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چکیده

 بر،اقتصادی خراسان و آسیای مرکزی بوده و از دوران باستان تا معاصر-شهر بندری ترمذ در تمام دوران حیات خود حلقة اتصال سیاسی
تحلیلی و با تکیه بر دادههای تاریخی و جغرافیایی- در این مقاله که به روش توصیفی.روند تحوالت تاریخی این منطقه تأثیر گذاشته است
 به بررســی فراز و نشیبهای تاریخی این شهر در زمان، ضمن توصیف موقعیت جغرافیایی شهر ترمذ،دســت اول گردآوری شــده است
 بررسی اهمیت اقتصادی و ژئوپولتیکی ترمذ نیز.سلسلههای مختلف حاکم بر ایران و خراسان بزرگ (خراسان و آسیای میانه) میپردازیم
 نتایج بررسیها نشان میدهد این گذرگاه تاریخی که امروزه در جنوبیترین نقطة ازبکستان قرار.بخشــی از اهداف پژوهش حاضر است
 نقش مهمی در حفظ یا به مخاطره افکندن تمامیت ارضی ایران و نیز رونق یا عدم رونق اقتصادی، بسته به رویکرد سیاسی حاکمان،دارد
 و یا، ترمذ در سطح منطقهای نیز بهعنوان پل اقتصادی مهمی در مسیر جادة بزرگ معروف به جادة خراسان.خراسان بزرگ داشته است
. در اتصال ایران به آسیای مرکزی و چین و هند نقش بسزایی داشته است،جادة ابریشم
. ماوراءالنهر، جیحون، تِرمِذ؛ خراسان بزرگ، آسیای میانه، ازبکستان:واژگان کلیدی

Analysis on Historical Importance of Termez Pathway
Maryam Khosrowabadi3/Keyvan Karimi Alvar4
Abstract
Port town of Termez, known as Great Khorasan in post-Islamic era, was an economical-political
connection for Khorasan and Transoxiana. Due to its location, it has had a critical role in historical
changes of Khorasan and central Asia during its ancient to contemporary time. In this research a
descriptive-Analytical method based on primary historical and geographical data has been used
to investigate economical and Geopolitical importance of Termez. This paper along with providing
a descriptive report on Termez geography, investigates its historical changes during different
dynasties ruling on Iran and Great Khorasan (khorasan and Central Asia) in a geographical point
of view. Results show this historical pathway in the southernmost part of Uzbekistan had played
a critical political-economic role in Iran’s territorial integrity and economic prosperity or lack of
prosperity of Big khorasan and areas such as Balkh and Marv. A topic that directly related to
the different attitudes of the Ghaznavid Sultan Mahmud, Sultan Mohammad Khwarazmshah and
Timur Gurkani, towards a significant role of Termez. Termez also has been a crucial economical
bridge in the Big pathway known as khorasan or silk road which connects Iran to central Asia,
China and India.
Keywords: Uzbekistan, Central Asia, Termez, Great Khorasan, Jeyhun, Transoxiana.
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مقدمه

ترمذ واقع در ســاحل رود جیحون ،از شهرهای ماوراءالنهر و از توابع بلخ ،همواره پل ارتباطی خراسان و
آســیای مرکزی بوده است .این شهر امروزه در جنوب کشور ازبکستان قرار دارد .تاکنون در مورد شهر
ترمذ و موقعیت خاص اقتصادی و جغرافیایی آن پژوهش کاملی صورت نگرفته اســت .با وجود این ،در
کتاب جغرافیای تاریخی خراسان بزرگ 1مطالبی دربارة جغرافیا ،تاریخ سیاسی-اقتصادی و معماری ترمذ
نگاشته شده است .همچنین در دانشنامة جهان اسالم در مدخلی با عنوان «ترمذ» ،با نگاهی توصیفی ،به
موقعیت جغرافیایی این شهر ،دست به دست شدن آن در دورة حاکمیت ترکان و جایگاه سادات ترمذی
نزد حکام از جمله تیمور اشاراتی شده است .در منابع جغرافیایی قرون نخستین از جمله در حدود العالم و
احسن التقاسیم و نیز در سفرنامههای ابنبطوطه و کالویخو و منابع تاریخی مانند تاریخ بیهقی میتوان
اطالعات مختصر و مفیدی در مورد این شهر به دست آورد .آنچه حائز اهمیت است توجه سالطین ایران،
از باستان تا دورة صفوی ،به این گذرگاه ترانزیتی است .حال باید دید چرا این شهر مورد توجه سالطین
بوده است؟ و موقعیت جغرافیایی ترمذ چه نقشی در تداوم حیات تاریخی آن داشته و این شهر در مناسبات
ایران و آسیای مرکزی از منظر سیاسی و اقتصادی چه جایگاهی داشته است؟ بررسی تاریخ این منطقه
نشان میدهد که سالطین ایران تالش زیادی کردهاند تا این منطقة ترانزیتی را در قلمرو خود نگه دارند.

ترمذ؛ ریزشگاه نهرها

تِرمِذ باستان در لب جیحون 2قرار داشت و یکی از شهرهای معروف خراسان بزرگ در قلمرو جغرافیایی
ایران بود که با ترمذ فعلی حدوداً  10کیلومتر فاصله داشت 3.این شهر مهمترین معبر و گذرگاه جیحون
برای عبور کاروانها و کشتیها بود و به خاطر داشتن چنین موقعیتی ،در حاشیة جیحون پایههای شهری
مهمی ریخته شد .جریان آب از زیر پای قلعة ترمذ میگذشت و به دلیل تجمع کشتیها در ساحل آن،
4
این شهر همواره شلوغ بود و از این رو ،تزمذ را «آبراهه» یا «آواره» نامیدهاند.

 .1مریمخسروآبادی ،کیوان کریمیالوار ،جغرافیای تاریخی خراسان بزرگ (اصفهان :کنکاش.)1397 ،
 .2یونانیان باستان جیحون را اکسوس ( )Oxusمیخواندند.

3. .Gregoire Frumkin, Archaeology in Soviet Central Asia (Leiden: Brill, 1970), p. 110.

 .4صفیالدین واعظ بلخی ،حواشی فضایل بلخ ،تصحیح عبدالحی حبیبی (تهران :بنیاد فرهنگ ایران ،)1364 ،ص 16؛ ابنعربشاه ،عجائب المقدور فىنوائب
تیمور (تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب ،)1356 ،ص .280-279
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منبعworldatlas/Uzbekistan :

دو مایل باالتر از ترمذ جایی به نام ماله قرار داشــت که ریزشــگاه نهرها و رودهای منتهی به جیحون
بود .بنابراین ،همة کشــتیها را به سمت خود میکشید .کوهستانی که در یک منزلی ترمذ قرار داشت
و جریان آبهای آن که در دو سویش میدرخشید ،احساسات و عواطف جغرافیدانان قرون وسطایی را
چنان برانگیخته است که آن را به صحنهای از بهشت تشبیه کردهاند 1.حکیم انوری نیز دربارة آن سروده
2
است« :گفتم ای بخت بهشت است سواد ترمذ».
در مقابل قلعة ترمذ که پایههایش در آب بود ،بیابانی قرار داشت که معمو ًال نیروها و لشکرها در مواقع
ضروری در آن جمع میشدند .صحرایی که در برخی منابع به آن «جزیره» گفته میشود ،از طریق پل
چوبی یا کشــتیها به شهر متصل میشد و از طریق خشکی سه تا چهار ماه فاصله داشت 3.این مکان
منحصربهفرد در ایجاد امکانات کشــاورزی و تجاری ترمذ نقش مهمی داشت .چنانکه در کاوشهای
باستانشناســی توپراککاله (توپراق قلعه ،در نزدیکی ترمذ) شبکههای پیچیدة آبیاری مربوط به نیمة
4
نخست هزارة اول قم کشف شده است.
 .1شمسالدین ابوعبداهلل مقدسی ،احسن التقاسیم فی معرفه االقالیم ،ترجمة علینقی منزوی ،ج ( 2تهران :شرکت مؤلفان و مترجمان ،)1361 ،ص -421
422؛ ابواسحق ابراهیم استخری ،مسالک و ممالک ،به کوشش ایرج افشار (تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب ،)1340 ،ص .234
 .2علی بن محمد انوری ،دیوان انوری ،تصحیح سعید نفیسی (تهران :مؤسسة مطبوعاتی پیروز ،)1337 ،ص .565
 .3قاضى احمد بن شرفالدين حسين حسينى قمى ،خالصه التواري خ ،تصحیح احسان اشراقی ،ج ( 1تهران :دانشگاه تهران ،)1383 ،ص 120؛ شرفالدین
علی یزدی ،ظفرنامه ،تصحیح محمد عباسی ،ج ( 1تهران :شرکت سهامی رنگین ،)1336 ،ص .428-423
 .4رقیه بهزادی ،قومهای کهن در آسیای مرکزی و فالت ایران (تهران :دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی ،)1373 ،ص .21
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ترمذ مرکز تمدن میان دو رود در عصر باستان

به روایت منابع تاریخی ،بنای ترمذ به دوران ماقبل تاریخ-دوران پیشــدادی و کیانی-یا یونانیان باختر
برمیگردد و محل مرگ اسکندر مقدونی را در این شهر گزارش کردهاند 1.با استناد به کتیبة نقش رستم
که شــاپور اول به مناسبت پیروزی بر کوشــانیان در دل کوه ایجاد کرده بود ،ترمذ در قلمرو ساسانیان
قرار داشــت و گاه صحنة درگیری بین صحراگردان (هپتالیها و ترکها) و دولت ساسانی بود .حاکمان
آن «ترمذ شاه» نامیده میشدند 2.ماسون در رسالة شهر ترمذ کهنه و کارهای هیئت اعزامی به ترمذ و
همچنین شیشکین در نقشهبرداری تاریخی و لونین در تاریخ شهر ترمذ و آسمیونوف در دربارة ویرانههای
ترمذ ،با چاپ کاوشهای خود ،نشــان دادند که ترمذ در مرکز تمدن بین دو رود دارای ســابقة تمدنی
طوالنی اســت .همچنانکه متون تاریخی هم گزارشهای متعددی از حضور دولتهای حاکم در تاریخ
ایران و آسیای مرکزی در شهر ترمذ دادهاند ،از جمله هخامنشیان ،امپراتوری یونانی باکتریایی ،سکاها،
قبایل تخار ،خانات ترک ،ســامانیان ،ترکان قرهخانی ،غزنویان ،سلجوقیان ،قراختاییان ،خوارزمشاهیان،
مغوالن ،اولوس جغتای ،ازبکها و روسها.
دنیک اولین کسی بود که در سال 1306ش1927/م به بررسی این مکان پرداخت .سپس ماسون کار
او را دنبال کرد که موفق به کشــف قلعة بزرگ ترمذ شــد .ادامة حفاریها در 1307ش1928/م منجر
به کشــف گورســتانی در سمیرچیه (هفت رود) شد که متعلق به ســدههای اول میالدی بود .در سال
1317ش1938/م اوکالدنیکف غار تِشــیکتاش ( 25000ســال قبل از میالد) را در جنوب ازبکستان
کشف کرد و مقدار زیادی ابزار سنگی و بقایای اسکلت پسر جوانی از خانوادة نئاندرتال را که با شاخ بز
کوهی وحشی پوشانده شده بود ،از زیر خاک بیرون آورد .همچنین فرهنگ عصر بُ ُرنز اولیه ،که به ۲۲۰۰
تا  ۱۷۰۰سال قبل از میالد بازمیگردد ،در حین حفاری یافت شد .کشف مجموعهای از اشیا و سکههای
طال و نقره ،معروف به گنجینة اوکســوس ،در ساحل شمالی آمودریا ،متعلق به دورة هخامنشی ،و نیز
کشف پایهستونها و ظروف سنگی به سبک یونانی و ظروفی مزین به تصاویری از باکوس ()Bacchus
(خدای شراب یونانی) یا صحنههایی از نمایشــنامة اوریپیدس ( )Euripidesبه نفوذ فرهنگ ایرانی و
یونانی در منطقه اشاره میکند.
 .1ابوالقاســم فردوسی ،شاهنامه ،به اهتمام ســعید حمیدیان ،ج ( 1تهران :قطره ،)1374 ،ص  384و  ،407ج  ،2ص 317؛ واعظ بلخی ،ص 16؛ جعفر بن
محمد جعفرى ،تاريخ يزد ،تصحیح ايرج افشار (تهران :علمى و فرهنگى ،)1384 ،ص 27؛ گرگوار فرامکین ،باستانشناسی در آسیای مرکزی ،ترجمة صادق
ملکشهمیرزادی (تهران :بیجا ،)1372 ،ص .179-81
س (تهران:
 .2احمد بن داوود دینوری ،اخبار الطوال ،ترجمة مهدوی دامغانی (تهران :نی ،)1364 ،ص 62؛ژوزف ماركوارت ،ايرانشهر در جغرافياى بطلميو 
طهورى ،)1383 ،ص 52؛ محمد بن جرير طبرى ،تاريخ طبري ،ترجمة ابوالقاسم پاينده ،ج 2 (تهران :اساطير ،)1375 ،ص .1147
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نشانههایی هم از تأثیر عناصر فرهنگی قندهار و هند بر روند هنری و توسعة شهری بهویژه در توپراق قلعه
مشاهده شده است .در تاالرهای توپراق قلعه تعداد زیادی مجسمة سنگ مرمر و خشت یافت شده که
احتما ًال مجسمة فرمانروایان و زنان آنها یا خدایان حامی خوارزم بود ه است .همچنین نقشبرجستههایی
از سنگ آهک تراشیدهشد ه در آیرتم (واقع در  18کیلومتری ترمذ) به دست آمده که متعلق به اوایل دورة
کوشان یا احتما ًال قرن اول میالدی بوده است .در این نقشبرجستهها مردان و زنان جوان در میان شاخ
و برگهای کنگر در کنار نوازندگان دیده میشوند .تصاویر نقشبرجستهها بازتابی از هنر قندهار است که
1
نشانههایی از هنر هلنی و بومی متعلق به معابد بودایی نیز در آنها مشاهده میگردد.
ترمذ شهر مهمی در جادة بلخ-سمرقند بود ،جادهای کاروانی که از هند به ترکستان شرقی میآمد و به
چین متصل میشــد 2.بنابراین ،ترمذ در رواج بودیسم در سمرقند و مرو نقش بسزایی داشت 3.در زمان
کوشانیان ،تجار کاالهای واردشده از چین را از طریق ترمذ ،باکتریا ،ایران و هندوکش به قسمت باالی
سند میفرستادند .از اینجا کاال به دهانة خلیجفارس یا به پایگاههای رومی در دریای سرخ ارسال میشد
تا در اسکندریه ،روم یا مراکز غربی دیگر توزیع شود .بدین ترتیب ،ترمذ اهمیت بینالمللی یافت و به یکی
از ثروتمندترین شهرها تبدیل شد .ابریشم چینی از شرق به غرب و بودیسم و هنر ایرانی-یونانی از غرب
به چین راه یافت .رواج ادیان زردشتی ،بودایی و مسیحی و بعدها اسالم و فرقههای صوفی نشاندهندة
4
موقعیت چهار راهی ترمذ در اعصار گذشته است.
در حفاریهای منظم باستانشناسی آلبائوم در منطقة سرخاندریای علیا در سال 1950م ،بهویژه در دو
منطقة زارتپه در  26کیلومتری شمال غربی ترمذ و زنگتپه در  30کیلومتری شمال شهر ،سکههایی از
دورة یونانی تا دورة هیاطله و همچنین مقادیر زیادی سفال و پیکر به دست آمد که به سدههای دوم و
سوم پیش از میالد تا سدههای پنجم و ششم میالدی مربوط میشد .وجود پیکرههای بودا تقریب ًا در همة
خانهها ،همراه با معابد قرهتپه (سدههای چهارم قبل از میالد تا دوم بعد از میالد) و فائضتپه (سدة اول
ی است .نتایج کاوشهای باستانشناسی نشان میدهد
تا سوم میالدی) ،نشاندهندة تأثیر اندیشة بودای 
که ترمذ یکی از بزرگترین و پرجمعیتترین شــهرها در قرون اول قبل از میالد تا چهارم بعد از میالد
بوده اســت .مناطق مسکونی بزرگ ،با دژها و ساختمانهای قصر مانند ،بر روی سکوهایی از خشت یا
گل رس ساخته میشدند که نمونة آن بقایای ساختمان قصر مانندی در کوچوکتپه ،در نزدیکی ترمذ،
 .1الکساندر بلنیتسکی ،خراسان و ماوراءالنهر (آسیای میانه) ،ترجمة پرویز ورجاوند (تهران :گفتار ،)1364 ،ص  41و 104؛ فرامکین ،ص  149-148و 158
و 176؛ رومن گیرشمن ،ایران از آغاز تا اسالم ،ترجمة محمد معین (تهران :علمی و فرهنگی ،)1374 ،ص  277و .356
2. .Frumkin, p. 110.
3. S. Frederick Starr, Fergana valley the Heart of Central Asia (London-New York: Routledge, 2015), p. 21.

 .4مقدسی ،ج  ،2ص  323؛ واعظ بلخی ،ص 64؛ ماركوات ،ص 112-109؛ بهزادی ،ص .79
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است .ساکنان ترمذ بردهدار بودند و خادمان زیادی داشتند و طبق سنت پدرساالری زندگی میکردند.

1

افول گذرگاه ترمذ در عصر فتوحات اعراب

به طور کلی انشــقاق داخلی ،فقدان رهبری بومی قوی ،وجود ســرداران عرب معروفی چون قتیبه و
همچنین ترویج دین جدید همگی از جمله عواملی بودند که سبب پیشرفت کار اعراب در آسیای مرکزی
شد 2.به گفتة طبری و بالذری ،ترمذ که یکی از قویترین و پایدارترین دژها بود ،در دوران خالفت معاویه
خانة اســام شد .اما تالش عربها برای گذر از جیحون و تسلط بر فرارودان باعث رکود تجاری ترمذ
شد که گذرگاه کشتیهای تجاری بود .درگیریهای قبایل عرب ساکن در خراسان ،به مدت پانزده سال
تحت حکومت موســی بن عبداهلل بن خازم سلمی ،نیز در تضعیف شهر ترمذ مؤثر بود .موسی سلمی از
جمله شورشیان بود که در مقابل خالفت اموی ایستاد .او ،با همراهی شاهزادگان ماوراءالنهر ،مانع ارسال
خراج به دربار خلفا گردید ،اما ترمذ در سال  85هـجری دوباره توسط قتیبه بن مسلم ،سردار اموی ،به
3
کنترل بنیامیه درآمد.
بارگه باشکوه ترمذ در عصر ساللههای ایرانی

هنگامی که خراسان به خاندان طاهری و سامانی واگذار شد و پس از آن در زمانی که برخی از خانوادهها
از جمله چغانیها در خراسان به قدرت رسیدند ،بر اهمیت ترمذ ،بهعنوان دروازة تجارت ماوراءالنهر (بخارا)
به خراســان ،روز به روز افزوده شــد ،بهویژه در دورانی که تمام خراسان و فرارودان (ماوراءالنهر) تحت
ش منابع جغرافیایی این عصر ،اقتصاد آزاد را در این منطقه
سلطة سامانیان بود و سامانیان ،براساس گزار 
ایجاد کردند .برخی از محققان ،با توجه به شکوه بخارا که با بغداد و قاهره و قرطبه در رقابت بود ،از عصر
4
طالیی ماوراءالنهر سخن میگویند.
ترمذ بهعنوان دروازة تجاری خراســان به ماوراءالنهر و هند و چین اهمیت بیشــتری پیدا کرد و بارگه
باشــکوه و پرجمعیت ختالن و چغانیان گردید و به مرکز علم و تجارت مشــهور شــد .در ساحل ترمذ
کشتی ساخته میشــد و همه چیز از پارچه گرفته تا چرم ،عطر ،ظروف فلزی و پوست ،ماهی ،صابون
و فرش از طریق گذرگاه ترمذ بین چین و خراســان خرید و فروش میشــد .این شهر در محور تجاری
 .1فرامکین ،ص 90؛ بهزادی ،ص .368-358

2. Glenn E. Curtis, Kazakstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, and Uzbekistan (Washington: D. C. Library
of Congress, 1997), pp. 386- 387; Dilip Hiro, Inside Central Asia (New York and London: Overlook Duckworth,
2009), p. 18.

 .3احمد بن یحیی بالذری ،فتوحالبلدان (بخش مربوط به ایران) ،ترجمة آذرتاش آذرنوش ،تصحیح محمد فرزان (تهران :سروش ،)1364 ،ص  405و -578
579؛ عزالدین علی ابناثیر ،تاريخ كامل بزرگ اسالم و ايران ،ترجمة حسین روحانی ،ج ( 4تهران :اساطیر ،)1370 ،ص 513-505؛ طبرى ،ج  ،5ص .306
4. .Curtis, p. 387.
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بلخ-سمرقند قرار داشت .دروازة باب الحدید یا دروازة آهنین (به نوشتة بارتولد ،تنگ بزغالة کنونی) تنها
گذرگاه کوهستانی در سه مایلی شهر بود که همة تجار هند باید از آن عبور میکردند .همچنین گذرگاه
میله ،در دو فرســخی ترمذ ،این شهر را به گذرگاه تجاری و یکی از مراکز دارای ضرابخانه تبدیل کرده
بود که خراجی معادل  67042درهم به دربار سامانی ارسال میکرد .بیستگانی صاحب برید آن که 300
درهم میشد ،با همطرازان او در شهرهای طالقان ،چغانیان ،کش ،قهستان و دیگر شهرهای خراسان و
1
ماوراءالنهر یکسان بود.
همچنین در این عصر بهترین رباطها در ماوراءالنهر رباطهای ترمذ بودند که ظاهراً از زمان ســامانیان،
هنگامی که حمالت مسلمانان به ماوراءالنهر شکل گرفت ،اهمیت داشتهاند ،زیرا ابنحوقل ،جغرافیدان
دورة ســامانی ،به برتری رباطهای ترمذ اشــاره کرده است .به گفتة وی ،این رباطها در هنگام خطرات
طبیعی مانند برف و باران و یا خطرات ناشی از تهاجم دشمنان پناهگاه لشکریان و فراریان بودند .در این
رباطها مســتمریای برای مسافران و ســاکنان آن (فقیهان و طالبان دانش) در نظر گرفته شده بود .از
مهمترین این رباطها که جنبة مذهبی نیز داشتند ،رباطهای ذوالکفل و ذوالقرنین بودند که بین ترمذ و
آمل ،در محلی به نام کلیف ،قرار داشتند .این رباطها تا چندین قرن بعد ،در دوران ایلخانی که ابنبطوطه
2
در آنها به استراحت پرداخت و حاکم ترمذ (عالءالملک) او را پذیرفت ،برقرار بودند.
موقعیت استراتژیک و مرزی ترمذ در عهد ساللههای ترک

منابع تاریخی و جغرافیایی ،از ترمذ بهعنوان فرضه و بارکدة ختل ،وخش ،ویشــگرد ،قبادیان ،چغانیان و
مناطق اطراف آن یاد کردهاند .گزارش مقدسی در مورد انواع کاالهای مبادلهشده بین شهرهای مختلف
خراسان و آسیای مرکزی حاکی از اهمیت این مسیر ترانزیتی معروف به جادة بزرگ (جادة ابریشم) است.
بیشتر مبادالت از طریق گذرگاه ترمذ انجام میشد .اگرچه مقدسی مینویسد جیحون  25گذرگاه داشت،
در واقع این گذرگاه ترمذ بود که محل اتصال خراسان و آسیای مرکزی بود .کاالهای تجاری از طریق
ترمذ به بغداد ،سیستان ،خراســان ،ماوراءالنهر ،ترکستان و آسیای مرکزی صادر و وارد میشد .در زیر،
براساس نوشتة مقدسی ،به محصوالت و تولیداتی که در شهرهای جنوبی جیحون تهیه میشد و برای
نقل و انتقال از بندرگاه ترمذ عبور میکرد ،اشاره میشود:

 .1احمد بن ابییعقوب یعقوبی ،البلدان ،ترجمة محمدابراهیم آیتی (تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب ،)1343 ،ص  68و 290؛ استخری ،ص 227؛ ابوالقاسم
ن حوقل ،صوره االرض ،ترجمة جعفر شعار (تهران :امیرکبیر ،)1366 ،ص  199و 205-204؛ حدود العالم من المشرق الیالمغرب ،با مقدمة بارتولد
محمد اب 
و حواشى و تعلیقات مینورسكى ،ترجمة میرحسین شاه (كابل ،)1342 :ص  109و 322؛ مقدسی ،ج  ،2ص  421و  423و  499و .476-475
 .2ابنحوقل ،ص 276-77؛ شمسالدين ابیعبداهلل محمد ابن بطوطه ،سفرنامة ابن بطوطه .ترجمة محمدعلی موحد (تهران :ترجمه و نشر کتاب،)1377 ،
ص .458
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 ...از نیشابور پارچههای سپید خُ فیه بیباف ،عمامههای شهجانی ،راختج [= نام پارچهای که در نیشابور
لحم ابریشمی [= پارچه ابریشمی بسیار مالیم] ،سعیدی ،ظرائفی،
بافته میشــد] ،مقنعه ،زیرپیراهنیُ ،م َ
زینت ،پارچههای مویین و نخ ریسیدة خوب و آهن و جز آنها صادر میشد؛ از نسا و ابیورد ابریشم و پارچة
آن ،کنجد و روغن ،جامة زربفت؛ از نسا پوشاک و پوستینهای روباهی و پارچه و از طوس دیگ سنگی
نجد
خوب و حصیر و دانهها و از روستاهای نیشابور پوشاک و ُکلفَت؛ از هرات پارچة بسیار ،دیبا ،مویزَ ،ع َ
[= مویز] سبز و سرخ و دوشاب آن ،پوالد ،پسته و بیشتر شیرینیهای خراسان و از مرو مالحم [= پارچة
نیمه ابریشم] ،مقنعههای ابریشمی و پنبهای ،گاو ،پنیر و مس؛ از سرخس دانهها و شتر ،از سگستان خرما
و زنبیل و طنابها از لیف و حصیر؛ از قهستان ،پوشاکهایی همانند نیشابوری سفید ،فرش ،جانماز زیبا و
نجد ،روغن ،شیرة آفتابی انگور ،انجیر ،انار دانه،
از بلخ صابون ،کنجد ،برنج ،گوز [= گردو] ،بادام ،مویزَ ،ع َ
کبریت ،سرب ،بخورها و وقایه [= چادر زنان]1.
در اهمیت نقش ترمذ در مبادلة کاالها ،لسترنج این شهر را مهمترین بالد ایالت چغانیان ذکر میکند و
آن را مرکز کاالهایی میشــمارد که از بالد شمالی به خراسان حمل میشد 2.بر این اساس گفت ه شده
که شهر ترمذ «همیشه ممر و معبر بوده است» و گویا به همین دلیل آن را «آبراهه» میخواندهاند 3.در
ادامه ،با توجه به گزارش مفصل مقدسی ،به محصوالت و تولیداتی که در شهرهای شمالی جیحون تهیه
میشد و برای مبادله به بارکدههای تجاری مانند ترمذ میرسید ،اشاره میکنیم:
ُرجستان] زر و فرشهای نیکو ،جامهدان ،اسبهای نیکو و از ترمذ صابون ،از
 ...از غُرج شار [غ ُ
ُرج الشار= غ َ
َولوالج [شهری از عمال بدخشان] کنجد و روغنش ،بادام ،پسته ،برنج ،روغن و پوست روباه صادر میشود؛ از
بخارا پارچههای نرم ،جانماز ،فرش ،رخت خواب مسافرخانه و کمربند برای اسبان که در زندانها میبافند،
بوسیه [دهی در
رمینیه [در شش منزلی بخارا]َ ،مندیل [= دستار] و از َد َ
پیه ،پوســت آهو ،روغن سر و از َک َ
سغد] و وذار جامههای وذاری و برخی سالطین بغداد آن را دیبای خراسان میخوانند و از خوارزم سمور،
سنجابَ ،دل ِه [= گربة صحرایی یا روباه سفید] و روباه ،خرگوش رنگین ،روغن ،عسل ،فندق ،باز ،شمشیر،
بردگان َصقلَبی ،گوسفند ،گاو که همه را از بلغار آرند و صادر کنند و نیز ُعناب ،مویز بسیار و فرآوردههای
شیر ،کنجد ،فرش ،لحاف ،دیباج پیشکش ،مقنعة ابریشمی ،قفل و کانهایی که جز مردان نیرومند توانایی
کشــیدن آن را ندارند ،آبگیر ،ماهی ،کشتی که میسازند و صادر میکنند و همچنین از ترمذ .از سمرقند
جامة سیمگون و سمرقندی ،دیگهای بزرگ مسین ،قمقمههای خوب ،خیمه ،رکاب ،لگام و تسمه و از
 .1مقدسی ،ج  ،2ص .476-475
 .2گی لسترنج ،جغرافیای تاریخی سرزمینهای خالفت شرقی ،ترجمة محمود عرفان (تهران :علمی و فرهنگی ،)1373 ،ص .469
 .3احمد رنجبر ،خراسان بزرگ (تهران :امیرکبیر ،)1363 ،ص .98-97
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بناکث پوشاک ترکستانی ،از چاچ زین چرمین نیکو ،جعبه ،خیمه و پوستها که از ترکستان آرند و دباغی
کنند و لنگ ،جانماز ،تخمه ،کمانهای نیکو و پنبه که به ترکستان میبرند و نیز از سمرقند دیبایی را به
رجل [= نوعی جامة نگارین] خوانند و از طوس تکههای خوب و
ترکستان برند و جامههایی سرخ که ُم َم َ
بُرد نیکو [= جامهای قیمتی و گرانبها] ،از َفرغانه و اسبیجاب بردگان ترک و جامههای سپید ،جنگافزار
چون شمشیر ،مس ،آهن ،از طراز پوست ،از ترکستان و خَ تل [والیتی از بدخشان] برای این سو اسب و
دیواج طراز ،فیروزه ،ابرو ،چاقو و ریباس [= رســتنی لطیف و سبزرنگ و خوردنی] نیشابور
قاتر میآورندِ .
بیمانند هستند .فرآوردههای شیر و اُش ُترغاز مرو بیمانند است .گوشت بخارا و نوعی خربزة ایشان به نام
ساف بیمانند میباشند .کمانهای خوارزم و سفال چاچ ،کاغذ سمرقند ،بادنجان نسا و انگورهای هرات
مانند ندارند .سنگ فیروزة نیشابور به همه جای دنیا میبرند ،گل آن به مصر و ترکستان و ریباس به سفرة
1
شاهان برده میشود .آبش نمک است که برای دارو به نقاط دور هم فرستاده میشود.
ترمذ به نبض تپندة اقتصاد خراســان بزرگ و آســیای مرکزی تبدیل شده بود و از این رو همواره نظر
دولتهای وقت را به خود معطوف میســاخت .آنها میکوشیدند این شهر را در قلمرو خود قرار دهند.
چنانکه گاهی جزء شــهرهای چغانیان و حاکمنشــین آن (گرچه متصل به چغانیان و آبادتر از آن بود)
2
محسوب میشد و گاهی در تقسیمات اداری طخارستان ،بلخ و سمرقند قرار میگرفت.
در زمــان حکومت غزنویان ،هنگامی که ترکان قراخانی ماوراءالنهر را از قلمرو جغرافیایی و سیاســی
خراســان جدا کردند ،موقعیت استراتژیک و مرزی ترمذ بیشتر از موقعیت اقتصادی آن مورد توجه قرار
گرفت .هر زمان سالطین غزنوی به سوی هند حرکت میکردند ،قراخانیان از فرصت استفاده و با عبور
از این گذرگاه به خراسان حمله میکردند .بنابراین ،غزنویان تالش نمودند با در اختیار گرفتن ترمذ ،مانعی
در برابر قلمرو خود ایجاد کنند .به گفتة بیهقی ،محمود غزنوی عقیده داشت «نواحی بلخ ،طخارستان،
3
چغانیان ،ترمذ ،قبادیان و ختالن به مردم آکنده باید کرد که هر جا خالی یافتند ،غارت کنند و فرو کوبند».
به دنبال چنین اهدافی ،او با حاکم چغانیان ،که ترمذ از بخشهای اداری قلمرو وی بود ،روابط نزدیکی
برقرار کرد و غزنویان در ساخت و آمادهسازی کشتیها برای محاصرة قلمرو قراخانیان از ترمذ و ختل و
قوادیان استفاده کردند .مسعود غزنوی میگفت ترمذ برای دولت ما مبارک بوده است و به همین سبب
گاهی اوقات دســتور میداد خراج آن را کاهش دهند .این شــهر تفرجگاه و شکارگاه و محل برگزاری
 .1مقدسی ،ج  ،2ص .478-476
ن حوقل ،ص 205؛ واعظ بلخی ،ص 145؛ یعقوبی ،ص
 .2ابنخردادبه ،مســالک و ممالک ،ترجمة ســعید خاکرند (تهران :میراث ملل ،)1371 ،ص 61؛ اب 
65-64؛ تاریخ آل سلجوق در آناتولی ،تصحیح نادره جاللی (تهران :میراث مکتوب ،)1377 ،ص 50؛ گنزالس کالویخو ،سفرنامة کالویخو ،ترجمة مسعود
رجبنیا (تهران :بنیاد ترجمه و نشر کتاب ،)1344 ،ص .207-206
 .3خواجه ابوالفضل محمد بیهقی ،تاریخ بیهقی ،تصحیح علیاکبر فیاض ،به اهتمام محمدجعفر یاحقی ،ج ( 5مشهد :دانشگاه فردوسی ،)1383 ،ص .113
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جشنهای دولتی بود .به روایت بیهقی ،سلطان مسعود در ایام فراغت «نشاط شراب و صید میکرد بر
جانب ترمذ بر عادت پدرش امیر محمود ».وی مینویسد با بلند شدن صدای بوق و طبل از قلعه ،جشن
آغاز میگردید .آنگاه از کشتیهای لنگرانداخته در ساحل ،مطربان و زنان شروع به نواختن طبل ،پایکوبی
و بازی میکردند .سپس خوانها به رسم غزنین روان میگردید و نخچیر ،ماهی ،آچارها و نانهای ُیخه
بر سر سفرهها میگذاشتند .پس از آن امیر به صید و شکار میپرداخت .گاه نیز ،به میمنت این شادیها
و جشن و سرورها ،خراج ترمذیان را به آنان میبخشید 1.فرای به بقایای قصرها و تاالرها و گچبریهای
زیبای ســاطین غزنوی و سلجوقی اشــاره کرده که به گفتة وی ،یادآور ترکیبی از هنر گچبری عصر
ساسانی بوده است 2.مشهور است که سلطان محمود غزنوی و سلطان محمد خوارزمشاه ،سادات شهر
ترمذ را که در منابع تاریخی با القاب خداوندزاده ،عالءالملک و ابوالمعالی شــناخته میشوند ،جایگزین
مناسبی برای انتقال خالفت از عباسیان به علویان میدانستند.
توجه به استحکامات قلعه و همچنین رباطهای ترمذ نشاندهندة اهمیت موقعیت استراتژیک این شهر
در نزد سالطین غزنوی است .با توجه به اهمیت قلعة ترمذ در دفاع از خراسان ،و بهویژه بلخ ،کوتوالهای
قلعه همیشه از میان افراد توانا و شجاع انتخاب میشدند .ابوالحسن عنبری ،معروف به امیرک بیهقی،
بهعنوان حاکم قلعة ترمذ در زمان غزنویان ،به مدت  15سال از این قلعه در برابر سلجوقیان دفاع کرد.
ترمذ اولین منطقة مرزی بود که ســلجوقیان تالش نمودند با تصرف آن ،دست غزنویان را از خراسان
کوتاه کنند ،تالشی که بعد از مرگ مودود بن مسعود غزنوی به ثمر نشست و با فتح آن ماوراءالنهر نیز
عالوه بر خراسان از قلمرو غزنویها جدا گردید.
در زمان ســلجوقیان ،ترمذ به دلیل همین موقعیت گذرگاهی اغلب صحنة درگیری بین ســلجوقیان و
قراخانیان بود .به گفتة ابناثیر ،الپارسالن سلجوقی در سال 465ق1073/م با اینکه موفق به تصرف
این شــهر شــد ،اما جان خود را در این راه از دســت داد و ملک تکین قراخانی ،با بهرهگیری از مرگ
الپارسالن ،ترمذ را گرفت و گنجینههایش را به سمرقند برد 3.خاقان قراخانی به سلطان ملکشاه ،پسر
و جانشین سلطان الپ ارسالن ،نامه نوشت و گفت« :شهر ترمذ و دژش در شمار شهرهای ماوراءالنهر
است و از این رو سزد که در دست والیانی از خاقانیان باشد 4».این نامه که از آن بوی جنگ برمیخاست،
 .1همان ،ج  ،6ص .248-247
 .2ر .ن  .فرای ،تاریخ ایران از فروپاشی دولت ساسانیان تا آمدن سلجوقیان ،ترجمة حسن انوشه ،پژوهش دانشگاه کمبریج ،ج ( 4تهران :امیرکبیر،)1380 ،
ص .301-298
 .3ابناثیر ،ج  ،23ص .53
 .4ابوالحسن علی صدرالدين حسينى ،زبده التواريخ ،اخبار االمراء و الملوك السلجوقيه ،ترجمة رمضانعلى روحالهى ،تصحیح محمد نورالدين(تهران :ایل
شاهسون بغدادی ،)1380 ،ص .91
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ملکشــاه سلجوقی را ناچار ساخت در ســال 466ق1072/م به آن حدود لشکر بکشد .سلطان با نصب
منجنیق ،دیوار ترمذ را خراب و آن را تصرف کرد .پس از آن ،قلعه را به امیر ســاوتکین واگذار کرد و به
او دستور داد آن را تعمیر کند و استحکامات آن را با سنگهای سخت بسازد و خندقی عمیق حفر کند.
ســاوتکین از سلطان اطاعت کرد .اما حتی پس از آن نیز ،این شهر مدام بین سلجوقیان و قراخانیان و
قراختاییان دســت به دست میشد و ذخایر آن به غارت میرفت 1.برای مثال ،در سال 489ق1096/م،
سلطان برکیارق سلجوقی به ترمذ رفت و اموال و گنجینههایی را که مدتها در آنجا بود ،از قلعه پایین
2
آورد.
ترمذ پس از تجزیة امپراتوری سلجوقی ،وجهالمصالحة دولتهای رو به رشد خوارزمشاهیان ،غوریان و
قراختاییان گردید .در یک نوبت غوریان به آن لشکر کشیدند و در نوبتی دیگر ،سلطان محمد خوارزمشاه
ترمذ را تصرف و به قراختاییان واگذار کرد که در جنگ با غوریان او را یاری داده بودند .این عمل او ،به
گزارش ابناثیر ،مسلمانان را سخت از سلطان خوارزمشاهی منزجر ساخت ،اما وی به مردم اظهار داشت
که از آن رو ترمذ را به ختاییان واگذاشته که دیگر متعرض خراسان نشوند و او بتواند پایههای فرمانروایی
خویش را در خراسان استوار سازد .سلطان محمد ،پس از فراغت از خراسان ،مجدداً ترمذ را از قراختاییان
3
پس گرفت.
مغوالن و فروپاشی موقعیت گذرگاهی و اقتصادی ترمذ

در سال 616ق ،هنگامی که خراسان مورد حملة مغوالن قرار گرفت ،چنگيزخان از نخشب فرستادهای به
ترمذ روانه کرد و خواستار تسلیم شهر شد .اما مردم حاضر به تسلیم نشدند و به قلع ه پناه بردند كه در يك
طرف آن رود جيحون قرار داشت .از سوی دیگر ،سلطان محمد خوارزمشاه نیز به لشکر سیستان دستور
داد از ترمذ دفاع کند .اما لشکر او شکست خورد ،زیرا سلطان قبل از ورود لشکر از جیحون عقبنشینی
کرده بود و مغوالن که به گفتة جوزجانی ترمذ را به ســنگ منجنیق عاجز کرده بودند ،سرانجام موفق
شدند شهر را تصرف و ساکنان آن را قتل عام کنند .از آن پس ترمذ ویرانهشده به «ترمذ کهنه» معروف
شد.
پس از این ترمذ تا مدتهای طوالنی صحنة درگیری و جدا ل خانها و امیران مغول بود و خانزادگان
آن که از مشهورترین سادات شــهر بودند ،نقش مهمی در قیامها داشتند .آنان از فرمانروایان مسلمان
ماوراءالنهر در برابر حاکمان مغولی که پیرو یاسای چنگیزی بودند حمایت میکردند .ایلخانان مغولی توجه
 .1ابناثیر ،ج  ،23ص .69
 .2خواجه رشیدالدین فضلاهلل همدانی ،جامعالتواریخ (تاریخ آل سلجوق) ،به تصحیح محمد روشن (تهران :میراث مکتوب ،)1386 ،ص .43
 .3ابناثیر ،ج  ،27ص 36؛ ج  ،31ص  59و .118
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خود را به غرب ایران و شهرهای تبریز ،مراغه و سلطانیه معطوف کردند و نبردهای مداوم آنها با خاندان
جغتــای ،که ماوراءالنهر در تیول آنها بود ،ترمذ را از موقعیت ترانزیت بین ایران و ماوراءالنهر خارج کرد.
بنابراین ،هنگامی که تیمور کنترل منطقه را در دست گرفت ،حتی یک کشتی برای عبور لشکر وی وجود
نداشت .و چون دیگر تجارتی هم در کار نبود ،بازماندگان هجوم مغول ،تا زمان تیمور ،در باغهای مجاور
زندگی و مایحتاج خود را از طریق باغداری و باغبانی تأمین میکردند .زندگی در همین باغستانهاست
که سبب میشود ابنبطوطه ،سیاح دورة ایلخانی ،ترمذ را شهری بزرگ توصیف کند .او این شهر را به
خاطر بازارهای زیبا ،باغهای فراوان ،نهرهایی که در آن جاری است ،انگور و به بسیار خوشبو ،گوشت و
1
شیر فراوان و خربزة آن میستاید.
تیمور ،مالک الرقاب دروازة آهنین ترمذ

تا قبل از ظهور تیمور نیروهای بیگانة زیادی بر ایران حکومت کرده بودند ،اما همة آنها پس از اســتقرار،
بهعنوان دولتهای حاکم بر ایران و خراسان ،ترمذ را در قلمرو خود نگه میداشتند تا بر جیحون و فراتر
از آن تسلط یابند که این خود نشانة اتصال شمال و جنوب جیحون در قلمرو ایران بود .برای مثال ،دوران
اوج ترمذ در زمان دولت سامانیان بود که آنها اگرچه پایتختی در آن سوی جیحون داشتند ،امیران خراسان
نیز بودند و این شهر در هر دو طرف رودخانة جیحون محل تجارت بود .غزنویان نیز ترمذ را گرفتند تا از
تعرض قراخانیان به بلخ و شهرهای خراسان جلوگیری کنند و بدین ترتیب به امنیت خراسان توجه نمودند.
سلجوقیان هم اگرچه ابتدا بهعنوان بیگانه پا به خاک ایران گذاشتند ،تمایزی بین شهرهای ساحل جنوبی
جیحون و شهرهای شمالی آن قائل نشدند و ترمذ را در شمار شهرهای خراسان قرار دادند تا اقوام خود را
از ورود به جیحون و خراسان دور نگه دارند .سلطان محمد خوارزمشاه نیز ترمذ را موقت ًا به قراختاییان واگذار
کرد تا دیگر متعرض خراسان نشوند و وی بتواند حکومت خود را در خراسان استوار سازد.
عملکرد تیمور بهرغم اینکه امیر خراسان و ماوراءالنهر بود ،با دولتهای قبل از مغول کام ً
ال متفاوت بود.
وی ترمذ را به ســمرقند ضمیمه کرد که این موضوع نشــان میدهد در ذهن او مرزی بین خراسان و
ماوراءالنهر وجود داشــته است  .تیمور دستور میدهد از تیرهای چوبی پلی بسازند که پس از ورود خود
و لشــکرش به خراسان ،آن را خراب کردند و هنگامی که میخواست به سمرقند بازگردد ،پل را دوباره
 .1عبداهلل بن فضلاهلل وصافالحضره ،تجزیه االمصار و تزجیه االعصار یا تاریخ وصاف ،تحریر عبدالمحمد آيتى(تهران :پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات
فرهنگى ،)1383 ،ص 301؛ عطاملك جوینی ،تاریخ جهانگشــا ،تصحیح محمد قزوینی (تهران :اساطیر ،)1384 ،ص 102؛ منهاجالدين جوزجانى ،طبقات
ن عربشــاه ،عجائب المقدور فى نوائب تیمور (بیروت :چاپ احمد
ناصرى ،تصحیح عبدالحى حبيبى ،ج 2 (تهران :دنياى كتاب ،)1363 ،ص 112-110؛ اب 
فایز حمصى ،)1986 ،ص 280؛ محمد بن مسعود سوزنی سمرقندی ،دیوان حکیم سوزنی ،تصحیح ناصرالدین شاه حسینی ،ج ( 1تهران :امیرکبیر،)1338 ،
ص 332؛ ابن بطوطه ،ص  386و 454؛ مارسل بريون ،منم تيمور جهانگشا ،ترجمة ذبيحاهلل منصورى (تهران :مؤسسة مطبوعاتى مستوفى ،بیتا) ،ص .33
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ساخت و پس از عبور ویران کرد و بر عبور و مرور دو طرف رودخانه به امر او از نزدیک نظارت میشد.
کالویخو ،ســیاح معاصر تیمور ،میگوید نميتوان از استان سمرقند بدون مجوز ویژه (پروانه خاص) به
جنوب رفت .در پروانه باید مشخص شود که شخص مورد نظر از کجا آمده است و به کجا میرود .در
همة کشــتیها تیمور برای مراقبت از ورود و خروج مردم ،نگهبانانی را مأمور کرده بود .این مجوز ویژه
ظاهراً برای عبور از ماوراءالنهر به خراسان ضروری بود ،اما از خراسان به سمرقند ضروری نبود .به گفتة
کالویخو ،تیمور اين ترتيب را داده بود تا كســی نتواند از ســمرقند بگريزد .کالویخو در این خصوص
مینویسد« :در سوی دیگر آب ،هر كسی كه میخواهد از آب عبور كند و به سمرقند برود ،هیچ مانعی
وجود ندارد و او پروانه نمیخواهد ».تیمور چندین دروازه در مناطق مهم تجاری و شــلوغ ترمذ ایجاد یا
احیا کرد؛ باب الحدید یا دروازة آهنین یا در آهنین در سه منزلی ترمذ قرار داشت که همة بازرگانانی که
1
از طریق آن از هند به سمرقند یا بالعکس میآمدند مبالغ زیادی باج میدادند و تیمور صاحب دروازه بود.
تیمور ترمذ کهنه را لشــکرگاه خویش کرد و خانزادگان ترمــذ ،از جمله خاندان عالءالملک ترمذی و
خانزاده ابوالمعالی ،را از نزدیکان خود ساخت .میرخواند در این باره مینویسد« :خانة عالءالملک ترمذی
محل نزول همایون گشته ،خانزاده لوازم ملوک و پیشکش به تقویم رسانید 2».کالویخو از ترمذ جدید
بهعنوان شهری بســیار بزرگ و پرجمعیت ،با خیابانها و میدانهای بسیار و فاقد دیوار و استحکامات
یاد میکند که پیرامونش را بیشــههای زیاد و آب فراوان گرفته اســت 3.وی مینویسد« :از خیابانها و
میدانهای زیادی گذشتیم و همة آنها پر از انبوه جمعیت بود و همه قسم کاالهای مختلف برای فروش
4
عرضه شده بود».
تیمور که بر دو طرف جیحون حکومت میکرد ،با ضمیمه کردن ترمذ به ســمرقند و تسلط بر معابر و
گذرگاههای این شهر و عدم رسیدگی به شهرهای ویران خراسان ،از جمله بلخ و مرو ،و اقداماتی مانند
خراب کردن پل جیحون ،عم ً
ال مناطق خراسان و جنوب جیحون را از مزایای ترمذ محروم کرد و هیچ
همبستگیای بین جیحون و خراســان باقی نگذاشت .با وجود این ،او و جانشینانش از میراث معماری
(ســنتهای هندو ،بودایی و ایرانی و اسالمی) شهرهایی که در مسیر جادة ابریشم قرار داشتند استفاده
5
کردند.
 .1کالویخو ،ص .211-207
 .2محمد بن خاوند شاه میرخواند ،تاریخ روضهالصفا فی سیره االنبیاء و الملوک و الخلفا ،تصحیح جمشید کیانفر ،ج ( 4تهران :اساطیر ،)1385 ،ص .521
 .3بنگرید به :کالویخو ،ص .211-207
 .4کالویخو ،ص .208

5. E. G. Paskaleva, “Hierophanic influences on Timurid Architecture along the Silk Road”, in Proceedings of 2nd
International Conference iaSU2012 (Osaka: Mukogawa Women’s University Press, 2012), p. 41.
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ترمذ ساخلوی نظامی روسها

ترمذ در جریان مبارزة خانهای ازبک برای کنترل منطقة ماوراءالنهر بهشدت آسیب دید .منابع این دوره
مملو از توصیف جنگهای خانوادگی اســت که ساکنان شهرها را نیز به این درگیریها کشانده بود .به
گفتة تذکرة مقیم خانی ،طایفة قنقرات یکی از قبایل تأثیرگذار مستقر در ترمذ بود که فعاالنه در جنگها و
اختالفات خانات ازبک شرکت داشت .این اختالفات باعث شد خانههای ترمذی ب ه محل اسکان روسها
در آغاز سدة  18میالدی ،برای کنترل قبایل سرگردان آسیای مرکزی تبدیل شوند 1.سفیر روسیه در دربار
قاجار ،در اثر خود به نام شرح آسیای مرکزی ،از قبایل قراقرقیز ،قرقیز ،قراقلپاق ،کوراما ،تراکمه و ازبک
به همراه ایرانیان یا تاجیکها نام میبرد که در ترمذ و اطراف آن پراکنده بودند .اکثریت این طوایف که
در آن زمان تابع روسیه (رعیت روس) محسوب میشدند ،دامدار و عشایر بودند و کار آنها مبارزه و غارت
2
گلهها و فروش اسرای ایرانی در بازارهای خیوه و بخارا بود.
روســیه تزاری در سالهای  1247و 1252ش 1868/و 1873م برای حمله به مستعمرة انگلیس (هند)
ماوراءالنهر را اشــغال کرد و در ســال 1265ش1886/م نام آن را به «ترکســتان روس» تغییر داد .در
این زمان ،شــهرکی به نام پاتاگیسار در دهانة رود ســرخان و یک دژ نظامی روسی ساخته شد و ترمذ
به پایگاه نظامی روسها و گذرگاه و محل اســتقرار این نیروها تبدیل گردید .جلسات مهم فرماندهان
شــوروی در اینجا برگزار میشد و شــورویها از همین گذرگاه در سالهای  1989-1979بلخ را مورد
تهاجم قرار میدادند 3.اشــغال ماوراءالنهر توسط روسها و وقایعی مانند کشف امریکا و راه دریایی هند
توسط اروپاییها ،افتتاح مسیر سیبری به چین در نیمة اول قرن هجدهم ،ساخت راهآهن از ماوراء خزر
به سمرقند ،تاشکند ،آذربایجان و درة فرغانه که از ترمذ نیز عبور میکرد ،مسیر تجارت و بازرگانی را از
ترکستان به روسیه و چین تغییر داد .ترمذ دیگر گذرگاه تجاری محور جنوب ایران به خراسان و ترکستان
نبود و اقتصاد مبتنی بر تجارت این قسمت از ایران کاهش یافت .ضمن آنکه تزمذ نیز با از دست دادن
چنین موقعیتی ،به اقتصاد مبتنی بر کشــاورزی و عمدت ًا کشــت پنبه متکی گردید 4و بهعنوان شهری
 .1بنگرید به :محمدیار بن عرب قطغان ،مسخر البالد (تاریخ شیبانیان) ،تصحیح نادره جاللی (تهران :مرکز پژوهشی میراث مکتوب)1385 ،؛ کاپیتان اتاماژور
کنســتنکو ،یاد یار (مجموعه مقاالت دربارة آسیای مرکزی) ،به کوشش مسعود مهرابی (تهران :مؤسسة مطالعات و تحقیقات فرهنگی ،)1372 ،ص 201؛
محمدیوسف منشی ،تذکرة مقیم خانی ،تصحیح فرشته ضرافان (تهران :مرکز پژوهشی میراث مکتوب ،)1380 ،ص .202
 .2کنستنکو ،ص .206-202

3. Hiro, p. 129.

 .4والديميرووي چ بارتولد ،تاریخ ترکهای آسیای میانه ،ترجمة غفار حسینی (تهران :توس ،)1376 ،ص  10و 26؛ اکبر تقوی ،جمهوریهای آسیای میانه
(تهران :سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی ،)1373 ،ص .255
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کوچک و کمجمعیت از شهرهای سرخاندریا (چغانیان سابق) ،در حوزة جغرافیایی جنوب ازبکستان ،به
حیات خود ادامه داد .امروزه کارخانههای پنبه و دوزندگی ،بستهبندی گوشت ،تولید نان ماشینی و تولید
1
قطعات بتنی پیشساخته در این شهر فعال است.

نتیجهگیری

بخش مهمی از شــهرت و رونق ناحیة سغد ،با محوریت بخارا و سمرقند ،ناشی از پیوستگی تاریخ این
ناحیه با ایرانزمین بوده است .یکی از گذرگاههایی که در این پیوستگی نقش مهمی داشت ،شهر ترمذ
بود که امروزه در جنوبیترین نقطة ازبکســتان واقع است .سرنوشت تاریخی ترمذ ارتباط مستقیمی با
موقعیت جغرافیایی آن دارد .چنانکه در مواقع ثبات و رونق نقش مرزبان شــهرهای جنوب جیحون را
ایفا میکرد و در زمانههای آشوب پاشنة آشیل این مناطق بود .این سرنوشت همراه با فراز و فرودهایی
در کل دوران تاریخی ترمذ تکرار شده است .از یک طرف حاکمان مختلف در جنوب جیحون بهمنظور
کســب امنیت پایدار در قلمرو ایران میکوشــیدند با تثبیت قدرت و استقرار قوای خود در قلعة معروف
ترمذ ،این شهر را در قلمرو خود نگه دارند .از طرف دیگر مهاجمان و حاکمان نواحی شمال جیحون ،از
جمله سلجوقیان ،فتح ترمذ را امری ضروری در تداوم فتوحات خود در جنوب جیحون میدانستند .این
موقعیت جغرافیایی ترمذ نهتنها از نظر سیاسی بلکه از لحاظ اقتصادی نیز امتیازاتی را برای فاتحان آن
به ارمغان میآورد ،به طوری که این شــهر که خود در مســیر جادة ابریشم نیز قرار داشت ،دارای نقش
محوری اقتصادی در تجارت بین هند ،ایران و ماوراءالنهر بود ،امری که سبب شده است ترمذ را دروازة
هند کوچک (بلخ) نیز بدانند .عالوه بر این ،رونق تاریخی شهرهایی چون مرو ارتباط مستقیمی با شرایط
ثبات در شهر ترمذ داشت.

کتابنامه

ابناثیر جزرى ،عزالدین علی .تاريخ كامل بزرگ اسالم و ايران ،ترجمة حسین روحانی ،تهران :اساطیر.1370 ،
ابن بطوطه ،شمسالدين ابی عبداهلل محمد .سفرنامة ابن بطوطه ،ترجمة محمدعلی موحد ،تهران :ترجمه و نشر کتاب،
.1377
ابنحوقل ،ابوالقاسم محمد .صوره االرض ،ترجمة جعفر شعار ،تهران :امیرکبیر.1366 ،
ن خردادبه .مسالک و ممالک ،ترجمة سعید خاکرند ،تهران :میراث ملل.1371 ،
اب 
ابنعربشاه .عجائب المقدور فىنوائب تیمور ،تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب.1356 ،
ــــــــــــــــــــــ .بیروت :چاپ احمد فایز حمصى.1986 ،
 .1تقوی ،ص .260-62

 / 130تاریخ ایران :دوره  ،14شماره  ،2پاییز و زمستان 1400

استخری ،ابواسحق ابراهیم .مسالک و ممالک ،به کوشش ایرج افشار ،تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب.1340،
انوری ،علی بن محمد .دیوان انوری ،تصحیح سعید نفیسی ،تهران :مؤسسة مطبوعاتی پیروز.1337 ،
بارتولد ،واسيلى والديميروويچ .تاریخ ترکهای آسیای میانه ،ترجمة غفار حسینی ،تهران :توس.1376 ،
بريون ،مارسل .منم تيمور جهانگشا ،ترجمة ذبيحاهلل منصورى ،تهران :مؤسسة مطبوعاتى مستوفى ،بیتا.
بالذری ،احمد بن یحیی .فتوحالبلدان (بخش مربوط به ایران) ،ترجمة آذرتاش آذرنوش ،تصحیح محمد فرزان ،تهران:
سروش.1364 ،
بلنیتسکی ،الکساندر .خراسان و ماوراءالنهر (آسیای میانه) ،ترجمة پرویز ورجاوند ،تهران :گفتار.1364 ،
بهزادی ،رقیه .قومهای کهن در آسیای مرکزی و فالت ایران ،تهران :دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی.1373 ،
بیهقی ،خواجه ابوالفضل محمد .تاریخ بیهقی ،تصحیح علیاکبر فیاض ،به اهتمام محمدجعفر یاحقی ،مشهد :دانشگاه
فردوسی.1383 ،
تقوی ،اکبر .جمهوریهای آسیای میانه ،تهران :سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی.1373 ،
جعفرى ،جعفر بن محمد .تاريخ يزد ،تصحیح ايرج افشار ،تهران :علمى و فرهنگى.1384 ،
جوزجانى ،منهاجالدين سراج ابوعمر عثمان .طبقات ناصرى ،تصحیح عبدالحى حبيبى ،ج  ،2تهران :دنياى كتاب.1363 ،
جوینی ،عالءالدين عطاملك .تاریخ جهانگشا ،تصحیح محمد قزوینی ،تهران :اساطیر.1384 ،
حدود العالم من المشــرق الیالمغرب .با مقدمة بارتولد و حواشى و تعلیقات مینورسكى ،ترجمة میرحسین شاه ،كابل:
.1342
حسينى قمى ،قاضى احمد بن شرفالدين .خالصه التواري خ ،تصحیح احسان اشراقی ،ج  ،1تهران :دانشگاه تهران.1383 ،
رنجبر ،احمد .خراسان بزرگ ،تهران :امیرکبیر.1363 ،
دینوری ،احمد بن داوود .اخبار الطوال ،ترجمة مهدوی دامغانی ،تهران :نی.1364 ،
سوزنی سمرقندی ،محمد بن مسعود .دیوان حکیم سوزنی ،تصحیح ناصرالدین شاه حسینی ،تهران :امیرکبیر.1338 ،
صدرالدين حسينى ،ابوالحســن علی .زبده التواريخ ،اخبار االمراء و الملوك السلجوقيه،ترجمة رمضانعلى روحالهى،
تصحیح محمد نورالدين ،تهران :ایل شاهسون بغدادی.1380 ،
تاریخ آل سلجوق در آناتولی .تصحیح نادره جاللی ،تهران :میراث مکتوب.1377 ،
طبرى ،محمد بن جرير .تاريخ طبري ،ترجمة ابوالقاسم پاينده ،ج  2و  ،5تهران :اساطير.1375 ،
فرامکین ،گرگوار .باستانشناسی در آسیای مرکزی ،ترجمة صادق ملکشهمیرزادی ،تهران :بیجا.1372 ،
فرای ،ریچارد .ن .تاریخ ایران از فروپاشی دولت ساسانیان تا آمدن سلجوقیان ،ترجمة حسن انوشه ،پژوهش دانشگاه
کمبریج ،تهران :امیرکبیر.1380 ،
فردوسی ،ابوالقاسم .شاهنامه ،به اهتمام سعید حمیدیان ،تهران :قطره.1374 ،
قطغان ،محمدیار بن عرب .مسخرالبالد (تاریخ شیبانیان) ،تصحیح نادره جاللی ،تهران :مرکز پژوهشی میراث مکتوب،
.1385
کالویخو ،گنزالس .سفرنامة کالویخو ،ترجمة مسعود رجبنیا ،تهران :بنیاد ترجمه و نشر کتاب.1344 ،

واکاوی اهمیت تاریخی گذرگاه تِرمِذ 131 /

کنستنکو ،کاپیتان اتاماژور .یاد یار (مجموعه مقاالت دربارة آسیای مرکزی) ،به کوشش مسعود مهرابی ،تهران :مؤسسة
مطالعات و تحقیقات فرهنگی.1372 ،
گیرشمن ،رومن .ایران از آغاز تا اسالم ،ترجمة محمد معین ،تهران :علمی و فرهنگی.1374 ،
لسترنج ،گی .جغرافیای تاریخی سرزمینهای خالفت شرقی ،ترجمة محمود عرفان ،تهران :علمی و فرهنگی.1373 ،
س ،تهران :طهورى.1383 ،
ماركوارت،ژوزف .ايرانشهر در جغرافياى بطلميو 
مقدسی ،شمسالدین ابوعبداهلل .احسن التقاسیم فی معرفه االقالیم ،ترجمة علینقی منزوی ،ج  ،2تهران :شرکت مؤلفان
و مترجمان.1361 ،
منشی ،محمدیوسف .تذکره مقیم خانی ،تصحیح فرشته ضرافان ،تهران :مرکز پژوهشی میراث مکتوب.1380 ،
میرخواند ،محمد بن خاوند شاه .تاریخ روضه الصفا فی سیره االنبیاء و الملوک و الخلفا ،تصحیح جمشید کیانفر ،ج ،4
تهران :اساطیر.1385 ،
واعظ بلخی ،صفیالدین .حواشی فضایل بلخ ،تصحیح عبدالحی حبیبی ،تهران :بنیاد فرهنگ ایران.1364 ،
وصافالحضره ،عبداهلل بن فضلاهلل .تجزیه االمصار و تزجیه االعصار یا تاریخ وصاف ،تحریر عبدالمحمد آيتى ،تهران:
پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى.1383 ،
همدانی ،خواجه رشیدالدین فضلاهلل .جامعالتواریخ ،به تصحیح محمد روشن ،تهران :میراث مکتوب.1386 ،
یزدی ،شرفالدین علی .ظفرنامه ،تصحیح محمد عباسی ،ج  ،1تهران :شرکت سهامی رنگین.1336 ،
یعقوبی ،احمد بن ابییعقوب .البلدان ،ترجمة محمد ابراهیم آیتی ،تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب.1343 ،

Curtis, Glenn E. Kazakstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, and Uzbekistan, Washington:
D. C. Library of Congress, 1997.
Frumkin, Gregoire. Archaeology in Soviet Central Asia, Leiden: Brill, 1970.
Hiro, Dilip. Inside Central Asia, New York And London: Overlook Duckworth, 2009.
Paskaleva E. G. “Hierophanic influences on Timurid Architecture along the Silk Road”,
in Proceedings of 2nd International Conference iaSU2012, Osaka: Mukogawa Women’s
University Press, 2012, pp. 36-41.
Starr, S. Frederick. Ferghana valley the Heart of Central Asia, Edited by S. Frederick Starr,
London-NewYork: Routledge, 2015.

