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  هللا سپهري يدا

  مدرس دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

  

  

  مقدمه

هاي بسيار دور  سرزمين جرجان و استرآباد كه امروزه در استان گلستان واقع است در گذشته

انيان است كه بر طبق اين سرزمين قسمتي از سرزمين كهن اير. شد وهركانه و هيركانيا ناميده مي

اين . رود هاي بشري به شمار مي ترين سكونتگاه شناسان، يكي از قديمي هاي باستان شواهد و يافته

منطقه با داشتن توانمنديهاي مناسب طبيعي و زيستي، از ديرباز مورد توجه فرمانروايان و حاكمان 

هاي مختلف صورت گرفته چرا كه  دست آوردن آن در دوره بوده به همين دليل رقابتهاي بسياري به

  . اي بوده است هاي قبل از اسالم داراي اهميت ويژه در دوره

وجود  دليل شرايط سخت طبيعي به پس از گسترش اسالم به سمت سرزمينهاي شرقي به  

كردند مدتها توليد كشيد تا اين خطه فتح  عنوان پناهگاه استفاده مي ها و ارتفاعات كه از آن به كوه

  .شمار آيد از سرزمينهاي اسالمي بهشود و 
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. شدند جنگيدند و تسليم نمي در قرنهاي آغازين اسالمي اهالي اين منطقه با مسلمانها مي  

بعدها كه جرجان به دست مسلمانان فتح شد قيام و انقالب دروني تحوالت مهم و شگرفي را 

  .ستسبب شد كه پيدايش حكومت مسلمانان آل زيار در منطقه از آن جمله ا

فقيه،  خرداد به، ابن دانان مسلمانان نظير ابن در قرنهاي نخستين اسالمي عالوه بر جغرافي  

حوقل كه به اوضاع جغرافيايي هيركانيا، جرجان و استرآباد كيفيت محيط طبيعي و تاريخي آن  ابن

ت دروني اثير نيز دربارة تحوال اي مانن بالذري، طبري و ابن نگاران برجسته اند، تاريخ پرداخته

توان بررسي  با اين همه مي. اند دست مسلمانان، سخن گفته جرجان و كيفيت فتح اين سرزمين به

جامع علمي و تاريخي اين سرزمين را در كتابهاي ارزشمندي كه توسط مورخان قديمي و معاصر 

ان  شناسايي دو مك نوشته شده جستجو كرد ولي آنچه نگارنده در اين مقاله به آن توجه كرده

كه بسياري از مورخان در آثار خود آنها را نام يك )  استرآباد-جرجان(تاريخي در اين استان است 

  .است) استرآباد قديم(و گرگان فعلي ) جرجان(كه گرگان قديم  در حالي. دانند منطقه مي

كنند،  نويسان مسلمان اعم از ايراني و عرب، هر جا صحبت از گرگان مي تمام جغرافي  

كنند، منظورشان شهري  است و هر جا صحبت از استرآباد مي) جرجان(ن گرگان قديم منظورشا

  .است كه فعالً گرگان نام دارد و از نظر تقسيمات كشوري جزء استان گلستان است

 كيلومتري شمال ٣گرگان قديم يا جرجان از جمله شهرهاي تاريخي ايران است كه تقريباً در   

هاي  مانده از اين شهر نشانگر شكوه و عظمت آن در دوره آثار باقيگنبد قابوس فعلي قرار داشت، 

شد ولي در حقيقت ايالتي مستقل  اين شهر در زمان قديم از توابع خراسان شمرده مي. گذشته است

  . بود

اما گرگان فعلي يا استرآباد قديم كه امروزه مركز استان گلستان است يكي از شهرهاي مهم   

نام استرآباد مشهور بود و  گرگان فعلي تا اواخر دورة قاجاريه به. وده استب) جرجان(گرگان قديم 

بعد از دورة قاجاريه اين . اند نويسان در كتابهاي خود از آن به همين نام ياد كرده  تمامي جغرافي

و ) كبودجامه(آباد  شهر به نام گرگان ناميده شد كه محدود است از طرف مشرق به شهرستان علي

و از طرف شمال و شمال ) جركلباد، واقع در اراضي نوكنده(ب به منطقة كردكوي از طرف غر

  .هاي شاهرود و دامغان شرقي به شهرستان گنبد قابوس و از طرف جنوب به شهرستان
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  جغرافياي تاريخي گرگان

گرگان به اطالق عام سرزميني است ميان خراسان و طبرستان، و اطالق خاص شهري قديمي است 

اين شهر در عهد مغول . شود  هايش در سه كيلومتري غرب گنبد قابوس كنوني ديده مي كه ويرانه

  . هاي تيموري يكسره ويران گرديد قتل عام شده و در لشكركشي

يكي از شهرهاي مهم گرگان و گويا در زمان هخامنشيان كرسي آن  ) گرگان فعلي(استرآباد   

دست مغول و تيمور، استرآباد رونق بيشتري  بهعام و ويراني شهر گرگان  پس از قتل. بوده است

 و استرآباد از شمال محدود است به رود اترك، از مشرق ١.اند گرفت و اين خطه را استرآباد ناميده

  .به خراسان و از جنوب به شاهرود و بسطام و از مغرب به مازندران و بحر خزر

كنند،   صحبت از گرگان مينويسان مسلمان اعم از ايراني و عرب، هر جا تمام جغرافي  

  .منظورشان شهري است كه فعالً گرگان نام دارد و مركز استان گلستان است

طور مثال  به. اند دانان قديم تعريف بسياري از گرگان از خود به جاي گذاشته جغرافي  

  :گويد اصطخري مي

ن مردماني مردمان گرگا. گرگان شهري بزرگ است و باران و نم چنان نباشد كه به طبرستان

طبع و بامروت باشند و بيرون شهر، محلتي است كه آن را بكرآباد خوانند و رودي بزرگ در  خوش

هاي نيكوخيز و از گرگان و تخم ابريشم گرگاني را در طبرستان  ميان است و ابريشم و جامه

 باشد و نواحي كشاورزي فراوان هست و هاي بسيار مي ابريشم نخيزد و در ناحيت گرگان آب

تر از گرگان نيست و ميوة گرمسير و سردسير، آنجا يابند  چون از عراق گذشتي، هيچ شهري جامع

 و در جاي ديگر گفته ٢.اند و به تابستان برف نزديك بود و از گرگان مردمان معروف برخاسته

استرآباد به دريا نزديك است و از آنجا به آبسكون روند و به دريا سوي خزر و دربند و «: است

  ٣.ديلمان و ديگر جاي ماروند و در همة اين نواحي هيچ فرضه بهتر از آبسكون نيست

اگر سردسيري نبودي خرما در . اي در دشت و كوه گرگان خوره«: نويسد طور مي مقدسي اين  

برنج، زيتون عناب و انجير دارد و نهرها پرآب، باغها فراوان و روستاهاي بزرگ . آمد آن به عمل مي

» شهرستان«دريايش نزديك، شهر پاكيزه، نامش پرآوازه، خراجش سنگين، نام قصبة آن و پربركت، 

  ٤.»از شهرهايش استرآباد، آبسكون، الهم، اخررباط. است
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 واقع ٥از ري تا گرگان هفت منزل راه است و شهر گرگان بر سر ديلم«: دارد يعقوبي اظهار مي  

 چوبي نيك از خدنگ و جزء آن و انواع افزارهاي. است و خراج گرگان ده ميليون درهم است

  ٦.»شود شود و شتران تنومند در آنجا ديده مي هاي حرير در آنجا ساخته مي جامه

 ق تأليف كرده دربارة گرگان چنين ذكر كرده ٣٦٧ابوحوقل در سفرنامة خود كه به سال   

 جوانمرد و مردم گرگان باوقار و. گرگان و اعمال و كوههاي آن نزديك طبرستان است«: است

گرگان آبهاي فراوان و . اند توانگر بودند اما اكنون دگرگون شده و پادشاهان بر آنجا چيره شده

تر از گرگان وجود ندارد  تر و فراخ كه در مشرق ري و عراق، شهري جامع هاي فراخ دارد چنان   قله

  .آيد دست مي هاي ديگر به و در آنجا نمك چيني و زيتون و ميوه

ا جوانمرد و نيكوكار و صاحب اخالق نيك بودند ولي ستمگري سلطان و آمد و مردم آنج  

  ٧.»اند از گرگان دانشمندان بسيار برخاسته. شد سپاهان، حال آنان را دگرگون ساخته

  :  ق تأليف كرده دربارة گرگان گفته است٣٧٢ كه كتاب خود را در سال حدود العالممؤلف   

 بزرگ است و سوداي خرم و كشت و بذر بسيار و نعمت گرگان شهري است مرا ورا ناحيتي«

فراخ و سر در ميان ديلمان و خراسان است و مردماني اندر دشت صورت و جنگي و پاك و جامه 

ورود هر نفر كز . دار و اين شهر به دو نيم است، شهرستان است و بكرآباد و با مروت و ميهمان

ستقر پادشاه طبرستان است و از جامة ابريشم سياه طوس برود به ميان اين هر دو نيمه بگذرد و م

  ٨.»خيزد و وقبة ديبا و قزين

از . ايالت گرگان در مشرق و شمال مازندران قرار دارد«: در تاريخ تمدن اسالم آمده است  

شمال به تركمنستان و از جنوب به قومس، از مشرق به خراسان و از مغرب به درياي خزر محدود 

سپس استرآباد در جنوب و دهستان در . تر است  شهر آن، گرگان از آمل بزرگترين بزرگ. شود مي

  ٩.»كنار دريا قرار دارد

شهرستان گرگان در دورة زياريان اهميت زيادي داشت و در قرن چهارم «: نظر بارتولد به  

فه بارتولد اضا. هجري به واسطة جنگهاي پياپي بين سامانيان و آل بويه شهر رو به انحطاط گذاشت

كه  عنوان مركز تجارتي، چنان ولي نه به. برند كند كه در رديف استرآباد اسمي هم از استرآباد مي مي

ولي . بافند عنوان يك شهر صنعتي اهالي استرآباد قماشهاي پشمي مي امروز معروف است، بلكه به
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سطي در كوبي است كه در قرون و پزي و باروت هاي صنعتي اين شهر، صابون ترين رشته معروف

  ١٠.»اين محل وجود داشته است

ايالت «: كند وي اضافه مي. لسترنج محل گرگان را در جنوب درياي خاور دانسته است  

هايي است كه از دو رود گرگان  هاي پهناور و دره جرجان يا به قول ايرانيان گرگان مشتمل بر جلگه

شد، ولي در حقيقت  ان شمرده ميدر زمان قديم هر چند از توابع خراس. گردند و اترك سيراب مي

تغييراتي كه در اثر فتنة مغول حادث گرديد، ايالت گرگان را از توابع مازندران . ايالتي مستقل بود

قرار داد و همچنين استرآباد را دومين شهر ايالت گرگان قديم داشته است، زيرا اولين شهر از نظر 

  ١١.»اهميت، همان گرگان قديم يا جرجان بوده است

آنها قاطرهاي خود را در . قاطرداران گرگين پس از ميالد مؤسس گرگان بودند«: گويد او مي  

كردند و شهر براي رفع احتياجات ايشان، برپا شد و نام  سرزميني كه اكنون استرآباد است، رها مي

  .»آنها گرفت) استر(خود را از قاطر 

  ١٢.»مكان كردندسكنة آن به استرآباد نقل ) جرجان(پس از خرابي گرگان 

شهر استرآباد تقريباً در محل مرتفعي واقع شده است و محصور از ديوار «: گويد رابينو مي  

تركمنها . شده است كاري  گلي و خندق و در بعضي نقاط برجهاي مدور است كه در گذشته كاشي

عة در نزديكي وسط ديوار شرقي ويرانة قل. هنگام شب، بدون زحمت قادرند وارد شهر شوند

شهر پنج دروازه داشت كه . فرمان خراب كردن اين قلعه را داد. خان قاجار ظنين شد محمد حسن

همه در وضعي خرابند، دروازة بسطام در مشرق، چهل دختران در سمت جنوب، دروازة مازندران 

در سمت مشرق، سبز مشهد يا فوجرد در شمال و دنكوان كه محل رفت و آمد نيست و جمعيت 

  ١٣).دورة قاجاريه(ر نفر است آن ده هزا

  

  هوجه تسمي

آمد و از اهميت  طور كلي گرگان در دورة قبل از اسالم يكي از ايالتهاي مهم ايران به حساب مي به

البته مستقل از اين نظر . شد آن همين بس كه در بيشتر ادوار براي خود ايالتي مستقل محسوب مي

ها جزء پارت و خراسان  در بعضي از دوره. خراسان نبودكه مثالً از نظر تقسيمات تابع طبرستان يا 
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، پدر داريوش اول مدتي حاكم آنجا بود، نام »ويشتاسب«آمد و در دورة هخامنشيان  به حساب مي

برخي . گرگان را به زبان يوناني و هركان، وهركانه، هيركانيا، هيركانيه و وركان گرفته شده باشد

دانند و عقيده دارند گرگان از نام گرگين گرفته شده  د ميبناي شهر را توسط گرگين پسر ميال

اي را كه مقدسي ذكر  همچنين وجه تسميه. اين وجه تسميه چندان سنديت تاريخي ندارد. است

البته . رسد نظر نمي گزند، صحيح به هايش مانند گرگ خونخوار مي كرده است مبني بر اينكه پشه

هاي آنجا ناراحت شده و  داشته است، ولي از گزيدن پشهخود مقدسي اين موضوع را حتماً قبول ن

  .اي را بيان نموده است چنين وجه تسميه

استرآباد را در زمان . گفتند گرگان را در يوناني هيركان در پهلوي گرگان در عربي جرجان مي  

ترآباد نام اس. ناميدند، زيرا سادات زيادي در آنجا سكونت و حكومت داشتند صفويه دارالمؤمنين مي

تا زمان حكومت رضاخان بر اين شهر بود و رضاخان به دنبال تبديل نامهاي شهرها به فارسي 

اند كه استرآباد از نام استر، ملكة يهودي  و باز هم گفته). ١٣١٦سال (مجدداً استرآباد را گرگان ناميد 

 نجات يهوديان از به كاخ راه يافته و باعث) وشتي(جاي ملكه  خشايارشا كه با كمك عموي خود به

دانان يوناني و  توان پذيرفت، جغرافي البته اين تعبير را نمي. مجازات و خشم پادشاه شده است

ترين سندي كه در آن  قديمي. اند گروهي ايراني جاي هيركاني را در شرق درياي خزر ياد كرده

 آثار هخامنشي قوم هاي هخامنشي است، در خوريم اوستا و بعد از آن كتيبه نام هيركان برمي به

) خراسان( نامهاي ياپارت  هاي يوناني و رومي بينيم و در نوشته هيركان را در كنار قوم پارت مي

  ١٤.اند باختر يا باكتر و هركان يا گرگان در كنار هم آمده

خورآسان، « تاريخي، گرگان را به واسطة همجواري با خراسان، -در برخي از متون ادبي  

اند، به معني خورشيد در حال آمدن و به مرور زمان هورآيان به گرگان  دانسته» نخورآيان و هورآيا

آباد وجه مشتركي با معني خوريان داشته باشد  تبديل شده است، محتمل است كه استارآباد يا ستاره

  ). ستاره(استار يا استر  مظهر روشنايي است و هم ) هور(زيرا هم خور 

اند كه   قديم و جديد دربارة گرگان وجه تسمية آن ذكر كردهنويسان اكثر مورخان و جغرافي  

  .در باال به آن اشاره شد. اند بعضي از آنها نه تنها موجه و قابل قبول نيست بلكه بسيار هم مضحك
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ترين و  ترين، با شخصيت در واقع اگر بخواهيم چند شهر ايران را در رديف نجيب  

از آن شهرها گرگان است و اين مدعا به روايت تاريخ ترين شهرها بدانيم، بدون شك يكي  محترم

ها، ظلم  هاي مغول تازيهاي تاتار، ويرانگري شهري كه حملة غزها، ترك. بارها به اثبات رسيده است

هاي اموي و عباسيان را از سر گذرانده، زير ضربات سم اسبهاي خوارزمشاهيان  و ستم و بيدادگري

نجام جنگها و خونريزيهاي ناشي از سكونت و توقف ايل قاجار و سلجوقيان از پا درنيامده و سرا

  .را تحمل كرده و تا امروز سرفراز و استوار برپا ايستاده است

ساز است با قدمتي تاريخي، شهري كه نامداران بسيار به  دار و تاريخ گرگان خود شهر تاريخ  

وره گرگان اهميت و المعالي قابوس بن وشمگير كه در اين د خود ديده است، همچون شمس

در اين دوره دانشمنداني همچون ابوعلي سينا، ابوريحان بيروني، ابوبكر . شكوه خاصي داشت

فخرالدين اسعد . پرداختند خوارزمي در اين شهر پيرامون مسائل علمي به بحث و مجادله مي

ي كه عالوه جلوة ويژة ديگر. گرگاني و دانشمندان ديگر اين شهر بر عظمت و اعتبار آن افزودند

توان سراغ گرفت پايداري و مقاومت مردم طبرستان،  هاي علمي و ادبي، در گرگان مي بر جلوه

ويژه مردم گرگان در برابر نيروهاي متجاوز و حاكمان مستبد و ستمگر امويان و عباسيان و ساير  به

مهلب حجاج هايي كه در مقابل حكام خونخواري چون يزيد بن  نيروهاي بيگانه است، ايستادگي

در همة كتب تاريخ ضبط است كه شرح همة آن . بن يوسف و عبداله بن طاهر از خود نشان دادند

افزون بر همة اين تعاريف، گرگان سرزمين . اي ديگر نيازمند است ماجراها به فرصتي ديگر و مقوله

  .پربركت و نعمت است و خاك طالي زرخيزي دارد
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