65در  او. نیا در دانشگاه فنی خاورمیانه در آنکارا تدریس کرد ق.هر0111/م0331

تحقیقات و نوشته های بنیگسن، طیرف وسریعی از   . درگذشت ق.هر0113/ م0333 سال در

گیررد؛ از مملره، تحررف     مسا ل اسالم و مسلمانان در آسیای مرکای و قفقاز را در بر مری 

؛ «مدیررد»هررای مردمرری آنرران بررر ضدشرروروی؛ منررب    هررای مسررلمانان و منررب سرررزمین

هرا و   از مملره تاتارهرا و تررک    ،هرای مسرلمانان شروروی    ها و قومیرت  کمونیسم ملی؛ زبان

ایرن   ی ههای خود، با تحلیل آموزه های دین اسالم، برر قلمررو گسرترد    او در نوشته. کردها

 .ی کنددین در حیات فردی و امتماعی و دنیوی و اخروی پیروان  تأکید م
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مردرس و    وی .زاده اسرت دکتر فیرروز کراظم   ی نوشته روس و انگلیس در ایرانکتاب 

، قفقراز  یکشمک  برای تحرف مراورا  لیفاتی نظیرأیل آمریکا و صاح  تیمعلم دانشگاه 
امپریالیسم ، آهن ایران امپریالیسم روسیه در راه، منشاء بریگاد قااق در ایران و تحوالت آن

کتراب بره شررح مالحظرات تحرادمات سیاسری دو       . اسرت بیر تا انقرالب  روسیه از ایوان ک

و   پرردازد و برا اسرتناد بره مردارک      در ایران میمیالدی قدرت بارگ اواخر قرن نوزدهم 

خاصی  ی خذ معتبر تاریخی از حقایق مکتوم بسیاری از مامراهای سیاسی ایران در دورهآم

 .دارد از تاریخ عحر قامار پرده برمی

 تاریخ روابط خارمی ایران از پایان منو مهانی دوّم ترا سرقوط رژیرم پهلروی     کتاب     

ی دکتر عبدالرضا هوشنو مهدوی از ممله کتابهایی است که توسّط نویسنده و نیا  نوشته

کتراب برر مبنرای    . تدریس مری شرده اسرت    2استادان دیگر به عنوان منبع درسی تحوّالت 

ابراین تحوّالت داخلی ایران در ضمن تحوّالت روابط خارمی ایران تدوین شده است و بن

ش .هرر  0821انتخراب سرال   . گیررد  بین المللی و روابط خارمی ایران مورد بحب قرار مری 

ی آغاز مباحب کتراب نیرا برر همرین امرر داللرت        به عنوان نقطه( پایان منو مهانی دوّم)

فحول . برگایده استی منو سرد  در واقع نویسنده این سال را به عنوان آغاز دوره. دارد

ی منفری، وابسرتگی بره     هرای منرو سررد، سیاسرت موازنره      کتاب شامل مباحثی مانند سال

ی  ی رویره  های تن  زدایی، و ژاندارم منطقره اسرت و برا بحرب دربراره      بلوک غرب، سال

این کتاب، اگرچره بره   . های بارگ در برابر منب  انقالبی مردم ایران پایان می یابد دولت

ی مباحب کتاب دیگرری   از سوی نویسنده انتشار یافته است، در واقع ادامهصورت مستقل 

 . پردازد آید که به روابط خارمی ایران در دوران پیشین می ایشان به حساب می

 ،خاطرات و مطالعات ارمینیروس وامبرر    ی همجموع ،سیاحت درویشى دروغینکتاب      

 ی همطالعر ه شردید  بر   ی هعالقر  وامبرر  در آغراز مروانى   . اسرت  سرتانی خاورشناس مجار

زبان مادر  خروی  و شرناختن    ی هشناسى داشت و منظور او از این مطالعه یافتن ریش زبان

فراگررفتن زبران و   ه خاصه بر  ،تحقیق در ادبیات شرقى و غربىه پس ب. خحوصیات آن بود
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کره زبران    ایرن ه همرت گماشرت و در ضرمن ایرن پرژوه  برخرورد بر        ،هرا  شررقى   لهجه

ایرن فرضریه او را برر    . ها  تاتار  خویشاوند  داشته باشرد  ممکن است با زبان ستانیمجار

ها  مختلف مرردم ایرن    پردازد و از نادیك زبانبمسافرت ه زمین بمشرق آن داشت تا در 

ه بر مریالدی  بردین منظرور در اواسرط قررن نروزدهم      . سرزمین را مرورد مطالعره قررار دهرد    

اقامت در بالد ترک زبان، و بازدید مردارس و   قسطنطنیه رهسپار شد و پس از چندین سال

و « رشرید افنرد   »خاورمیانه عایمت کررد و برا نرام مسرتعار      ه سویها  اسالمى ب کتابخانه

ایرران آمرد و از آنجرا    ه نخست ب. سیاحت شهرها  مختلف بین راه پرداخته لباس مبدل ب

  برا مشرکالت و   در ایرن سرفر علمرى وامبرر    . سو  خانات آسیا  میانه رهسپار گردیرد  هب

پیرروز گردیرد و    هرا  زیاد  موامه شد ولى هربار با دلیر  و شکیبا ى بر دشروار   اتخطر

حاصرل ایرن سرفر دور و دراز و خطرنراک     این کتراب   در واقع . در برده سالمت به مان ب

. تحریرر درآورده اسرت   ی هرشته نحو دلنشینى به است و در آن وامبر  مطالعات خود را ب

شناسى اکتفا نکررد و اطالعرات    خود در باب زبان ی هتحقیق فرضیه وامبر  بدر این سفر، 

نقراط مختلرف ایرن قسرمت از     ه ى رامع بر یامتماعى و سیاسى و مغرافیا ى و آمار گرانبها

دقرت  ه وخو  نژادها  مختلف این بالد را بر  دست آورد و عادات و رسوم و خلقه آسیا ب

شررح  ه در بخر  اول نویسرنده بر   : و بخ  استاین کتاب شامل د. مورد مشاهده قرار داد

کره از ارزش   هران پرداخته و بدون آنه تسمرقند و از سمرقند به مسافرت خود از طهران ب

که  طوری هانگیا  درآورده است ب صورت داستان دله را ب آن ،علمى و تاریخى آن بکاهد

 ی هف دربرار در ایرن بخر  مؤلر   . کنرد  انسان از خواندن آن احساس خستگى و مالل نمری 

هرا    لهجره   و  کنرد و اخرالق و عرادات و زبران     وضع شهرها و دهات برین راه بحرب مری   

ما خواننده را با نکات تازه  دهد و از آغاز تا پایان آن، همه را نشان می مختلف ساکنان آن

مغرافیا و آمار و تشریی ه در بخ  دوم کتاب، مؤلف ب. سازد رو میه ب و مطال  مالبى رو

پرردازد و فهرسرت مرالبى از     می  تماعى و سیاسى شهرها  مختلف آسیا  میانهاوضاع ام

 .دهد دست میه ها را ب ها  عبور و مرور بین آن نام شهرها و راه
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 طرح مسئله

بره   نیغررب چر   یشامل نواحبه عنوان مبحب مورد نظر ما در این پژوه   یمرکا یایآس

 یهرا  نیسررزم  مغولسرتان،  یغربر از منروب   یبخشر  تبت، ،یکنون انویک نیاستان س ژهیو

 یاز شرمال شررق   یا هیناح افغانستان و شمال ر،یاز پام یبخش ه،یروس یمنوب شرق و یشرق

 یایآسر  ی محدوده نیبنابرا .شودی خارم یایدر یها تا کرانه ،خراسان بارگ یعنی ،رانیا

ت دانسر  نیچر  یغربر  یتا مرزها رانیا یشرق یاراض از سواحل شمال و توان یرا م یمرکا

 یاراضر  ا،یر ماالیه یکروه هرا  .در شرمال آن واقرع اسرت    یبریمنوب دشت سر  نیکه سرزم

 :0862 ، ورهررام )کنرد   یمدا مر  گرید یها نیرا از سرزم یمرکا یایمنوب آس و یمنوب

 (یوغربر  یشررق )ترکسرتان  انسرتان، شرمال افغ  یها نیسرزم منطقه در حال حاضر، نیا(. 13

 افتره یترازه اسرتقالل    یشرامل کشرورها   عمدتاً و ردیگ یرا دربر م استانیقرق و ترکمنستان،

 0.است

 ابران یب) اسرتپ هرا   از دهیاسرت پوشر   یپهناور نیسرزمی مرکا یایآس ی،عیلحاظ طب از     

 نیر در ا یدو رود اصرل  .منروب آن  غررب و  در شررق و  یکوهسرتان  یو نواح (عیوس یها

سرره چهررارم  از  یبرر (.حررونیم) ایرردر و آمررو (حونیسرر) ایرردر ریسرر :اسررت یمنطقرره مررار

قرره قروم برا     یصرحرا  هرا  آن نیتر که بارگ خشك پوشانده، یها ابانیرا ب یمرکا یایآس

نرام قرال قروم ومرود     ه ب این یگرید عیوس یصحرا .مربع است لومتریهاار ک 851مساحت 

آب  .منطقه سرد وکوتاه اسرت  نیا یزمستان ها .قرار دارد حونیو م حونیس نیدارد که ب

شان از غرب تا  انیت یکوه ها رشته .کشت پنبه مناس  است یراب یمرکا یایآس یهوا و

از  ایر ن ریپرام  یکروه هرا   .رفتره اسرت    یپ نیتا درون چ و افتهیادامه  یمرکا یایشرق آس

کپره داغ در منروب    یهرا  کروه . است افتهیادامه  نیافغانستان و چ یبه سو یمرکا یایآس

 زرافشران،  ی هیناح فرغانه و ه یدر .است یمرکا یایآس یها از سلسله کوه ایترکمنستان ن

 یکشراورز  یباشرد کره بررا    یمنطقه مر  نیا ایخ حاصل یها نیسرزم نیتر عیو وس نیتر مهم

                                                 
 .قزاقستان و زستانیکستان، قرقیتاج ازبکستان، ترکمنستان،:کشورهای استقالل یافته عبارتند از. 1
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 بالخراش و  آرال، یهرا  اچره یاز در دیر با نیهمچنر (. 3: 0861، ییکوال) مناس  است اریبس

: ان، همر ورهررام )انرد   مجاور خود شده یدر نواح ینام برد که موم  رونق کشاورز رهیغ

سب  است  نیبه هم و ،یی استایگوناگون مغراف یها مشخحه یدارا یمرکا یایآس(. 51

فرهنرو   یدارا در مناطق مختلرف،  یگسترده ا یگوناگون با پراکندگ فیکه اقوام وطوا

 .ندهست یمتنوع و گوناگون یها

 

                            یمرکز یایآس یخیتار ی نهیشیپ
 یهررا نیسرررزمسرررزمین آسرریای مرکررای و حرردود آن، یعنرری   گروهرری از خاورشناسرران،

 نیرا سرزم ،کابل هرات و ،نسا بلخ، مرو، سغد، اطراف رود زرافشان، یدشت ها خوارزم،

است  یدر حال نیا(. 01: همان بارتولد،؛ 23: 0830 ،یتسکیبلن) ندا ها دانسته ییایآر نینخست

 .شد یباستان را شامل م رانیا یها متحکو یامرزه مناطق در دوران قبل از اسالم، نیکه ا

 خیهرا درترار   سررمت  هرا و  تیبود که به نام س یگردابانیهمواره مهد اقوام ب یمرکا یایآس

 یهخامنشر  اقروام ترابع  فهرسرت  مراو  در نامشان ند که ا یها همان قوم تیس .اند ظاهر شده

گررد بره شرمار     راصرح  انیر رانیگرروه ا ی  در زمره و ندبود ییایاز نژاد آر نانیا .آمده است

 .آمدند یم

 یطرور  بره  باستان خطرسراز بودنرد،   رانیا یشرق یمرزها تیامن یهمواره برا لیقبا نیا     

اقوام همچنان  نیا ،انیساسان ی در دوره .داقوام کشته ش نیدر منو با هم کبیرکه کورش 

 نیر ر اد اطلره یه و انیسرغد  ان،یهمچون کوشان یاقوام. کردند یم دیرا تهد یشرق یمرزها

 (.1 :0862، خارمه اسناد وزارت امور مرکا) گذار بودندریثأت اریدوره بس

 و انیر در عهرد امو  ،هرا  آننمودن  یاسالم مناطق و نیاز فتی ا پس ،یاسالم ی دوره در     

 یایآسر  یالدینهرم مر   ی در سرده  .خالفرت برود   هیر عل یپ در یپ یها امیق ی صحنه انیعباس

 نیسررزم  نیر در ا ،انیها سرامان  آن یدر پو  انیطاهر .وردآ به دست یاستقالل نسب یمرکا

ترابع دولرت    یمرکرا  یایاز آس یقسمت ، ورهد نیبعد از ا .قدرت را در دست گرفتند عیوس
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منطقه به ومرود   نیا خیمهم در تار ی دوره كی که با ظهور سالمقه، نیتا ا ،شد انیقراخان

آوردنرد کره از ترکسرتان ترا     در  یرا تحرت حکومرت مقتردر    یها ممالك اسرالم  آن .آمد

 (.6: همان ) افتیوسعت  ترانهیمد یایدر

فراتر  یمرکا یایها به طرف شرق آس حکومت آن وسعت ، انیخوارزمشاه ی دوره در     

با  خوارزمشاهیانزمان  نیار د .شد یءالنهر را شامل ماماور تمام ترکستان و و رانیا رفت و

پرس از   یکر یمنطقره را   نیر آبراد ا  یها شهرها آن ،مغوالن ی با حمله .مغوالن موامه شدند

 یایآسر  اخران، یبعرد از مررگ چنگ   عهرد مغروالن و   در .نمودنرد  لیتبرد  رانره یبه و یگرید

دشرت   یفرمرانروا  ،یخانردان مروچ   آن، ی جره یدر نت شد و میفرزندان او تقس نیب یمرکا

خانردان  (. 21:  0831محمرد یوسرف منشری،    ) دنرد یخروارزم گرد  و بخاراو  وهیخ قبچاق،

که  نگذشته بود، مغوالناز حکومت  یادیمدت ز .ماوراءالنهر شدند یفرمانروا این یمغتا

  بارتولرد، ) تسرلط خرود در آورد   تحرت را  یمرکرا  یایمنراطق مختلرف آسر    موریتاین بار 

 (.215 : همان

 لیر بره تحررف قبا   یمرکرا  یایآس یاز اراض یبخش ی،الدیپانادهم م ی اواخر سده در     

 ،فرزند شاه بوداق سلطان ی،بانیمحمد خان ش لیقبا نیس اأدر ر .ازبك درآمد نیکوچ نش

ق .رهر 305/ م 0513  ترا ق .هر 351/ م 0151 از سال یو .قرار داشت ، رخانیابوالخ ی نواده

شرخص   نیر ا. سرت برادر باتو گرفتره شرده ا   و یپسر موچ بانیش از بانینام ش .فرمانروا بود

 ق.رهر 638/ م0831سرال  دری بانیمحمردخان شر  . ازبکران برود  دودمان  ییفرمانروا گذارانیبن

 نانیبعد از منرو برا مانشر    ، ق.ره315/ م0133سال  سپس در، ماوراءالنهر را تحرف کرد

 پررس از تحرررف خراسرران و یو .خررود درآوردتحرررف برره  ایررسررمرقند را ن شررهر، مرروریت

 لیماعشراه اسر   ق.رهر 305/م0513  سرال  در .دیقااقستان لشکر کشر  نیبه سرزم، ماوراءالنهر

بره   یبانیبرا خران شر    رانیر ا انیس سرپاه أدر ر مراوراءالنهر  خراسان و ییبه قحد رها یصفو

 (.231: همان  ورهرام،)در منو مرو او را شکست داد  منو پرداخت و
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غازان را  ،نیزر یمخوف تاار روس با  برانداختن اردو وانیا ق.ره353/م0552سال در     

متحرف  ایطرخان را ن یسال حام بعد از دو داد و انین پابه حکومت مستقل آنا گرفت و

در  .بود رانیهماس  در اتهمامان با حکومت شاه  یشرویپ نیا(. 00 :0811 ن،یوکیر)شد 

چنرد   او ا،یر ن یناصر ی در دوره بودند، رانیا عیحکام خوارزم همواره مط ی،صفو ی دوره

سراسرر خروارزم و مراوراءالنهر     و را متحررف شرد   مناطق لشکر فرستاد و بخرارا  نیبه ا بار

 بعررد از نررادر و(.  0188-0182: 0816اعتمرراد السررلطنه، ) قرارگرفررت رانیررا تیررتحررت تابع

برره  یمحلرر نیخرروان خرروارزم مسررتقل شردند و  ینررواح ران،یر ا یحکومررت مرکررا فیتضرع 

: 0856لکهرارت،  ) ادامه داشت رهاکار آمدن قاما یتا رو تیوضع نیا دند،یحکومت رس

215.) 

 نیر ا یامتمراع  -یاسر یتحروالت س  و یمرکا یایآس یخیتار ی نهیشیدر نظر گرفتن پ با     

 و یمرکرا  یایآسر  ی شرد کره منطقره    میمتومره خرواه   دوره، نیر تا ا خیمنطقه در طول تار

 ریتراث  رانیر بره خحروص ا   و یا آن همواره بر تحوالت منطقره  یامتماع -یاسیتحوالت س

 یشرق یبا نواح رانیا یروابط خارم خیاز تار یارتباط بخ  مهم نیدر ا .گذار بوده است

ترأثیر   یخرارم  و یبرر مناسربات داخلر    یخیدر مقاطع مختلرف ترار   وبوده  یمرکا یایآس

 خراسان بارگ و یبه خحوص نواح ی،مرکا یایآس هایاز قلمرو یاریبس .است گذاشته

 ترابع دسرت کرم    ایر  ؛شردند  یمحسروب مر   رانیر ا یهرا  نیهمواره ماء سررزم  ،ماوراءالنهر

که باعب  وستیبه وقوع پ یتحوالتمیالدی نوزدهم  ی اما در سده .بودند یاحکومت مرک

از تحروالت   یناشر  یبخشر   ،امرر  نیر ا .شرد  رانیر قلمررو ا  منراطق از  نیر ا یشگیهم ییمدا

در قررن   یتحروالت مهران   بره  گرر ید یبخشر  و ،برود  (یامتمراع  -یاسیتحوالت س)یداخل

 رانیر ا یحکومرت مرکرا   فیدنبال آن تضرع به  و هیقدرت روس گسترش نفوذ و نوزدهم و

 نیر ا ییکه بره مردا   یمرکا یایآس یامتماع-یاسیبه تحوالت س ،ادامه در .شد مربوط می

 .پرداخت میخواه شد،منجر تسلط روس ها بر آن  منطقه و
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 میالدی در قرن نوزدهم یمرکز یایآس یاجتماع -یاسیس اوضاع

 یمرکرا  یایآسر  ی در منطقره  یمختلفر  اقروام  ،قبرل از آن  یحتر  و یالدیقرن نوزدهم م در

 نیر ا. داشتند یصحراگرد یزندگ شتریب اقوام مهامر بودند و از یاریبس. کردند یم یزندگ

 مقاطع مختلف به آنجا مهامرت کرده ودر  گذشته و یدر طول دوره ها یامتماعات قوم

 یمسرتقر مر    یخرو  شتیمع و یزندگ ی وهیش و اتیسازگار با روح یدر منطقه ا كیهر 

از  نران یا( به خحروص روس هرا  )خاورشناسان  محققان و به باور اکثر کارشناسان و .شدند

 بارتولرد، ) در آن روزگار بودنرد  یاز تمدن بشر ینییمظاهر آن در سطی پا و یلحاظ تمدن

 رهیر وغ بهداشرت  ت،یترب و آموزش ،یمملکت دار ی وهیش و استیاز لحاظ س(. 05:همان 

شررد  مرری  سررتهینگر هررا هدیررپد نیرربرره ا یسررنت کررامالًصررورت  برره و دعقرر  مانررده بودنرر 

 (.32: 0838 ،تانیکاپکستنکو)

کوچ  گرید ییبه ما ییخود مدام از ما یدام ها یها برا اهچراگ افتنی یاقوام در پ نیا     

کسر  درآمرد آنران بره شرمار        یر را یها وهیتجاوز از ش غارت و ،حال نیبا ا .کردند یم

از  یاریدر بسر  گذشرت و  یم یمرکا یایآس یز از مرزهاتجاو غارت و نیا یحت .آمد یم

بافرت   .کررد  یمر   امرن  را نرا  هیمنوب روسر  یامرزه نیهمچن و رانیا یشرق یمرزها موارد

بره   لیر دادنرد کره در ذ   یمر  لیتشرک  یمنطقره را اقروام کوچرك و برارگ گونراگون      یقوم

 .میپرداز یم اقوام به طور خالصه نیا نیگذارترریثأت و نیتر مهم

خرار درسرمت شرمال     یایر که از بلخ تا در یعیوس اریبس یدر صحرا نانیا :نانترکما

حدود آن هرا   ،در شمال .است ارعیآن لم  یاغل  اراض دارند و یسکن ،است افتهیامتداد 

اسرتر آبراد    تا شهر هرات و ،در سمت منوب و رسد یزرافشان م و وهیخ به همان قشالق و

 یمتعدد فیطوا یدارا ودترکمانان خ(. 61-13: 0861 ،یکمالی و عسگر). یابد امتداد می

 نانیا .رهیغ و موتی و ،ساروق تکه، سالور، قرا، ،یارزارل چودر، :ند ازا عبارت هستند که 

گلره   ها، آن ی هعمد مشاغل بارگ و(. 56ص: همان) برند یبا هم به سر م یبه دشمن"اکثرا

 شرتر یآنان ب یرسد اسرا ینظر مبه   .است (فروش یبرا) گرفتن ریاس وکردن  غارت ،یدار
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 ریهرا را اسر   آن رانیر ا یشرمال شررق   یکه در ضمن حمالت خود به نرواح  ندبود انیرانیا از

 یفالکت بار تیوضع  ها آن .رساندند یبخارا به فروش م و وهیخ یدر بازارها کردند و یم

در  ااز تررکمن هر   یبخشر  .کردنرد  یمر  یرا سپر یزندگ یشانیپر فقر و تیدر نها داشتند و

 رود اتررک و  شرهرگرگان،  افاطرر  یکه در نرواح  داشتند، یسکن رانیقلمرو ا ی محدوده

 (.31 : کستنکو کاپیتان، همان)پرداختند یم به زراعت عمدتاً نانیا سرخس بودند،

در چراگراه   نیزر یفرمان اردو ریصحراگرد ز رمه دار لیدر ابتدا از قبا نانیا :ازبکان

 یمرکرا  یایوارد آسر  ،بره بعرد   یالدیشرانادهم مر   ی از سده .بودند ییاروپا -ییایآس یها

از ورود   یپر (. 111: 0815وامبرری،  ) به صورت اقوام حاکم در آمدند  یبه تدر شدند و

 .دادند یم لیها تشک كیتام وترک ها  شتریرا ب هیناح نیا مردم ،یمرکا یایازبکان به آس

 یسراکن شرهر و برخر    از آن هرا  یبرخر  .سکونت داشتند حونیرود س ی ها در محدوده آن

فریرار،  ) سرکونت داشرتند   حرون یرود زرافشان و م انیم صحراگرد بودند که عموماً گرید

 و تیر ترب بیاگر چه از ح شوند و یم میتقس یمختلف فیازبکان به طوا(.023-023: 0811

 ددر منطقره داشرتن   یادیر اما تسلط و اقتدار ز ،بودندتر  نییها پا كیدان  به مرات  از تام

 (.111: وامبری، همان)

 ینیکجانشر ی یروستاها سکونت داشرتند و زنردگ   ها در شهرها و اکثر آن :ها کیتاج

در  حونیها از سمت هندوک  به طرف شرمال رود سر   آن .ها مرسوم بود آن انیدر م شتریب

 كیر منححر و مخحروص تام  یمرکا یایآس عیصنا علوم و .آباد سکونت داشتند ینواح

 (.ما نفریار، هما) هاست

 یبراال  ی محدوده در و ندداشت یصحراگرد یترک که زندگ فیاز طوا :زهایقراقرق

 بودنررد یمشررغول صررحراگرد رهیررخجنررد وغ هماننررد ،گرررینقرراط  د یبرخرر و حونیرود سرر

رود   یهرا  ترا سرچشرمه   اهرا یسررحد گرروش قرق   در سرمت منروب،  (. مرا  وامبری، همران )

 سرد ر یر مهت غرب ترا بره سرمرقند مر    د شان و انیت یها در طرف شرق تا کوه و حونیم

 (.216 :0818 ،لین پول)
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 در سمرقند و خوقند منتشرند و تا بخارا، ها در منوب ترکستان پراکنده و آن :زهایقرق

کسرتنکو  )در ارتبراط انرد    ایر ن نانیو با شهرنشر  رندبه زراعت اشتغال دا نانیا .ندا حال کوچ

هرا   کنند، قرقیاها یا کازاک ود خطاب میبه طوری که خودشان به خ(. 35:  کاپیتان، همان

 (.111: وامبری، همان)در خانات بخارا دارای ممعیت زیادی نیستند 

ازبرك بودنرد کره در     یخانردان هرا   انیر تنها گروه از مآنان  :ها تیامنغیها  تیمنگ

قرن نوزدهم  لیدر اوا ها منگیت .کردند یم یروزگار را سپر رود، ورا  ایرود  فرا یشهرها

 نیرا براندازنرد و مانشر   انیکردند و توانستند حکومت لررزان هشرترخان   دایپ یادیز قدرت

از  یمر یب چیمجاور خود بودند و ه یشهرها رتهمواره مشغول غا این نانیا .دندیآنان گرد

 یایآسر  ی هعمد یها تیبراقوام باال که قوم عالوه(. 213:همان  لین پول،) نداشتند گرانید

کردند که  یم یمنطقه زندگ نیدر ا این گرید فیو طوا لیقبا، ندداد یم لیرا تشک یمرکا

اشراره کررد    رهیر وغ کوراماهرا  هرا،  قراقلپاق (ها راتیاو)ها به کالموکاز آن ممله توان  یم

  (.252 تا 215: ؛  لین پول، همان862 :همان بارتولد،)
 

 میالدی در قرن نوزدهم یمرکز یایآس یاسیتحوالت س قدرت و ساختار

 و مراوراء النهرر،  ی مرکرا  یایآسر  یکوتاه حکومت نادر و تسرلط برر نرواح    ی ز دورها بعد

 یمرکا یایآس ینواح بر تسلط در دوران .افتاد یمحل یها و خان نیقدرت به دست سالط

قدرتمنرد  حراکم  زمران   نیکه در ارا  انیحکومت هشترخان بودتوانسته  نادر ،و ماوراءالنهر

ومنقراد خرود    عیمطرا  بود (ق.هر0053/ م0616ق و .هر0061/م0656) خان ضیابوالف ها، آن

توسرط   ،بخرارا حکومرت داشرتند    ی که در منطقره  انیهشترخان (.161: وامبری، همان)کند 

 یآرال زنردگ  ی اچره یبودند که در محر  در  اخانیها از نوادگان چنگ تیمنگ) ها تیمنگ

 ی دانستند امرا در اداره  یم  رانیها اگرچه خود را تابع ا تینگم. کنار زده شدند(کردند یم

 (. 633:0858 گروسه،)استقالل کامل داشتند  یامور داخل
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 خانات بخارا

-1981/ ق.هـ 1918–1111)ها برای تشکیل حکومت جدال تاجیک: بخارا

 (م 1311
بافت ممعیتی نواحی بخارا، به نسبت سایر مناطق ترکستان، از اصرالت بیشرتری برخروردار    

ان اصیل و متمدن ماوراءالنهر بودند و از لحاظ اندیشه و نوع زنردگی  ها ساکن تامیك. بود

از همران  . ای بر دیگر ساکنان مراوراءالنهر داشرتند   و فرهنو و تمدن، برتری قابل مالحظه

ترین ضربه به همرین اقروام تامیرك وارد آمرد     آغاز حمالت مغوالن به این ناحیه، بارگ 

نشین بره نرواحی غربری و منروبی، اگرر چره ترأثیر        هجوم اقوام چادر(.111: وامبری، همان)

ی بومیان این نواحی داشرت، بره هریچ عنروان توقرف       زیادی بر تداوم فرهنو غنی گذشته

ها، در مدت زمانی نادیك دو قررن ایرن    ی منغیت کامل آن را باعب نشد و بخارا با سلسله

ه منجرر بره تشرکیل    دار شدند؛ هرچند این تداوم در حدی نبرود کر   انتقال فرهنگی را عهده

 (.113: وامبری، همان)حکومتی مقتدر شود 

. ی تااری رقم خرورد  سرنوشت امیر نشین بخارا نیا سرانجام به دست امپراتوری روسیه     

ی نرادر بره مراوراء النهرر هرم       با حملره ( هشترخانی)اختالفات داخلی در میان امرای مانی »

: همران )، نواحی اطراف بلخ را از دسرت داد  خان امیر مانی آن سامان  ابوالفیض. زمان شد

ی ایرن   در نتیجه. های داخلی شدید، موج مهامرت به فرغانه را به راه انداخت منو(.161

هرا کره از    ی بخارا، امرای مانی به نحو روز افاونی تحت نفروذ منغیرت   تحوالت در منطقه

ی اکثرر منرابع،    برر گفتره  محمد رحیم خان بنا . های آن سرزمین بودند، قرار گرفتند خاندان

 (.83:  0861اشپولر، )« ها بود که به خود لق  خانی داد مؤسس امارات منغیت

ی  ها و نیا سرابقه  دادند، تفاوت در نوع نگاه آن نوع اقداماتی که امیران منغیت انجام می     

در زمران حکومرت سرالله مدیرد، امرارات نشرین       ». داد تمدنی و فرهنگی شان را نشان می

گراه مرورد حملره قررار     های سنگین خارمی و داخلی، هیچ بخارا، با ومود تحمل شکست

امرارات خوقنرد بررای مردتی بره تحررف       . ها به شدت ادامه یافت سرکوب ازبك. نگرفت
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هرا و دادن زمرین    چنین اسکان ازبكها درآمد و احیای کشاورزی و بازرگانی و هم منغیت

بارتولرد،  )« آمد قدامات مهمی در این دوران به شمار میبه آنها، در این دوره ر  داد که ا

حکرام  . امیران این سلسله بی  از آنکه ازبك باشند، تامیرك بودنرد  »(. 262و  260: همان

« ها بود دانند، اگر چه مقامات نظامی در دست ازبك خیوه، سپاه بخارا را بیشتر تامیك می

آن گونه که در منرابع ذکرر شرده اسرت،      کلمه منغیت، اما در باب ومه تسمیه»(. ما همان)

 (.233: ور هرام، همان)« باشد می "بینی پهن"این لفظ به معنای 

ها، گسترش نفوذ روحانیان و رویکرد مرذهبیی   های مهم دوران امارت منغیت از ویژگی    

 این رویکرد تا حدودی شکل ارتباط میان. اند است که امیران این سلسله از خود نشان داده

 ،هگروسرر)نمایررد  ی ایررران در زمرران قامررار مشررخص مرری  ایررن امیررران را بررا دولررت شرریعه 

هرای   توان فهمید، اتحاد مذهبی این دوران، گرای  گونه که از منابع می همان(. 636:همان

خران و  امام قلری )های حکمرانان بخارا  کمك».دهد مذهبی عمیق در این دوره را نشان می

ان بخارا سب  شد که در ایرن منطقره و حتری سراسرر ترکسرتان،      به روحانی( نظرمحمدخان

هرای   اتحاد مذهبی این دوران قابل قیاس با هیچ یرك از دوره . شور مذهبی برانگیخته شود

 (.22: 0811سارلی، )« دیگر اسالمی در این ناحیه نبوده است

هرای   ، از پدیدهها ی حکومت منغیت ی میانه های صوفیانه در دوره ظهور و رونق اندیشه     

ایرن پدیرده بره تنراوب دسرتاویا امیرران       . شود مهم و تأثیرگذار در این دوران محسوب می

مراد برای نفوذ بیشتر در میان مردم و تسلط بیشتر برر اینران انجرام     منغیت و از آن ممله شاه

ایرن  . دگررد  هرای قبرل براز مری     های صوفیانه در این منطقه، به قرن ی طریقت سابقه. شد می

پس از اوضراع نابسرامان امرارات    ». ها در این زمان مورد تومه امیران منغیت بودند طریقت

گرفتنرد و   گری را در پری   بخارا در زمان امیر دانیال، گروهی از مردم راه و روش صوفی

 یافت و تنهرا  تعداد آنها روز به روز افاای  می. خود را از قید و بندها و نیازها رها ساختند

ایرن  . نیاز به فردی بود که بتواند از شرایط پدید آمده و از قدرت نهانی آنهرا بهرره مویرد   

او صوفیان را با خود همرراه نمرود و برا ایرن     . عکس العمل شاه مراد، ضد وضع مومود بود

Archive of SID

www.SID.ir



 11شماره ی /  7سال / مسکویه                                                              

 

18 

. ای ظلم و ستم افاای  یافته برر مرردم را تعردیل بخشرد     نیروی تازه نفس توانست تا اندازه

 (.33: 011شمسا، )« و لق  امیر معحوم را برگایدندصوفیان برای ا

توانست با شرایط و اوضاع نابسرامان دوران   های صوفیانه، نمی رواج افراطی این اندیشه     

همان گونه که درگذشته نیا این سرزمین به دلیل اوضاع مشابه، . رتباط باشد ا امیر دانیال بی

. هرای درویشری داشرته اسرت     ای صوفیانه و فرقهه شرایط کامالً مساعدی برای رشد اندیشه

. پس از وفات امیر معحوم، اوضاع سیاسی و امتماعی امارات بخرارا تغییرر چنردانی نکررد    

های بیشتری در راه استقرار و استحکام امارات  امیر حیدر، مانشین امیر معحوم، با دشواری

ی  حملره ( م0311) هجرری قمرری    0203امیر حیدر توانست در سرال  ». خوی  موامه بود

. خیوه را دفع نماید و پس از این مامرا، به نبردی طروالنی ضرد خانرات خوقنرد دسرت زد     

وضعیت هنگامی برای امیر حیدر دشوارتر شد که ازبك های ختای قبچاق در واکن  بره  

ایرن شرورش ترا سرال     . های سنگین و سربازگیری امباری، دست به شرورش زدنرد   مالیات

ادامه یافت و تنها پس از یك رشته نبردهای پیچیرده، پایران   ( م0325)هجری قمری  0210

اشرپولر،  )« های متعدد برود  به طورکلی حاصل این دوران، کشتارهای عظیم و منو. یافت

 (.018: همان

روند رو به زوال امارت منغیت در سرزمین بخارا پس از امیر حیدر، برا شرتاب بیشرتری         

مرگ امیر حیدر، اوضاع را برای به قدرت رسیدن امیر ی پس از  ماهه فترت ش . طی شد

ی شر  ماهره، حکومرت امیرحسرین و امیرر عمرر،        در طی ایرن دوره . نحراهلل مساعد نمود

 .فرزندان امیر حیدر، دوام چندانی نداشت

پس از این رویدادها بود که امیر نحراهلل، معروف به امیر قحاب، به منایرات و کشرتار        

هرا بره نفرع دربرار      ی تمام زمین های اقتحادی او مبتنی بر محادره سیاست .فراوان دست زد

  اوضاع. وکشتار صاحبان معترض آنان، اوضاع اقتحادی را بی  از پی  به نابودی کشانید

ای پی  رفت که حتی بره کرارگیری تامیکران در امرور کشراورزی نیرا نتوانسرت         به گونه

او در . را اشرغال نمرود و ارتشری مرنظم تشرکیل داد     نحراهلل خوقند . سامانی به اوضاع بدهد
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هرای   درگیرری . چند سال آخر عمر خود، منتهای ظلم و هرزگی و عیاشی را به عمل آورد

 0266سالگی در سال  51او سرانجام در . ی مهمی دربرنداشت وی با خوقند و خیوه، نتیجه

بررا (. 016-011: شمسررا، همرران)« سررال حکومررت درگذشررت  85پررس از ( م0310)ق .هررر

ها نیا به پایان خود نادیرك شرد، امرا او      درگذشت نحراهلل خان امیر بخارا، استقالل منغیت

الحمایه روسیه شد،  که بخارا تحت آخرین امیر بخارا نبود؛ زیرا مظفرالدین خان پس از این

هرا در ایرن سررزمین بره حکومرت خرود ادامره داد         ی روس همچنان به عنوان دست نشانده

 0321- 0635)ق  0211 – 0803های حکمرانی این امیران در سال»(. 636:همان ،هگروس)

« خررود را تحررت الحمایرره روسرریه درآورنررد ( م0311)ق .هررر 0238آنرران از سررال . بررود( م

 (.811: ورهرام، همان)

های ترکستان شده اسرت،   در گاارش سفیری ناشناس که از دربار قامار راهی سرزمین     

، اوضرراع امتمرراعی و اقتحررادی   (56-51: 0868عباسررقلی خرران،  ) (ی محمدشرراه دوره)

آن گونه که از این گراارش پیداسرت، دخرل و خررج     . است امیرنشین بخارا توصیف شده

-ها در حرد هاینره   دربار به هیچ عنوان تناس  معقولی با هم نداشته و درآمد این حکمرانی

هرای میران    اری ارت  در منرو عدم رونق کشاورزی و پرک. ها نبوده است های باالی آن 

هرای کوچرك را برا کمبرود پرول موامره سراخته         ی ایرن دولرت   هرا، خاانره   نشرین  این خان

دهنرد، از وسرعت بسریار پرایینی      رعیتری کره بره پادشراه مالیرات مری       -امالک ارباب».است

این مردخل بره ایرن    . حکومت در برابر این منابع مالی، اخرامات باالیی دارد. برخوردارند

شود، به طوری که  هرگا در خاانه پادشاه، یك تومان یافت نمی. دهد رج کفایت نمیمخا

چنررد بررار مشرراهده شررده اسررت کترراب و شررال و قرررآن از مانرر  دربررار برره بررازار آورده،  

ها در برابرر درآمرد کرم و     های باالی این خان نشین هاینه (.15: 0868زمانی، )« اند فروخته

ای  رو بودند، فشارهای مالیاتی را بر مرردم درحرد گسرترده   رکود اقتحادیی که با آن روبه 

هرر  ». گرفتنرد  برد، به شکلی که قسمت بارگی از مخارج دولت را مردم بر عهرده مری   باال 

شرهرها موظفنرد همره سراله     . ای در برابر حکومت برعهده دارد استان، شهر یا بخ  وظیفه
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متقبل بخشی از هاینه دولت مرکرای  مقدار معینی پول به عنوان خراج پرداخت کنند و یا 

در شرق، چنین رسمی ومود داشته که محلی یا شهری متعهد به تأمین هاینره یرك   . باشند

 (.13: سارلی، همان)« شده است سازمان امتماعی می

 

 (فرغانه)خان نشین خوقند
خواندند، از طررف شررق بره تاتارسرتان و چرین و از       خوقند که قدیمی ها آن را فرغانه می

مغرب به بخارا و ماکارتس و از شمال به قبایل چادر نشین تاتار و از منوب به قره تقین و 

ها در بخارا امیرنشین مقتردری   تامیك(. 168: وامبری، همان. )بدخشان محدود شده است

. ها نیروی مسلط و برتر بودند ی فرغانه، ازبك ها در ناحیه بنیان نهادند، اما در همسایگی آن

ن خوقند به دست ازبکان بنیان نهاده شد؛ به همین علت مایی در ساختار سیاسری  خان نشی

ها نماند و در نتیجه، اینان به مناطق کوهسرتانی عقر  رانرده     و امتماعی اینان برای تامیك

های ترکستان، بخ  وسیعی از تاریخ این حاکمان را  نشین های مداوم با خان منو. شدند

 (. 163: امبری، همانو)دهد  به خود اختحاص می

ی دوازدهرم   که امروزه در ازبکستان واقع است، در آغراز سرده  ( خواقند)شهر خوقند »     

، مرکا حکومت مستقلی شد که به خانات خوقند شرهرت  (هجدهم میالدی)قمری  هجری

های ایرن حکومرت را شراهر  خران بنیران نهراد کره نسر  خرود را بره چنگیرا             پایه. یافت

ناچرار بره   « اردنری »این حکومرت در ایرام فرمرانروایی    (. م 0611= ق .هر 0002)رسانید  می

« شرد  هرا غرارت مری    اطاعت از چین شد، زیررا مرزهرای شررقی آن مردام بره دسرت چینری       

. هرای فراوانری برا هرم داشرتند      نیروهای امتمراعی فرغانره درگیرری    (.810: ورهرام، همان)

ای برا ازبکران داشرتند     دشرمنی دیرینره  به عنوان ممعیتی اسکان یافته، رقابرت و  « ها سارت»

هرا متمرایا    هرا خرود را از سرارت    در اینجا هم مانند خوارزم، ازبك»(. 20 :همان ،نیوکیر)

هرا   ای در فرغانه دارای قدرت سیاسی بودند و ضد ازبك ها به گونه این سارت. نمودند می

« پرداختند مسلحانه میها که برای مدتی قدرت گرفتند به مبارزه  و به خحوص تیره قبچاق
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هرای   هرای خوقنرد وسرعت زمرین    در قررن نروزدهم مریالدی، خران     (.131: وامبری، همران )

ای قابرل تومره افراای  دادنرد      هرای آبیراری بره گونره     ماروعی فرغانه را با ساختن شربکه 

ی  های موفقیت آمیا اینران برر ضرد بخرارا، باعرب توسرعه       منو»(. 553:همان  ،دوسیالپ)

« متری سرو  »ی سیردریا، و از سرمت شرمال شررقی ترا نرواحی       ان شد که تا ناحیهمتحرفاتش

ها و قرقیاها را نیا مطیرع خرود    این اقدامات باعب شد که اینان بتوانند قااق. گسترش یافت

هرا، بعضری مواقرع     ومود دشمن مشترک در برابر خان نشین(. 262: بار تولد، همان)« کنند

بخرارا و  ( م0315)ق .هرر  0232درسال . آورد به ومود می ها اتحادهای کوتاهی را میان آن

خوقند، استراتژی واحدی اتخاذ کردند و مشترکاً در برابر تهامم امپریالیام روسیه به دفراع  

پرداختند و بدین ترتی  توانستند در ماه ژو ن همان سال، موقتاً قشون روس را از پیشرفت 

هرای   ن، سرنوشرتی مشرابه سرایر خران نشرین     برا ومرود ایر   (. 21: 0811سرارلی،  )« باز دارند

امپراتروری روسریه بره راحتری توانسرت ایرن       . ترکستان، در انتظار فرمانروایران فرغانره برود   

م هنگام حکومت  0315در تابستان ». سرزمین را نیا به متحرفات خود در شرق پیوند دهد

حی خوقنرد  هرا بره نروا    سید سلطان شهر تاشکند از دست خانات خوقند بیرون شرد و روس 

= ق  232-38)خانات خوقند سرانجام در روزگرار آخررین امیرر ناصررالدین     . دست یافتند

 (.812: ورهرام، همان)« به تحرف حکومت روسیه درآمد( م61-0365

 

 ( خوارزم)نشین خیوه خان
سرزمین باستانی خوارزم از زمانی که ازبکان قدرتی در آنجا به ومود آورند، خران نشرین   

گرفت، و این خان نشین که در تاریخ به خوارزم معروف است و آن را اورگرن   خیوه نام 

 (.180: وامبری، همان)نامند، در میان کمربندی از صحرا مححور شده است  هم می

هرای آن زمران دسرت بره      میالدی، مدام میان قردرت  03و  06های  این سرزمین در قرن     

در ». ود که حکومرت آنجرا را بره ایرانیران سرپرد     از آن ممله نادرشاه افشار ب. شد دست می

نادرشاه افشار توانست خیروه را بره تسرخیر درآورد و حراکمی     ( م 0611)ق .هر 0058سال 
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پس از تحرف خوارزم به دست نادر، خران  (. 811: ورهرام، همان)« ایرانی بر آنجا بگمارد

درت را در خروارزم  م قر  0661هرا در سرال    منحوب او نیا دوام چندانی نیافت و قرونگرت 

ها هماننرد اسرالف خروی ، خرود را خران       قونگرت»(. ما وامبری، همان)تحاح  کردند 

 0311در. نامیدند و با مدیت کوشیدند که نظم را در خیوه برقرار کنند که موفق هم شدند

هرا   هرا و قرااق   راند، امرا برر اثرر شرورش تررکمن       م خان خیوه بر سرزمین وسیعی حکم می

ها مرانع   چنان که مشخص است، شورش ترکمن(. 261-213: بارتولد، همان)« ضعیف شد

با ومود این، وضعیت این خان نشرین در قررن   . از تداوم اقتدار خان نشین خیوه شده است

هرچنرد  . شد، بهتر از قبرل بروده اسرت    هایی که از سوی فرمانداران آن می نوزدهم با تالش

 .ما شکل نگرفت ومندی در آنکه به هیچ عنوان حکومت مستقل و نیر

های شانادهم و هفدهم، یك دولت راهانران برود،    خیوه در قرن نوزدهم نیا مانند قرن»     

های گذشرته، بررای ارتقرای مرذه  و      ولی در آن سرزمین در قرن نوزدهم برخالف زمان

خرود   این. تمدن بی  از بخارا اقداماتی به عمل آمده بود و نهرهای عظیم کشیده شده بود

هرای سررزمین خیروه بری  از      در مراده . به ترقی و پیشرفت کشاورزی کمك فراوان کرد

سید محمرد رحریم خران کتابخانره بارگری      . دیگر ماهای ترکستان، پل ومود داشته است

 (.80: 0853بارتولد، )« تأسیس نمود که محققان روس نیا بدان دسترسی داشتند

ی قررن نروزدهم از تحروالت و     یای میانره های کوچك در آسر  تحور و آگاهی این قدرت

ها را  حاکمان خیوه در قرن نوزدهم، انگلیسی. رسد المللی مال  به نظر می رویدادهای بین

هرای ایرن دوران ایرن     روابط خوارزم برا قردرت  ». دانستند ها می اقوامی در همسایگی روس

چون از دید خوارزمیان هم ها انگلیسی. ی خوبی داشته است گونه بود که با انگلستان رابطه

شران در شرمال قلمررو دولرت روس واقرع اسرت، شرناخته         بخشی از قوم روس که سرزمین

را با حکومت قامارها در قرن  طارتبا نیشتریب نیخان نش نیا همچنین،(.همان ما)« اند شده

ی دوم قررن نروزدهم بررای     سرنوشت این حراکم نشرین سررانجام در نیمره     .نوزدهم داشت

. ی ترااری درآمرد   غییر کرد؛ یعنی زمانی که خیوه تحت تسلط امپراتروری روسریه  همیشه ت
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ورهررام،  )« رسرماً بره تحررف روسریه درآمرد     ( م 0362)ق .هر 0233خانات خیوه در سال »

 (.33-33: 0868؛ حسین پور و دیگران، 810: همان

 

 هانشینساختار حکومتی خان
نوزدهم مریالدی، سراختار حکرومتی شربیه     های مستقل سرزمین ترکستان در قرن  نشین خان

ومود ارتشی منظم . ترین نهاد حکومتی برای اینان ارت  بود با ومود این، مهم. هم داشتند

در رأس هررم  . نمرود  هرا را تضرمین مری    نشرین  و مقتدر، استقالل و تمامیت ارضی این خران 

م شراهااده و هرم   این امیرر هرم فرمانرده کرل قروا، هر      » .گرفت قدرت، امیر یا خان قرار می

شد، بره شرکلی کره پیونرد میران دیرن و سیاسرت در دسرتگاه          روحانی بارگ محسوب می

 (.011-080: سارلی، همان)« حکومتی از عمق زیادی برخوردار بود

دیوان ».داد ها را تشکیل می نشین های حکومتی این خان های مختلف، دیگر بخ  دیوان     

یرا  « هرا  پروانره ».کردنرد  شاوران و منشیان دولت خدمت میبیگی، منحبی بود که به عنوان م

هرای   هرا و مقرام    دار برود و پسرت   که در حکرم پررچم  « طوق سابای»های شاهی  همان پیك

پرس  « اینراق »نشین خیوه  داد، در خان ها را تشکیل می متنوع دیگر که نظام بوروکراسی آن

آنهرا چهرار نفرر بودنرد و از      عرده . گرفرت  از امیر در رأس تشکیالت حکرومتی مرای مری   

ارتر    (.مرا  همران )« نیرا محاسر  دربرار برود    « میراخور ». شدند محسوب می  خویشان شاه

شرد؛ ارتشری کره اقروام       هرای بخرارا محسروب مری     نشرین  ترین ارگران حکرومتی خران    مهم

ایرن  . ترین و بهترین اعضرای آن برود  ها، مؤثر ها و ترکمن ها ازبك چادرنشین و از میان آن

ارت  در قدرتمندی آن نق  مهمی داشت، امرا روحیرات ایرن صحرانشرینان بره        ژگیوی

پرس از منرو، ایرن    . ای نبود که مدت زمان طوالنی بتوانند در ارت  خدمت کننرد  گونه

ایرن وضرعیت از زبران    . شد و تا منو بعردی ادامره داشرت    ساختار تا حدودی متالشی می

به هر سمتی کره در  »: خوبی توصیف شده است سفیر ناشناس دربار قامار در ترکستان، به

اگرر پادشراه بخواهرد    . خدمت پادشاه بروند، سفر آنها چهل روز بیشتر طول نخواهد کشید
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شرود، چره فرتی کررده باشرد و چره        پن  روز بیشتر بماند، اختیار ندارد، قشرون متفررق مری   

در ترکستان چه  .«سفر پیر شد و باید رفت»: گویند میان خودشان می. شکست خورده باشد

- لشکر ماوراءالنهر و چه لشکر خوارزم و خوقند، همین احوال را دارنرد؛ البتره ایرن از بری    

سه من آرد هرر  . اوضاعی قشون است که تدارک و سیورسات ندارند بضاعتی سلطان و بی

االیام متداول شرده کره ایرن     وقت تمام شد، ناچار باید متفرق شوند و این حکایت از قدیم

 (.15: 0868زمانی، )« نباشدمعجاه 

-ها را تأمین می نشین ی انتظامی خان عالوه بر نهاد ارت ، پلیس هم در این زمان حوزه     

این دو نهاد درکنار هم و به موازات هم، امنیرت داخلری و خرارمی حکومرت را در     . نمود 

-بازی میای در حفظ امنیت داخلی شهر های متنوع و گسترده پلیس نق » . دست داشتند

در این موامع توسعه نیافته و فقر زده، سطی نابرابر وضعیت معیشتی طبقات امتماعی . کرد 

پلیس بخارا از بروز . افااید و عوامل ناشی از آن، طبعاً بر تشن  و هرج و مرج امتماعی می

احتماالً به گشودن گرره و معضرل نره چنردان مهرم      . آورداختالفات ملوگیری به عمل می

- ورزید و افراد خاطی و تبهکار را دستگیر و بره مرامرع قضرایی مری     ی مبادرت میامتماع

 (.011-080: سارلی، همان)« پلیس تحت نظر امیر بود. سپرد

برخورد و تلفیق نژادهای متنوع در این نواحی، برقراری امنیرت را نیرا برا مشرکل روبره رو      

تالشری کره   . دهرد  ها نشران مری   ساخت؛ و این اهمیت نهاد پلیس را در این حاکم نشین می

ی ترکستان برای استقرار حکومتی مذهبی بر اساس موازین قرآنری  ها نشین حکمرانان خان

امیرانری  . داد دادند، نهادهای مذهبی را در کانون تومه این امیران قرار می از خود نشان می

ای مرذهبی بره   هر  تررین مقرام    که همامان هم باالترین مقام حکومتی بودند و هم از بارگ

هرای ترکسرتان در ایرن دوره، بیشرتر پایبنردی بره        رویکرد حاکمان ایالرت ». رفتند شمار می

اصول مذهبی و شرعی بود و تا آنجرا کره امکران داشرت نظرارت خرود را برر و نهادهرای         

ای خراص   های اسالمی در حکومت اینان مرتبره   در واقع ارزش. نمودند زیردست حفظ می

 (.ما همان)« داشت
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که تا چه اندازه این امیران موفق به انطباق قوانین سنتی خرود برا اعتقرادات اسرالمی      این     

هرای متعحر     مقرام . بایست به نیروهای تأثیرگذار در این حوزه تومره کررد   شدند، می می

ی اصلی ایرن انطبراق را    های اقوام چادرنشین، وظیفهمذهبی و روحانیان در ارتباط با سنت

این انطباق قوانین مرسوم و سنتی پیشین با اعتقادات اسالمی معضرلی برود   ». دبرعهده داشتن

درکنررار . کرررد کرره در نهایررت اقرردامات امیررر را در امرررای احکررام اسررالمی محرردود مرری 

گرفت، با ومود  برقراری حاکمیتی براساس موازین اسالمی انجام می  ها ی که برای تالش

توانسرتند باعرب تغییررات گسرترده در سراختار       این امیرنشرینان ایرن نرواحی در عمرل نمری     

کشاورزی و تجارت سنتی و اقتحاد مبتنی بر برده فروشی ایجاد نمایند و اصرالحات را در  

 (.ما همان)« این زمینه انجام دهند

 

 میالدی در قرن نوزدهم یمرکز یایقاجار و روابط آنان با آس حکومت

 در آسیای مرکزی  سیاست فتحعلی شاه، محمدشاه و ناصرالدین شاه

ترابع   ،شاه، خوانین بخارا، مرو، خروارزم و سرایر نرواحی ترکسرتان     تا زمان سلطنت فتحعلی

کرد، ایران نسبت  دولت ایران بودند و شاه فرمان حکومت آن نواحی را برایشان صادر می

 (.030-032: همان ،یکمالی و عسگر) به آن ناحیه حاکمیت صوری داشت

ایران از روسیه و تضعیف دولرت مرکرای، نفروذ ایرران در بعضری       های بعد از شکست     

خروانین  . (6530: :0831هردایت،  )کراه  یافرت    ،مناطق از ممله ماوراءالنهر و ترکسرتان 

( 025: ، همررانبلنیسرکی )کردنررد  و دیگرر تررومهی بره ایررران نمری   بودنررد خودمخترار شرده   

آرامر    ،رزداران روسریه به همرراه زورگرویی مر    ،امرای ترکمان ترکتازی و قتل و غارت

به همین علت بسیاری از مردم برای رهایی از ایرن آشرفته    ؛مردمان این ناحیه را سل  نمود

میررزا توانسرت برا کمرك      ق، عباس.هر 0213در سال . بازار به نواحی داخلی پناهنده شدند

 هرای  هرا قلعره   آن .فرزندش خسرومیرزا تا حدودی آرام  را در این منطقره برقررار نمایرد   

ها تارومار شدند و چند  با فتی سرخس ترکمن. ترشیا، قوچان و سرخس را تحرف کردند
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تسلیم ایران شرد و   ،و خان خیوه که دیگر متحدی نداشت ،هاار ایرانی دربند آزاد گردید

 ی سسره ؤ، ماسنادی از روابرط ایرران برا منراطق آسریای مرکرای      ) اری را پذیرفتاخرامگ

 (.35 و 31، صص 01ش ، سند0862وزارت امورخارمه، 

های حوالی خراسان و استرآباد تجراوزات و   شاه، ترکمن با فوت عباس میرزا و فتحعلی     

و آنران را بره    زدنرد  میها و مسافران دستبرد  های سابق را از سرگرفتند و به کاروان شرارت

دهد؛  ها پایان توانست به راحتی به این آشوب دولت ایران نمی. بردند اسارت و بردگی می

برره  ،خوردنررد شرردند و شکسررت مرری رو مرری زیرررا هرگرراه ترکمانرران بررا قرروای ایرانرری روبرره

گونره از دسرت نیروهرای دولتری      آوردند و ایرن  های خود در دریای خار روی می پناهگاه

ترکمانچای، ایرران   ی طبق عهدنامه بر(. 010و012 :0826، رزایم ریمهانگ) یافتند رهایی می

هرا متوسرل شرد ترا چنرد نراو        بره روس  از این رو، ،خار محروم بوددریای از کشتیرانی در 

مور سررکوبی  أمنگی به مدت پاناده روز در اختیار اردشیر میرزا که از سوی محمدشاه مر 

ی سرندها  ،یمرکرا  یایبا آسر  رانیاز روابط ا یاسناد :ک.ر) قرار دهد ،ترکمانان شده بود

خواسرتند قردرت    اما چرون نمری   ،ردندها با این پیشنهاد موافقت ک روس (.01،02،00،3 ش

رفرتن قروای    تا بعرد از تحلیرل   ،در اعاام کشتی تعلل ورزیدند ،ایران در منطقه تقویت شود

پری  از  . خودشان شورشیان را سرکوب نمایند و موفقیت به نرام آنران ثبرت گرردد     ،ایران

سرکوب کند اردشیر میرزا موفق شد ترکمانان را  ،قلی برسند ها به خلی  حسن که روس آن

 .ها آسوده نماید و منطقه را از شر آن

حتری براب مرراوده برا سرران       ،فرماندهان روسی نه تنها هیچ کمکری بره ایرران نکردنرد         

 ی هررای روس برره بهانرره ای از کشررتی ق دسررته.هررر 0251در سررال . ترررکمن را برراز کردنررد

را آغاز کردنرد،  اندازی به سواحل خار   دست ،ها ملوگیری از آشوب و ترکتازی ترکمن

و آن را مقر دریایی خود قرار دادند و پایگاه نظامی در کردند آشوراده را اشغال  ی مایره

هرر چنرد ایرران بره ایرن اقردام       (. 55-11 :0863 ون،یهمرا  لیر تکم)سریس نمودنرد  أمایره ت

اعتراض کرد، اما روسیه به آن تومهی ننمود و حتی به حاکم مازندران هشردار داد کره از   
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 ،01ش ؛ 013ص  ،08ش  سرند ) بومیان مایره علیه اشغالگران خرودداری نمایرد  تحریك 

 ،طلر   ح در آغاز سلطنت ناصرالدین شاه، امیرکبیر صدراعظم با کفایت و اصال (.001ص 

امرای خوارزم را کره همرواره مایرل بره تبعیرت از دولرت        ،تحمیم گرفت از طریق دوستی

مطیع  ،کردند شاه هم از ایران تبعیت می فتحعلی و تا زمان (025: همان ت،یهدا)ایران بودند

قرات و   خان هدایت را برای مال رضاقلی ،به همین منظور. و فرمانبردار دولت مرکای نماید

موریرت  أایرن م  ،خان حاکم خیوه فرستاد، اما با قتل نابهنگام امیرکبیرر  مذاکره با محمدامین

 (.0211: 0886 سپهر،) ای به همراه نداشت نتیجه

حفرظ ایرن منراطق صرورت      بررای تنهرا اقردامی    نره  ،صدارت آقاخان نروری  ی در دوره     

ایران را درگیر مسرا ل دیگرری نمرود کره مردایی       ،با اقدامات نسنجیدهوی نگرفت، بلکه 

شکست  ،اما اتفاق مهم دیگری که به زیان ایران تمام شد د؛بو پیامدشترین  افغانستان مهم

تاار روس به   (.211: 0811 ،یخورموم) و انگلستان بود روسیه در منو کریمه از فرانسه

روسرت و شررق فرصرت و     روبره  یطلبی در غرب با موانع مردی  این نکته پی برد که توسعه

بره   گلسرتان  ی که پی  از این در معاهرده  چنان. دهد امکانات بیشتری در اختیارش قرار می

هرای وسریعی از    یدند قسرمت موفق گرد ،ق.هر 0218 به سال ق و ترکمانچای.هر0223 سال

 .منطقه شرق خار به محرل منازعره ایرران و روسریه تبردیل شرد       .خاک ایران را مدا نمایند

خواست به راحتری ایرن قسرمت را از     زم را نداشت، اما نمی که توانایی ال دولت ایران با آن

 .دست بدهد

واگذاری آن منطقره  پس از ناکامی ناصرالدین شاه در افغانستان و  ق،.هر0261در سال      

سرلطان مرادمیررزا حراکم    . های ترکستان پایان دهرد  درصدد برآمد به شورش ،به انگلستان

خان عامل اصرلی   ت یاغی را دستگیر و مرو را تحرف کرد، محمدامین خراسان، سران ایال

ها کشته شد، اما ایرن موفقیرت دوام چنردانی نیراورد، حمراه میررزا        ها در درگیری ناآرامی

بر  ،الدوله وزیر خراسان با قوام از این رو، ؛فاقد توانایی سلف خود بود ،مراد سلطان مانشین

سران ترکمن از این فرصت بهره بردنرد و   .ف پیدا کرد ها اختال سر نوع برخورد با ترکمان
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ایرن  . شی شد و مرو به دست تراکمه افتراد  سپاه ایران در مرو شکست فاحشی خورد و متال

 کراظم زاده، ) گیرری منطقره برود    بررای برازپس   حکومت قامار نظامی خرین زورآزمایی آ

0851: 51.) 

. هررا را ادامرره دادنررد  سرراختن ترررکمن شکسررت، ایرانیرران هرردف مطیررع ایررن بررا ومررود      

هرای دیپلماتیرك دسرت     ش تالبه ر برای آخرین بار در این زمینه  خان سپهساال میرزاحسین

پرس از گفتگوهرای    .مخفیانره بره مررو فرسرتاد     الملك را او حاج میرزا رضیخان معظم. زد

حراکمی برر شرهر مررو گماشرته شرد و        ،ها حاضر به تمکین از ایران شدند ترکمن ،مفحل

 ایرران  نفر از سران را برای مذاکره و عقرد قررارداد بره دربرار     21ها موافقت کردند  ترکمن

سرران بره تهرران     ش بسریار مرانع سرفر    ها از این قضیه آگراه شردند و برا ترال     روس. بفرستند

نهایت بهرره را   ،های هند روسیه از ضعف ایران و گرفتاری انگلستان در شورش .گردیدند

هرا را تحریرك بره شرورش علیره       دید، ابتدا ترکمن میدان را خالی از رقی  چون زیرا  ؛برد

نظمی و هرج و مررج در   و سپس ماشین منگی خود را به کار انداخت و به بی ،ایران نمود

هاار قشرون خورقنردی را در    21  ژنرال کلو خوسکو ق،.هر0262در سال . پایان دادمنطقه 

تحررف نمرود و    ،به نام توقماق قلعهرا محل اوزون آقاج شکست داد و قلعه مستحکم آن 

 .را در ساحل سیحون برای نظامیان روس برپا کرد  نظامی قاذاال ی قلعه

از صردد برآمررد   در ، انگلسرتان براینبنرا  .مومر  هرراس انگلسرتان شرد     ،ایرن پیشرروی       

تهدیدی  که طبعاً ،اندازی روسیه به افغانستان و از دست بیشتر رقی  ممانعت نمایدپیشروی 

کره برین لررد گرانویرل و پررنس       یپس از مذاکرات مفحرل . ملوگیری کند ،برای هند بود

ی کره طبرق یکری از بنردها     ،دو کشور با هم توافقاتی کردند ،گورچاکف صورت گرفت

و از هرگونه اعمال نفوذ در افغانسرتان   ندروسیه متعهد شد که از رود میحون عبور نک ،آن

بدیهی است که این توافق هم هیچ نفعری   (. 0865:235هوشنو مهدوی ) ورزدخودداری 

 ،روسیه به تعهدات خود عمل نکرد و برای تثبیت مروقعیت  در منطقره  . برای ایران نداشت

 .ما نماید ی نیروهای خود را مابهخط آهن کشید تا به راحت
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هرا را   ژنرال کافمان از طرف تاار به فرمانروایی آسیای میانه منحوب شد و لشکرکشری      

ق .هرر  0231 ی هرا را ادامره داد و ترا آغراز دهره      طلبری  زارف توسرعه  ال. با مدیت پی  بررد 

یه درآمرد و  طور کامل بره تحررف روسر    به ،شهرهای بخارا، سمرقند، تاشکند، خیوه و مرو

آمودریرا و اراضری شرمالی روداتررک از حاکمیرت ایرران        ی سرزمین و کرانره  بدین گونه

آخررین پایگراه    ،گروگ ثیره   ق.هرر 0233اسرکوبلف فرمانرده روسری در سرال     . خارج شد

تا به منو و گریا و  ،ها را سرکوب نمود را اشغال کرد و با خشونت تمام تکه ،ها ترکمان

نرد، پایران   ه بودهرا وارد کررد   زیادی هم بره روس  ی که صدمه های نامنظم ترکمانان منو

رسرید،   خوشحال به نظر مری  ،ها پایان داده شد که به ناامنی ناصرالدین شاه از این. داده شود

ناحیه شررقی را بره    خود، و او هم مانند نیای بنشیندبایست به زودی پای میا مذاکره  اما می

 در چهرار  5 عهدنامره آخرال   0233محررم   21در  (.865: تا یب ،یمدن) روسیه واگذار نماید

 زینویرف،   و ایروان  ،ایرران  ی وزیرر خارمره   ،الملك تمنؤفحل به امضای میرزاسعیدخان م

  .رسید ،وزیر مختار روسیه

 

 0قرارداد آخال

 سرپتامبر  20در  ی ایرران راردادی است که میان امپراتوری روسیه و قامرار قرارداد آخال، ق

برای تعیرین مرزهرای دو کشرور در منراطق تررکمن      ( ش.ره0211/ق.ره0233) م0330 سال

ترااری   ی این پیمان به اشغال خروارزم بره دسرت روسریه    . نشین شرق دریای خار بسته شد

 .رسمیت بخشید

-0332/ق.هرر 0816-0233آخال تکه، یرا آخرل تکره، نرامی اسرت کره در سرال هرای              

مری شرد و هرم اکنرون قسرمتی از آن،       م، بر شهرستانی از استان ماوراء خرار اطرالق  0331

                                                 
به  :ک.ر ،معاهدهاین مفاد اطالع از برای . آباد است مرکزیت عشقهای ترکمنستان با  آخال امروزه یکی از استان. 1

ایران در اصغر شمیم،  علی :ک.همچنین ر. 12۳ص  ،۶7ش  ؛18۶، ص ۶۳ های شوزارت امورخارجه، سند ی سسهؤم
 . 919 و 911، صص 1۶74، تهران، مدبر، سلطنت قاجار ی دوره
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ی  آخال اسم محل و تکه نرام قبیلره  . معروف به عشق آباد، مرکا ترکمنستان شوروی است

 (.33: 0838موسوی بجنوردی و همکاران، )ترکمن ساکن در این سرزمین است 

پیمان آخال یا پیمان آخال تکه، معاهرده ای اسرت کره در زمران ناصررالدین شراه برین             

ی تااری و ایران، برای تعیرین مرزهرای دو کشرور در منراطق تررکمن نشرین شررق         روسیه

ی ایران، از مرزهای شرمال   ی این قرارداد، بخشی از گستره در نتیجه. دریای خار بسته شد

 .ی تااری درآمد خراسان تا رود تجن، به تحرف روسیه

دسرامبر   01ق و .هرر 0233محررم  22/ش .هرر 0211آذر سرال 28قرارداد آخال در تراریخ       

م، میان میرزا سعیدخان مؤتمن الملك انحاری ، وزیر امرور خارمره ایرران، و ایروان     0330

زینووف ، وزیر مختار روسیه، در تهران منعقد شد و ناصرالدین شاه ناگایر تن بره امضرای   

را  با این پیمان در واقع ناصرالدین شاه که هیچ گاه نتوانسته بودترکمن ها. این قرارداد داد

شکست دهد، حکومت روسیه را بر این مناطق به رسمیت شناخت و ایران و روسریه بررای   

 (.31: 0881مهانبانی، )ی شرق دریای خار با یکدیگر همسایه شدند  اولین بار در ناحیه

از طررف  ( امرین نظرام  )پس از عقد قرارداد مابور، محمد صادق خان قامار امیر تومران      

بدین منظرور یرك   . نمایندگان روسیه در تعیین حدود همکاری کند ایران مأمور شد که با

ممررادی االولرری سررال    22و  20ی ححررار، و دو پروتکررل دیگررر در    پروتکررل در قریرره 

 (.110: 0831مدنی، )ق در عشق آباد به امضای طرفین رسید .هر0802

انعقررراد ایرررن پیمررران در شررررایطی صرررورت گرفرررت کررره نیروهرررای روس کررره ترررا        

م اطراف آرال، سمرقند و تاشکند را تحرف کررده بودنرد، در سرال    0318/ق.ره0231سال

م خان بخارا را نیا شکست دادنرد و حاکمیرت خرود را برر بخرارا و سرمرقند تثبیرت        0313

هر چند به باور ناصرالدین شراه تحررف مررو و     ،از نظر سیاسی(. 251: 0831شمیم )کردند

، مردنی )  داد ترکمانران مهرامم نجرات مری    ها، ایرران را از تجراوزات    آخال از سوی روس

های بعد نیا ادامه داشت و دولت روسیه هیچ اقردامی   این تهاممات سال ، ولی(111 :همان

بال قتل ناصرالدین شاه، اوضاع ایران رو به به دن. گیری از آن به عمل نیاورد به منظور پی 
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که این امر خودسری  چنان ،وخامت بیشتر نهاد و ضعف حکومت مرکای بیشتر نمایان شد

 نسربت بره   ترکمانان مروی و آخالی مقیم اتك را باعب شد؛ ترا آنجرا کره از فرمرانبرداری    

ان آخرال هریچ   ایرران از پیمر   ،بنرابراین . دولت ایرران و پرداخرت مالیرات سررپیچی کردنرد     

 .حداکثر استفاده را نمود از آن روسیه امّا ،ای به دست نیاورد نتیجه

با محالی سنتی قوم ترکمن همخوانی ، زیرا ها بود پیمان آخال همچنین به ضرر ترکمن     

در دو کشور مستقل، اتحراد آنران   شان و با قرار گرفتن  د،میان آنان مرز کشیده ش. نداشت

ی دو دولرت هرر سرال بررای      نامره   های ایران که بر اساس موافقت رکمنت. به تفرقه گرایید

بایرد بره هرر دو دولرت مالیرات       ،کردنرد  های خود به آن سوی مرز کروچ مری   چراندن گله

آوری مالیرات دچرار مشرکل    گررد دادند و این موضوع مقامات روسری و ایرانری را در    می

 (.013 :0811، گلی) کرده بود

ضرر ایرران طراحری گردیرد، زیررا خطروط       هسیاسی نیا این پیمان ببه لحاظ مغرافیای      

ای بررای   العراده  هایی که ظرفیرت فروق   به نفع روسیه تعیین شد و بهترین زمین مرزی کامالً

هرا در   روس» ،ی لررد کررزن  به گفته. از ایران مدا گردید ،کشاورزی و دامپروری داشتند

د مرتفع سرحدی را در مرز خودشان انداختند، های بلن ضمن انعقاد قرارداد مرزی اوالً کوه

ها را نیا ماء خاک روسیه ثبت کردند که هر وقت اراده نماینرد   سپس سرچشمه رودخانه

، کررزن )« های ایران قطع کننرد و در نتیجره مححرول خراسران را تبراه سرازند       آب را از ده

هد در امتداد رودهایی دولت ایران تعهد کرده بود که امازه ند ،بر اینعالوه (.033 :0831

یا اراضی زراعری آن منراطق    ،د، روستای مدید ساخته شودگرد که وارد خاک روسیه می

 .بی  از حد آب محرف شود ،های در حال کشت یا برای زمین ،گسترش یابد

هرای برین دو روسرتای     ی روسریه، کشراورزی در زمرین   بر اساس این تعهد، نماینده     

را که یك فرسخ مسافت داشرت و تقریبراً در تمرام مواقرع سرال      ینگی قلعه و دربند شرقی 

زیررا گسرترش کشراورزی در ایرن      ؛ممنوع کررد  ،شد توسط کشاورزان ایرانی زراعت می

در سررال . دانسررت ی متعلررق برره دولررت روسرریه مرریکمبررود آب در منطقرره منطقرره را باعررب
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اقامرت   ،«ریسررخس ناصر  »، دو فرسرنگی  «خان کران»های روسی در  ق نیا قااق.هر0801

مجرای آب سرخس ناصری را به سوی سرخس کهنه که در تحرف خودشران   ند وگاید

ی حاصلخیای از ناحیه ،گونه ینبدبرگرداندند و سرخس ناصری رو به ویرانی نهاد و  ،بود

روسریه بره راحتری برر     (. 6:0821، مخبرر )اقتحرادی خرارج شرد     ی ایران از مردار و چرخره  

. به لحاظ سیاسی و هرم اقتحرادی بررای  حرا ا اهمیرت برود      تسلط یافت که هم  ای منطقه

هدف اقتحادی، دستیابی به بازار ، هدف سیاسی، نادیکی به هند و اعمال فشار بر انگلستان

  . تجارت با آسیای منوبی بود ی همچنین بازشدن دروازه ،بارگ محرف و مواد خام

 

 

ـ   تینفوذ و حاکم گسترش  زدهمدر قـرن نـو   یمرکـز  یایروس ها بـر آس

 میالدی

های خارمی که با آسیای مرکای ارتباط دا م دارند ، هنوز روسیه مقرام   از بین تمام دولت

 یایهمرواره بره آسر    ربراز یروس از د یتاارهرا (. 133: وامبری، همان)اول را دارا می باشد 

 یمهم طرح ها   هسرلوح خود در آنجا را ریگسترش نفوذ و تسخ تومه داشتند و یمرکا

تسرلط برر    یبرا هیمنظم روس یتالش ها دیشا .دانستند یم خود   هتوسعه طلبان كیاستراتژ

 یهرا  ئرت یاو ه .مخروف برگرردد   وانیر و عحرر ا  یالدیبه قرن شانادهم مر  یمرکا یایآس

منطقره   نیر بره ا  یراه  نفوذ دیفرستاد تا شا یمرکا یایدر آس غیتبل یرا برا یمذهب مختلف

بود که استراخان بره   (ق.هر318/م0551 سال) ورهد نیدر هم(. 20:همان یی،کوال) دیبگشا

 (.00: همان ،نیوکیر).مخوف افتاد وانیا انیدست سپاه

م ضر برر سرر من  او   .افتی یشتریب ی منطقه توسعه نیبه ا هیتومه روس ،ریر کبتدر زمان پ     

 ،بره طرور خالصره    :داشرت  یا دو مانبه یکیطرح استراتژ ،هیبه روس یمرکا یایآس نمودن

از هرر دو   یعنر ی خرار،  یایروس از دو طرف در انیقرار بود که سپاه نیبه اکور مذطرح 

بره هنرد و    یمنتهر  یهرا  ور شوند و راه حمله یمرکا یایبه آس ،رود ارس و اترک ی حوزه
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برا   یولر  ،حملره کررد   وهیر چنرد برار بره خ    ،فده نیتحقق ا یر براتپ .را تحرف کنند نیچ

در سرتاسرر قررن هجردهم ترالش خرود را       اهر  روس ر،یر ر کبتاز پ پس .شکست موامه شد

 اریبسر  تیر ممع یمنطقره دارا  نیر ا .قااق کردند یها استپ صرف گسترش نفوذ در داخل

 ،عیوسرر ی منطقره  نیر در ا .قررار داشررت  یمرکرا  یایو آسر  یبریسرر نیبرود و بر   یا پراکنرده 

 ی در فاصرله   یر تبره تر  برارگ،  یو اردو انره یم یکوچرك و اردو  یاردو یها نینش خان

 (اهایقراقرق) ها حکومت داشتند و قدرت در دست کازا  هیدر منوب روس ،ه شرقغرب ب

ی  الدیقرن نوزدهم م لیاوا قرن هجدهم و انیروس ها با تالش فراوان در پا .ها بود قااق و

هرا   ها کره ترابع روس   و به قااق بگیرندها را  و مراتع آن دهندکازا  ها را شکست  توانستند

 (.ما همان یی،والک)کنند رواگذا بودند،

خرود را بره مراوراءالنهر     یمرزهرا  ،یالدیقررن نروزدهم مر    ه  انر یبود که در م  یترت نیبد

هر چنرد   .شدند هیبخارا و خوقند همسا وه،یخ یها نیآنان باخان نش از آن پس،رساندند و 

ها  زا کا سویاز  ییها با شورش زمانهر  ها  روس ها، ها بر کازا  روس ی که پس از غلبه

 ینمر  هیروسر  دیر مد یهرا  برترر و مجهرا بره سرالح     یروهایدر برابر ن یول شدند، یوامه مم

روس بره   انیکه سپاه  یتدر به(. 81:همان  گسن،یبنت) انجام دهند یادیتوانستند مقاومت ز

هرا   یسر یهرا و انگل  روس ی فاصله شدند، یم روزیترکمن پ ازبك و قااق، فیبر طوا یآسان

 بلوچسرتان و افغانسرتان نفروذ کررده بودنرد،      یبره سرو  (ق.هر0251/م0383)زمان نیکه در ا

 .کرد یرا دو چندان م  یقدرت رق شد و خطر برخورد منافع دو یکمتر م

تررس و وحشرت    ی هیر اگرچه ما ، یمرکا یایها در آس نفوذ روس ها، یسیاز نظر انگل     

قررن   ه  انر یدر م، (0: همران  کراظم زاده، )شرد   مری  یموم  اضطراب و نگرانر بلکه  نبود،

دو  ریثأتراار روس تحرت تر    ، یمرکرا  یایروس هرا در آسر   یشررو یو با پ یالدینوزدهم م

از فرمانردهان   ،نیلروت یکره ژنررال م   یدر حرال  .منطقه قررار داشرت   نیمتفاوت در ا استیس

اعظرم   صردر  آن معتقرد برود،   ی و ادامره  یمرکرا  یایدر آسر  یشرویبه پ ،روس ی هبرمست

در  ، رو نیر از ا .کررد  یامر سفارش مر  نیا در اطیبه احتتاار روس را  ،گورچاکف روس،
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مسا ل    هبحب دربار یمجلس مذاکره برا نیبه دستور تاار چندق، .هر0231/م 0311 سال

فتوحرات در   ی ادامره  برملسات توافق  نیا   هجینت(. 1: همان)شد  لیتشک یمرکا یایآس

و  وهیر خ برا بخرارا،   میمسرتق  یریر ها در ابتردا برا امتنراب از درگ    روس. بود یمرکا یایآس

ها در امتداد  آن .خوقند آغاز کردند یرا در مرزها یمحدود ینظام اتیرشته عمل خوقند،

بره طررف منروب حرکرت کردنرد و توکمراک را در        اهرا یقرق یکوه ها یبه سو ایردریس

اترا و   یاولر  کسرتان، تر و ق.هرر 0266/م 0310را در سرال  مولرك  ،ق.هرر 0261/م0311سال

ترنایرو،  ) بره تحررف خرود درآوردنرد    ق .هرر 0231/م0311را در سرال  نرت مکیسرانجام چ

086:0818.) 

کره  را تا تاشرکند   دیکوش یو .مستقر شد مکنتیدر چ ،فینرروس، ژنرال چ ی سرفرمانده

/ م 0315در سررال  فیررنرچ .امررا شکسررت خررورد، ردیرربگ ،مهررم خوقنررد بررود یاز شررهرها

 نیر ا(. 20:همران   ،نیوکیر )رآورددتوانست تاشکند را به تحرف خود  ق سرانجام.ه0230

 ریام .ها در ترکستان شد و باال رفتن توان روس یمردم بوم سیأو  یدیموم  نوم یروزیپ

گرفت در مقابرل   میتحم ف،یاز چرن نیشد و خشمگ مناکیب هیروس یها یروزیبخارا از پ

مران  در ه و ندیها خواست که تاشکند را ترک گو او از روس .ها واکن  نشان دهد روس

 .خوقند شرد  تیکفا یخان ب نیمانش ها، به انتخاب آن بخارا و تیبا حما ارخانیزمان خدا

را به تحررف در آورنرد و    وبیو اورات خوقند وبخارا را مغلوب  انیسپاه ،یروس یروهاین

پرس از آن اسرتان ترکسرتان بره      .شکست دادند یگوران-ییایدر نبرد ها را در آن گریبار د

که مرکا آن تاشرکند برود و سرپس بره دو اسرتان       ، مستقل درآمد یفرماندار كیصورت 

 (.28:همان ) رچیمیوس ایردریس :شد میتقس

فرمانردار کرل    نیبره عنروان اولر    برود،  هیروسر  تیر کافمن که از فرماندهان با کفا ژنرال     

 م0316در سرال  او  .داده شرد  بره او  یادیر ز اراتیر تاار اخت یاز سو .ترکستان منحوب شد

در همران   .اما منو با بخرارا را ادامره داد   با خوقند منعقد کرد، یصلح مانیپ ق،.هر0238/

هرا   ارتر  بخرارا بره روس    .نمرود شهر مهم سمرقند را تحررف   ،سال توانست بدون منو
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کره بره    بپرذیرد را  یصرلح  مران یببررد و ناچرار شرد پ     یاز پ یاما نتوانست کار حمله برد،

هرا در   روس(. 25: همران ) شرد  یمر  هیابع روسر دسرت نشرانده و تر    نیسرزم نیا موم  آن،

 یگراه یبنردر بره صرورت پا    نیر ا. بندر کراسنوودسك را بنا کردند ق.هر0808/م0331سال

 یهرا  ابران یب کره  وه،یر خ ،انیر م نیر در ا .درآمدترکمنستان  یآنان در صحرا یشرویپ یبرا

در  .برود  امرده یهرا درن  هنروز بره تحررف روس    آن را احاطه کررده برود،   ارعیخشك و لم 

 تیر داشرت کره تابع   وه رفت و خان را وایخ یژنرال کافمن به سوق .هر0233/ م0368سال

 هیروسر    یره و بخارا تحرت الحما  خوقند وه،یهر سه خان خ ، یترت نیبد .ردیرا بپذ هیروس

 . شدند

حرکرت   ،تکره  تررکمن،  لیر قبا یسررکوب  یبرا یسربازان روس ق.هر0231/م0363سال  در

امرا آنران    شکست خوردند، گ تپهدر گوق .هر0236/م0331سال ها ابتدا در روس .کردند

 ی،مرکا یایآس یخار به مناطق داخل یایاز ساحل در كیبا احداث خط راه آهن استراتژ

تکره وارد عمرل    لیر قبا یبسررکو  یبررا  ،ژنرال اسرکوبلف  یبه فرمانده یشتریب یبا آمادگ

ها موفرق بره    روس  جامسران ،ق.هر0233/م0330گوگ تپه در سال نیدر منو خون .شدند

بره ومرود    از ترکمنستان برود،  یکه بخشرا خار ی ماورا التیو ا ندتکه شد لیشکست قبا

 یهرا  گاهیپا نیآخر ق.هر0810/م0331در سال  .خود قرار دادند   هطریآوردند و تحت س

را بره   هیقردرت روسر   ،و تجرن  یمرار  یهرا  ابران یسراکن ب  نترکمانرا  یعنر ی ان،یمقاومت بوم

را  یمرکرا  یایتوانسرتند آسر   ،رانیر آخال برا ا  یقرارداد مرز یتند و با امضاشناخ تیرسم

 (.08: 0851ی، مرکا یایبا آس رانیاز روابط ا یاسناد) خود درآوردند   هطریتحت س

 

 رقابت روس و انگلیس در آسیای مرکزی

. در ابتدا رقابت روس و انگلیس در خحوص آسیای مرکای یك توهم پوچ و باطرل برود  

ایالت ترکستان دارای زندگانی سخت و اخالقی خشرن و غیرر متمردن بودنرد و     چون که 

ی  مهم  و پر خررج را بره عهرده بگیررد و کوچرك تررین        روسیه حاضر شد که این وظیفه
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ای حسادت نماید و یا بره   دلیلی نداشت که انگلستان نسبت به چنین سیاست ترقی خواهانه

تمدن عیسوی برای مردم آسیای مرکای (. 588: وامبری، همان)آن چشم طمع داشته باشد 

مرکای برای دو کشرور روس و انگلریس اهمیرت     آسیای. رفت شمار می موهبتی بارگ به

هرای   توانسرت پیشررفت   سیاسی داشت، زیرا انگلستان با در دسرت داشرتن هندوسرتان نمری    

نبه تدریجی روسیه را در شرق با خونسردی تلقی کند و به همین دلیل اهمیت سیاسی بر م

 .چربید امتماعی آن  می

اشرغال افغانسرتان توسرط    . روسیه دا مًا به فکرر راه هرای مدیرد بره سرمت منروب برود            

ها و اتحاد روس و ایران که منجر به اردوکشی بر علیه خیوه شد، اولین قدمی بود  انگلیسی

که باعرب مرذاکرات سیاسری برین هیئرت وزیرران سرن پترزبرورگ و لنردن در خحروص           

پس از آن تراریخ، ترا حردی آرامر  مرای کشرمک  اولیره را گرفرت         . گردید ترکستان

هرای ، بره داخرل مرزهرای      انگلیس در نتیجه ی عدم توفیق در امرای نقشه(. 581: همان)

خود مرامعت نمود؛ ولی روسیه بدون سر و صدا به پیشرروی خروی  ادامره داد و در اثرر     

مرثالً در مغررب   . ترکسرتان پری  بررد   های مهم، مرزهای خرود را در سرمت    تغییر و تبدیل

آسیای میانه، نادیك دریای آرال و اطراف آن، نفوذ مسکو رو بره فاونری گذاشرت و بره     

: همران )استثنای مح  میحون، تمام قسمت غربی دریای آرال سرزمین روس شناخته شد 

585.) 

 

 ها یسیانگل واکنش

بره   هیروسر  یکر یران نادنگر  داًیشرد  ایر تانیبر دولرت  ،یمرکرا  یایدر آسر  هیحضور روسر  با

 داد یمر   یرا افراا  ینگرانر  نیر ا منطقره،  نیر به ا یکیافغانستان و ناد ریهندوستان بود و مس

در آن  رامرون یو پ یمرکرا  یایو انگلستان در آس هیروس یها رقابت (.031:0813دیدرل، )

(. 28: همران  یی،کروال  ؛282: ترنایو، همران ) شدمعروف "بارگ یباز"به ،دوران نیا یط

اعرالم   ینرواح  نیر ا یمتمدن سراز  یرا برا یمرکا یایحضور خود در آس ی توسعه هیسرو
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هرا مخالفرت نشران     بره دسرت روس   یمرکرا  یایبا اشغال آسر  یگاه گه انگلستان .کرد یم

هرا بره طررف هندوسرتان      نبودنرد کره روس   لیر آنان هرگا ما(. 051: ترنایو، همان) داد یم

خوقنرد بره دسرت     و بخرارا  وه،یر خ یهرا  نینش نخواستند مانع اشغال خا یکنند و م یشرویپ

و منرو برا    انشرورش هندوسرت   یزمان درپ نیها در ا یسیانگل یریاما درگ .ها شوند روس

 ی،مهردو هوشرنو  ) برود  یمرکرا  یایآنهرا در آسر     هگسرترد  تیر مرانع از فعال  افغانستان،

مقاومت در برابر  فرستادند تا مردم را به یما  ر یها عوامل یسیانگل ،حال نیبا ا (.235:همان

. هرا هشردار دادنرد    بره روس  یپلماسر ید قیر بارهرا از طر  نیهمچنر . کننرد  كیروس ها تحر

 یبره مرزهرا   هیاز نفروذ روسر   یریهرا و ملروگ   را به مقابله برا روس  انیرانیا یها حت یسیانگل

 0868 محمرود، ) دادنرد  یکمك و مسراعدت مر     هکردند و وعد یم كیتحر رانیا یشرق

در ابتردا   هرا  تیر حما نیبرر همر   هیبا تک شاه قامار، نیبود که ناصرالد یلدر حا نیا (.268:

 تیر عردم حما    هو مشراهد  زمران ها انجام داد اما با گذشرت   را بر ضد روس ییها واکن 

معاملره و مرذاکره برا    گرفتن داد و حاضر به انجام  هیرو رییها تغ نسبت به روس ها، یسیانگل

به  یتیموفق چیه ،در خانات یپلماسید ،گریطرف د از (.265: 0868 محمود،)ها نشد  روس

هرا در هندوسرتان آگراه     یسر یبخارا از رفترار انگل در خان نشین به خحوص ؛ همراه نداشت

 .آنان نکردند یها تیبه حما یچندان اعتماد دلیل، نیبودند و به هم

خواسرتار   ،ها برود  یسیخود با افغانستان که تحت تسلط انگل یمرزها نییتع یبرا هیروس     

برگراار شرد و    هیروس و سیانگل ندگانیمرک  از نما یونیسیمنظور کم نیبد .مذاکره شد

 نیری تع (هیروسر )یمرکرا  یایافغانسرتان و آسر   نیب مرز ،ق.هر0811/م0336سرانجام در سال

 ا،یردریاسرتان سر   :شرد  میبخر  تقسر   سره به ق .هر0818/م0331ترکستان تا سال التیا .شد

ترا سرمرقند    ییراه آهن احداق .هر 0815/م0333در سال .زرافشان ی فرغانه و حوزه استان

 یمرکا یایآس یها بخ    ههم ،یالدیقرن نوزدهم م انیدر پا ، یترت نیبد .شد دهیکش

 (.21: همان ،نیوکیر) روس درآمد تیتحت تابعدر 
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 یریگ جهینت

زدهم در قررن نرو   یمرکرا  یایآسر  یهرا  نینش خان یامتماع -یاسیساختار س ی،طور کل به

 ،یدولتر  :ومرود داشرت  در آن نرواحی   تیسه نوع مالک .بود ییعق  مانده و ابتدا یالدیم

 .یوقف ی،خحوص

توسرط امراره کننردگان اداره     تفروق داشرت و غالبراً    گرر یبرر دو نروع د   یدولت تیمالک     

 .برود  یبره طرور عمرده محلر     یاقتحراد  تیفعال .نداشتند نیزم انییااز روست یاریبس .شد یم

 اریهرا بسر   نیخان نشر  ینظام و یسازمان ادار .بود  یها را نیسرزم نیدر سراسر ا یردا برده

تمرکرا   یترا حردود   ،محردود برودن قلمررو آن    لیر دل هبر  وهیر عق  مانده بود و فقط در خ

ل منو و ادر ح یخانات همواره با قدرت مرکا نیا اتیوال .به ومود آمده بود یسازمان

 ،گرر ید یاز سرو  .شد یم یریمنجر به درگ ،مختلفوم بر چند ق یاسیبودند و تفوق س ایست

 ی افتره ی اناسرک  یها تیو ممع ریعشا الت،یو ا لیقبا یساؤر خانات حاکم، انیم ینبردها

و تراز  آماده در معرض تاخت  یا و همچون طعمه فیرا تضع یمحل یها حکومت ،یشهر

 .داد ها قرار مى روس

نظارت بر تجرارت و بهرره برردار  از     روسیه که در پى أمن کردن مرزهای  و کس      

. ها  تاتار و قرااق را بره قلمررو خروی  افراود      ها  حاصلخیا کشاورز  بود، استپ زمین

قرن نوزدهم میالدی، به  31و61ها  ها در این منطقه، به خحوص در دهه نفوذ بیشتر روس

ی و تجرار   داد که در روابط خود با ایران و هنرد از امتیرازات سیاسر    این کشور امکان می

هرا در توسرعه    اما شراید انگیراه   اصرلى روس   . برخوردار شود و از دشمنى بریتانیا بکاهد

ها باشد و  مویی، ماه طلبى فرماندهان و تمایل تاار به این بود که ابتکار عمل در دست آن

هرا ترازه از شکسرت در منرو      از پیروز ، هایشان سود مویند؛ به خحوص این که روس

ها به دلیل خأل قدرت در این منطقره،   در واقع روس. صى پیدا کرده بودندها  کریمه خال

ها در هنرد و افغانسرتان و همچنرین ضرعف و نراتوانى حکومرت قامرار،         گرفتار  انگلیسی
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توانستند بدون رقی  مد  در آسیا  مرکا  یکه تاز  کننرد و در اواخرر قررن نروزدهم     

 .ند  قلمرو خود نمای میالدی این مناطق را ضمیمه

 

 کتابنامه

وزارت  ی سسره ؤم. 0862، اسنادی از روابط ایران بـا منـاطق آسـیای مرکـزی     .0

 .01 ش امورخارمه، سند

، بره تحرحیی محمرد    تاریخ منتظم ناصـری  ، 0816. اعتماد السلطنه، محمد حسن خان .2

 . ،  تهران، دنیای کتاب8، ج 0اسماعیل رضوانی،چ 

ـ  یتـرک هـا   خیتـار  ،0861. چیرویمیوالد بارتولد، .8 غفرار   ی ترممره  ،انـه یم یایآس

 .توس انتشارات تهران، ،ینیحس

ـ )و مـاورااالنهر  خراسـان ، 0830. الکسراندر مرارکوویچ   ،یتسکیبلن .1  ،(انـه یم یایآس

 .یمطالعات فرهنگ ی سسهؤم تهران، ورماوند، ایپرو ی ترممه

، (نرردهیآ حررال، گذشرته، )ی مسررلمانان شررورو ،0861. الکسرراندرو پرراکس آپ  گسرن، یبنت .5

 .فرهنو اسالم  نشر  دفتر تهران، ات،یکاوه ب ی ترممه

های روس و انگلیس در ایران و افغانستان، ترممره عبراس    ، رقابت0818. ترنایو، پیرکارلو .1

 .آذین، تهران، انتشارات علمی و  فرهنگی

، هـای روس و انگلـیس در ایـران و افغانسـتان     رقابت ،0818. ترنایو، پیرکرارلو  .6

 .انتشارات علمی و فرهنگی ی عباس آذین، تهران، ترممه

ـ در رگذشـت س ،0863.  ناصرر  ون،یهما لیتکم .3 دفترر   تهرران،  ،2 چ ،مازنـدران  یای

 .یفرهنگ یپژوه  ها

 .ی مجلس ،تهران، چاپخانه مرزهای ایران و شوروی ،0881. مهانبانی، امان اهلل .3

کبرر  ا یعلر  ی کتابخانه تهران، به کوش  عباس اقبال، ،نو خیتار ،0826. رزایم ریمهانگ .01

 .و شرکاء یعلم
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، تهران، وزارت ماهیت تحول در آسیای میانه و قفقاز، 0861.  حسین پور، اکرم .00

 .0868امور خارمه،  

 ویخرد  نیکوشر  حسر   بره  ،یاالخبار ناصر قیحقا ،0811. معفر محمد ،یخورموم .02

 .  زوار یکتابفروش تهران، مم،

، تهررران، هــا در آســیای مرکـزی  هــا و انگلـیس  روس، 0813.  دیردرل، سرلطان   .08

 .ی شورای نظام انتشارات اداره

ی مســلمانان آســیای  حکومــت مســکو و مســئله، 0811. زاده، محمررود رمضرران .01

 .، مشهد، آستان قدس رضویمرکزی

ــ  حکومـــت ،0811. کررل یما ن،یوکیرر ر .05  یایمســـکو و مســئله مســـلمانان آسـ

 .یاسالم یها پژوه  ادیبن مشهد، محمود رمضان زاده،ی  ترممه ،(یشورو)یمرکز

 .ریرکبیام تهران،، 8ج  ، خیناسخ التوار  ،0886. خان یمحمدتق ر،سپه .01

 .01ی فقه و تاریخ تمدن، ش  ، مجلهخاندان منغیتیه در بخارا، 0835. شمسا، برات .06

 .، تهران، زریاب2، چ ی سلطنت قاجار ایران در دوره،  0831. شمیم، علی اصغر .03

، نوشتة به اهتمام (قاجار عصر محمد شاه)ی بخارا  سفرنامه،  0868. عباسقلی خان .03

 .، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی0حسین زمانی، چ 

انتشرارات   تهرران،  ،تـرکمن  انیرانیا ،0861. ی، اصغر و محمد شریف کمالیعسگر .21

 .ریاساط

، ترممره و  ی فریزر معروف به سـفر زمسـتانی   سفرنامه، 0811. فریار، میما بیلی .20

 .، تهران، توس0، چحواشی از منوچهر امیری

ـ در ا سیو انگل روس ،0851. روزیف کاظم زاده، .22  ی ترممره  ،(1828-1318) رانی

 .یبیم یکتابها یسهام شرکت تهران، ،یریمنوچهر ام

غالمعلری وحیرد    ی ، ترممره ایـران  ی ایـران و قیـیه   ،0831. کرزن، مرج ناتانیرل  .28

 .، تهران، بنگاه ترممه و نشر کتاب0 مازندرانی، ج
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در  سـم یونالیو انتشار ناس یمرکز یایشرح آس ،0838. آتاماژور ،تانیکاپکستنکو .21

 ی  سسررهؤم تهررران، نررژاد، یزرگررر  نیغالمحسرر ییتحررح داود خررانف و ی ترممرره ،آن

 .یعلوم انسان ی توسعه و قاتیتحق

 انتشرارات  تهران،  ،یمرکز یایو حکومت در آس استیس  ،0861. الهه  ،ییکوال .25

 .سمت

 کرده، یم نیعبدالحسر  ی ترممره  ،صـحرا نـوردان   یاطورامپر ،0858. رنه گروسه، .21

 .یو فرهنگ یعلم انتشارات تهران،

 .، تهران، نشر علمها تاریخ سیاسی و اجتماعی ترکمن، 0811. گلی، امین .26

 ،(از آغـاز تـا قـرن هجـدهم    )یجوامع اسـالم  خیتار ،0861. رامیا دوس،یالپ .23

 .یماسال یپژوه  ها ادیبن مشهد، محمود رمضان زاده،ی  ترممه

، تهرران،  2ی مشرفق همردانی، چ    ، ترممره نادرشـاه افشـار   ،0856. الرنس، لکهارت .23

 . امیرکبیر

 چ عبراس اقبرال،   ی ترممه ، االسالم نیالطبقات السالط خیتار ،0818. یاستانل ،نیل .81

 .کتاب یایدن تهران، ،2

ـ یروابـط س  خیتـار  ،0868. محمرود  محمود، .80 ـ ا یاس و انگلسـتان در قـرن    رانی

 .]نا بی[تهران، ، 8ج  ،نوزدهم

 .تهران، کیهان، 0چ ، مرزهای ایران ،0821. علی مخبر، محمد .82

ـ ا یو روابط خارج یاسیتحوالت س خیتار ،0831. دماللیس ،یمدن .88 ، 0ج ،رانی

 .یدفتر انتشارات اسالم قم،

سیر تـاریخی، اجتمـاعی و   )مقیم خانیی  تذکره، 0831. منشی، محمد یوسف .81

، مقدمره، تحرحیی و   (نیان و اشـترخانیان فرهنگی مـاورااالنهر در عصـر شـیبا   

 .تحقیق فرشته صرافان، تهران، میراث مکتوب

، 0، ج 5، چ دایره المعارف بزرگ اسـالمی  ،0838. موسوی بجنوردی و همکاران .85

 .تهران، مرکا دایره المعارف اسالمی

Archive of SID

www.SID.ir



 11شماره ی /  7سال / مسکویه                                                              

 

11 

 ی نامره  فحرل ، 0860، زمسرتان  0س ،2ش، ریصغ یایو شناخت آس ایبه آس ینگاه .81

  قفقاز،  و یمرکا یایمطالعات آس

مجلرد  ) 0، بخ  3، ج تاریخ روضه الصفای ناصری، 0831. هدایت، رضا قلی خان .86

، زندیه، قاماریه تا پایان منو اول ایران و روس، به تححیی ممشرید کیران فرر، چ    (08

 .، تهران، اساطیر0

 .یانتشارات طهور تهران، ،خوارزم ی سفارت نامه ،0851. خان یرضاقل ت،یهدا .83

 .ریرکبیام ،تهران،رانیا یروابط خارج خیتار ،0811. عبدالرضا ،یهدوهوشنو م .83

،  سیاحت درویشی دروغین در خانات آسیای میانه، 0836. یروس ، آرمین وامبری .11

 .رهنگیی فتحعلی خوامه نوریان، تهران، انتشارات علمی و  ف ترممه

قردس   آسرتان  مشهد، ،یدر دوره اسالم یمرکز یایآس ،0862. غالمرضا ورهرام، .10

 .یرضو
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