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اي در حدود استان گلستان  ش، شامل محدوده ا ايالت باستاني گرگان با پيشينة تاريخي قابل توجه

  اين ايالت در دورة هخامنشيان ساتراپ هيركانيا و به قولي ساتراپ وهركان و گاه. فعلي است

در كتيبة بيستون ستون دو بند شانزده داريوش در زمان شرح وقايع شورش . شد وركان خوانده مي

گرگان . برد و هيركانيها، به صراحت از گرگان كه همان وهركان بود نام مي) حدود خراسان(پارتها 

عهد هخامنشيان، مخصوصاً ) به قول هرودوت بيست ساتراپ(در اين عهد، يكي از سي ساتراپ 

شد، ساتراپ را گروهي از مورخان و انديشمندان به  در دوران حكومت داريوش محسوب مي

بنابراين . اند دانسته) شاه(اي اصيل به معني حامي قدرت  اي نيز واژه معني ايالت يا استان و عده

گشت كه در متون و اسناد تاريخي به   سال پيش ايالتي بزرگ محسوب مي٢٥٠٠گرگان از حدود 

شده  هيركانيا، وهركان، وركان، وهركانه، گولگان، گورگان، جرجان و گرگان خوانده مينامهاي 

يا » زادراكرتا«مركز و تختگاه اين ايالت تاريخي شهر استراباد بود كه يونانيان و روميها آن را . است

اد را ش، در زمان رضا شاه، استراب١٣١٦سرانجام در تقسيمات كشوري سال . خوانند مي» زادراكراتا«

 .به يادگار آن ايالت يا استان تاريخي، گرگان نام نهادند
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شمار بود، ازجمله  ايالت گرگان در طول تاريخ شامل چندين شهر بزرگ و روستاهاي بي  

و آخور را )  فعلية آشورادةدر حاشي(اي دهستان، الهم، آبسكون  شهرهاي استرآباد، جرجان، و عده

گرگان در مسير حوادث تاريخي، تحت . اند  مهم آن دانستهها از شهرهاي هم در بعضي از دوره

... تأثير عوامل طبيعي، سياسي، حمالت نظامي ازجمله تهاجمات مغول، تيمور، سيل و زلزله و 

دستخوش تغيير و تحوالت زيادي شد و به تدريج نام ايالت استراباد مخصوصاً از اواخر عصر 

  .تتيموري و اوايل عصر صفوي، جاي آن را گرف

اما در پهنة ايالت تاريخي گرگان، شهر جرجان گذشته از اهميت شهرنشيني آن، در طي چند   

جايگاه اين شهر دقيقاً در حاشية غربي . شد قرن مهد فرهنگ، تمدن، هنر و صنعت نيز محسوب مي

» قره امام« امامزاده يحيي بن زيد كه تركمنها آن را ةشهر گنبد قابوس فعلي و در مجاورت بقع

ش ١٣٦٠اين شهر ويران شده و مخروبه چند بار ازجمله يك بار در دهة . خوانند قرار داشت يم

هاي آن را در صفحات بعد  شناسان قرار گرفت كه تصويري چند از يافته مورد كندوكاو دقيق باستان

گنبد اي بنيان و تاريخ شهر  مجاورت اين شهر باستاني با گنبد قابوس باعث شد عده. ايم ارائه داده

اما هرچند حضور و وجود شهر جرجان بعدها . گيري شهر جرجان بدانند قابوس را از زمان شكل

طور قطع آن دو را از هم جدا دانست و  گيري شهر گنبد فعلي نقش مؤثري داشت، بايد به در شكل

ن توان پذيرفت كه چند قرن بعد گنبد در حاشية شرق شهر جرجان يا بر قسمتي از آن بنيا حتي مي

از منظر متد شهرسازي و شهرنشيني در تاريخ ايران، اصوالً عوامل وجودي يك شهر . گذارده شد

 .گيري شهر گنبد دخيل بوده باشد توانسته در شكل باستاني همچون جرجان قطعاً مي

 و كشاورزي اراضي قابوس، گنبد ميل يا برج گرگان، رود :اند از عبارت عوامل اين ترين مهم  

 ساخت در توانست مي آن مصالح كه متروكه هاي ابنيه گذشته، از مانده باقي بندانهاي  آب احتماالً

 .  ...و كارگاهها كاروانسراها، پلها، وجود. بگيرند قرار استفاده مورد جديد شهر يا روستا بناهاي

 خييتار منابع و متون در. بود باقي اواخر همين تا گرگان رود روي بر بزرگ پل دو هاي خرابه

 و بادااستر به مكرر اشارات) ق١٠ قرن (صفويان عهد اوايل و) ق٩ قرن (تيموريان عصر واخرا

  .شده است جرجان
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 را آن احتياط و دقت كمي با توان مي كه باشد بوده جرجان قديم شهر بقاياي بايد شهر اين  

 مهاجمان ورود با بعدها كه نمود محسوب بزرگ ييروستا حد در كوچك جمعيتي زيستگاه

 مستندات ذكر با اتفاقاً. دش تبديل قابوس گنبد شهر به گروهها، ساير و تركمنها ازجمله ختلفم

 از يعني) فعلي صحراي تركمن (گرگان دشت در ايام همين در تراكمه كه دشو مي تأكيد خييتار

 شمال قلعه، آن شمال تا) فعلي بناور و نفس خواجه گميشان، حوالي( خزر درياي شرق ساحل

 اين البته ؛شدند پديدار و هتياف حضور تپه مراوه و داغ گلي نشين النگگو ةمنطق فعلي، بوسقا گنبد

 صورت به تاريخي، موثق و اصيل متون و منابع اصوالً و باشد تواند مي تاريخي زني گمانه يك نكته

 هللاحمد را مطالبي چنين ةنمون. اند نموده تأكيد خرابه صورت هب هم آن و جرجان ةمنطق بر كلي

 حدود و بعدي لر حاجي ةجام كبود«: نوشته است چنين ق٧٤٠ سالهاي حدود در مستوفي

 است، واليتي شده واقع كنوني قابوس گنبد شرق جنوب و شرق ةمنطق در كه فعلي مينودشت

 باشد جامه كبود داخل) جرجان ةمنطق جمله از (واليت مجموع است، خراب جرجان چون اكنون

  .»باشد عريض واليت اين ... است بسيار غله و ورانگ ابريشم، حاصلش كه

 در است، باقي قابوس گنبد شهر ةحاشي در آن هاي ويرانه هنوز كه) گرگان(را  جرجان شهر  

 قرار دقيق حفاري و تفحص مورد ايران شناسي باستان مركز كارشناسان ش١٣٥٢ -١٣٥٧ سالهاي

 ساخته ساساني ةدور از اي قلعه و شهر هاي ويرانه بر شهر اين كنكاش، و كاوش اين براساس. دادند

 و بود عظمت و شكوه اوج در ق٦ قرن تا) زياريان حكومت عصر (ق٤ قرن اوايل در گرگان شد،

 وداشت  گوناگون درس هاي حلقه آن مساجد. پرورد خود در را بزرگي دانشمندان و بزرگان

 شهر فرهنگي علمي، تماعي،اج اهميت همين. پرداختند مي مختلف علوم تدريس به آن مدرسان

 و نمايند بيتوته آنجا در را چند ييسالها بيروني ابوريحان و سينا ابن همچون يبزرگان تا دش سبب

  . بپردازد علم تحصيل به مدتها آنجا در غزالي

 حتي (نقوش با مأتو گچبريهاي تلفيق با معرق كاشيكاريهاي اولين و ابريشم يفبا پارچه صنايع  

 تزئيني، نقوش با فام زرين كاشيهاي ،) ق٨٤٨ سال به خرگرد غياثيه كاري رقمع هنر از قبل

 اين بر شاهدي عنوان هب را آن ي ازهاي نمونه كه داشت چشمگير شهرت آن سازي شيشه و سفالگري

 آن بر را نامورخ كه يافت اهميت آنچنان گرگان، سفال صنعت ايم، كرده ارائه بعد صفحات در دعاا
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 و ساوه كاشان، ري، همچون، ايران ديگر بزرگ شهرهاي سفالگري صنعت همپاي را آن تا داشت

  .نمايند قلمداد قاهره و بغداد حتي

 سبب) آبسكون بندر (دريا و خشكي طريق از ماوراءالنهر و خراسان با آن تجارت عالوه هب  

 ةزلزل كه ريغد اما. گردد افزوده دوچندان آن اهميت بر و ودش داد و ستد براي ثقلي مركز تا دش

 بين فراوان هاي درگيري سپس و ق٣٧٨ -٣٧٩ سالهاي وحشتناك طاعون ق،٢٦٠ سالهاي ويرانگر

 و بود، نموده آنها نظامي برخوردهاي و تردد محل را آنجا كه ،منطقه اين سر بر محلي حكومتهاي

 كشاند ويراني به را بادااستر تختگاهش و گرگان ايالت بلكه شهر اين تنها نه مغوالن، ةحمل درنهايت

 قرن يك بادااستر شهر، اين نابودي از بعد يد،يگرا نابودي و انحطاط به هميشه براي جرجان شهر و

  .هستيم ايران تاريخ در شهر اين درخشش شاهد بعد به قرون اين از و گرفت تازه جاني مجدداً بعد

 خيابانها، داراي و داشت وسعت هكتار ١٢٠٠ حدود خود عظمت دوران در جرجان شهر  

 »بكرآباد« و »شهرستان« تمقس دو به رودخانه اب و بود فراواني  مساجد و كاروانسراها و كويها

 متصل هم به متعدد نقاط در را شهر قسمت دو رودخانه اين روي بر متعدد پلهاي. دش مي تقسيم

 و ورمحص را شهر داشت قرار خندقي آن وسط در كه خارجي و داخلي حصار رشته دو. نمود مي

 ضلعي شش شكل با مركزي قسمت در آن) اكروپل (ارگ. بود درآورده مستحكم دژي صورت هب

 كارگاههاي سراسري، فاضالبهاي سرپوشيده، كانالهاي بر مشرف و داشت قرار نقطه بلندترين در

  .بود ... و صنعتي

 خود براي مختلف مذاهب و دادند مي تشكيل مذهب سني مسلمانان را شهر جمعيت اكثريت  

 كه بكرآبادي گرگاني فقيه كميل بن جعفر بن كميل ابوجعفر ازجمله داشتند بزرگاني و مسئول

  .بود چهارم قرن دوم ةنيم در شهر حنفيان رئيس

 اند نموده سفر ناحيه اين به عهد اين در كه نيز مهمي نويسان جغرافي و نويسان سفرنامه  

 اي پاره ذكر به اينجا در كه اند داده ارائه بادااستر و جرجان يعني شهر دو اين به نسبت مثبتي اتينظر

 انواع...  است درهم ميليون ده) جرجان (گرگان خراج« :نويسد مي چنين يعقوبي .پردازيم مي آنها از

 ق٣٥٥ سال در حوقل نبا ١.».. .دارد فراوان خرما درخت و تنومند شتران، حرير، هاي جامه

 در...  آيد دست هب گرگان واليت از طبرستان ابريشم اصل...  دارد دائمي بارانهاي گرگان«: نويسد مي
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 بسياري معروف دانشمندان...  آيد مي دست هب زيتون و انجير ترنج، خرما، ،)چيني نمك (ثلج اينجا

 بيشتر هزار از آنها شمار كه است استوار هاي قلعه و كوهستانها گرگان توابع اغلب...  داشته است

دو  تا هزار دويست حدود كه است وشمگير بن بهستون و زيار وشمگيربن از آن عوايد...  است

  ٢.»است درم ميليون

 گرگان مردمان« :آمده ق٣٧٥ سال به المغرب الي شرقمال من العالم حدود كتاب در  

 و وقايع و خيزد سياه ابريشم ةجام آنجا از...  هستند بامروت و جنگي و صورت درشت) جرجان(

 سخن زبان دو به مردم و روان آبهاي و خرم و كوه دامن بر است شهري هم بادااستر. .. قزين و ديبا

 و ميرم چون ابريشم از خيزد بسيار جامه آن از. گرگاني پارسي، -٢ ؛باديااستر لوتراي -١ :گويند

  .»زعفوري

 آبهاي جرجان نواحي در... «: نوشته است چنين چهارم هجري قرن اواخر در اصطخري  

 از تر جامع شهري هيچ گذشتي عراق از چون و هست فراواني كشاورزي نواحي و شدبا بسيار

  ٣.»دارد را آبسكون بزرگ بندر و است نزديك زياد به بادااستر...  نيست جرجان

 گرگان ساخت نظر از آن بهتر زمين گردشگاههاي از...«: نويسد مي چهارم قرن در نيز مقدسي  

 خرما، بادمجان، خربزه، نارنج، ترنج، كه كوه و دشت در است اي خوره گرگان...  باشد) جرجان(

 از. پربركت و بزرگ روستاهاي فراوان، باغهاي پرآب، نهرهاي. دارد انجير و عناب انار، زالك، زال

 زيبا مساجد و كاروانسراها بازار، شهر...  باشد رباط و آخور الهم، آبسكون، باد،ااستر شهرهايش

 رباط سوي به جاده راست سمت در دهستان روستاي شهرك آخر...  رددا كوچه نُه است، حنفي

 شهر در) ابوحنيفه پير زاهدان (كراميان شود، مي ديده دور هاي ديه از كه دارد آتشگاهي كه است

 به را آن ابريشمي روسري...  هستند طبرستان و گرگان در هم شيعيان...  دارند فراوان خانقاههاي

 زياد »ه« و است نزديك هم به گرگان و) فعلي دامغان حدود( قومس مردم زبان...  برند مي يمن

 در...  است راويان و فقيهان با يياندرزگو...  ٤).دارد وجود شباهت اين هنوز كه (برند مي كار هب

...  است انگيز شگفت سخت كراميان و حسنيان ميان كه دارند كشاكشها مذاهب پيروان گرگان

 آن دژ. ندا آن در ماهر و باف ابريشم مردم بيشتر. دارد گرگان از گواراتر آبي و هواتر خوش بادااستر

  ٥.»نهريست آن جلوي و بازار در جامع مسجد...  شده پر خندقش و ويران
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 گاهددي و منظر از كه داشت نيز رتبه لياع منصبان   صاحب و مقامات ،عصر اين در جرجان  

 محسوب پيشرفته و باعظمت شهرنشيني زندگي ةنشان امر اين گذشته، شهرنشيني شناسي جامعه

 جماعت، امام خطيب، شهر، رئيس قاضي،: از بودند عبارت مناصب و مقامات اين. شود مي

 از كه منطقه اين معروف و بزرگ قضات ...و فقيه واعظ، موذن، وارق، ،)معلم (مودب مستملي،

 محمد بن سفيان ابونصر -١ :زا بودند عبارت شدند، مي محسوب نيز ادب و علم اهل فضالي

 بن فضل -٢ ؛بود بادااستر و آبسكون قومس، جرجان، قاضي سالها كه) ق٤١٨ (هروي شريحي

ه ب وشمگير، بن قابوس زمان در دوم بار كه شد جرجان قاضي دوبار ابراهيم بن حسن بن محمد

 بن محمد -٣؛ درگذشت ق٤١١ سال در وي نمود، ترميم را شهر جامع مسجد ةمنار وي فرمان

 انديشمندان، تجمع مركز) ق٣٢٤ (مرگش زمان تا او منزل بود، نيز جرجان شهر رئيس كه فضل

  .شد مي محسوب منطقه مشاهير و ادبا فضال،

 

  قابوس گنبد شهر

 گونه همان ولي شد، متصور توان نمي دقيقي تاريخ شهر، اين بنيان و گيري شكل زمان تعيين براي

 به تدريج آن بقاياي بر جرجان، باستاني شهر تخريب از پس كه رفتپذي توان مي گرديد ذكر كه

  .دش تشكيل جمعيتي كم انساني سكونتگاه

 قطعاً از اواخر عصر تيموري و اوايل عهد صفوي اندك اندك در حوالي رود هم تركمنها  

ان  زيرا با تسلط ازبك؛ دشت گرگان ازجمله شمال گنبد قابوس فعلي پديدار گشتندسراسراترك و 

 ترك يورتهاي به ماوراءالنهر و خراسان و فشار بر طوايف گوناگون ازجمله تراكمه، آنان را وادار بر

 نيز تركمنعالوه كشمكش بين خود ايالت  هخود و مهاجرت به نواحي مختلف كرده بودند، ب

 ها از مانقيشالق  تكهمهاجرت . بارز آن بودندةسبب كوچ گروهي از آنان شد كه يموتها نمون

 و هجدهمسوي مرو در اواخر قرن   بهآنجابه بالخان و ناحيه كوپت داغ در آخال و از ) منقشالق(

مثالً در يك .  قبايل تركمن ايجاد نمودساير م، مشكالت زيادي براي خودشان و نوزدهماوايل قرن 

 اترك ةوي درس  را از بالخان راندند و آنها را بهيموتهاها با كوچ خود گروهي از  مقطع تاريخي تكه

هاي زياد بين يموتها  اين امر سبب عداوت و درگيري. گريزاندندالنها گمحل زيست و يورت گو
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اين كشمكشها گاه به جنگ و خونريزي . ها از سوي ديگر شد  با تكهستيزالنها از يك سو و گبا گو

نيز محسوب انجاميد و از عوامل بازدارنده در جهت اتحاد قبايل تركمن   ميبزرگو تراژديهاي 

از گاهي  كه هر طوري به هم در مرو با ساريقها و سالورها به كشمكش پرداختند ها تكه. گشت مي

   ٦.انگيخت  ساريق را به اتحاد و دوستي با ايرانيان عليه آنها برميةقبيل

هاي تركمن به   به كوچ يا مهاجرت ايالت و تيرهي صريحة متون تاريخي اشاردر متأسفانه  

طور مبهم اشارات كلي  هاند، بلكه ب  گنبد مثالً روستاي بزرگ گنبد آن زمان نكردهردمكاني خاص 

 با برج مجاورتاند كه معلوم نيست منظور آنها   ورود فالن طايفه به حوالي گنبد قابوس نمودهبه

 براي اثبات اين مدعا به اينجادر .  انساني به همين ناميگنبد قابوس بوده يا به روستا و زيستگاه

  .شود چند نمونه از اين موارد اشاره مي

) از سادات(علي حاكم ساري سيد، پس از آنكه  ق٨١٦ سال در اسفنديار ابن ة نوشتبه  

از .  او را در ميان سپاهيان گرداندتراشيدفرستاده و سفير شاهرخ تيموري را چوب زد و سرش را 

دند و شاهرخ به مازندران لشكر  سادات را حبس كرسفيرسو در هرات بالفاصله سيد نصرالدين  آن

اند، پس شاهرخ   خبر رسيد كه قلماقها به سمرقند تاختهقابوس گنبد ةدر ناحي«: در اينجا. كشيد

سوي سيدعلي روانه نمود و از وي   به همراه اردو آورده بود بهزنجيرنصيرالدين را كه دربند و 

   ٧.»داياي فراوان نزد شاهرخ فرستادعلي به ناچار پسرش سيدمرتضي را با هسيد. طلب گروگان كرد

چون جنگ بين حكام ... « :نويسد  ميق ٨٨٢ در ذكر وقايع سالهاي مرعشي ظهيرالدين  

 همچون سيد مرتضي و سيد نصرالدين در افتاد، سيد نصيرالدين به هرات نزد مازندران -طبرستان

. بازگشتباد ابه استر گريخت و چندي بعد با قشوني جرار زير فرمان امير فيروز شاه شاهرخ

 و آنگاه نموداو نخست در گنبد قابوس اطراق . خود نيز از پي آنان روان گشت) شاهرخ(سلطان 

  ٨.»...سوي ساري بيامد و  به

بين آخرين در  ق٩٠٣طور مفصل به شرح حوادث سالهاي  ه و ميرخواند كه بخواندمير  

زاده يعني محمدحسين ميرزا و مظفرحسين  دو برادر و شاهةاند، دربار  پرداختهتيموريشاهزادگان 

 اين درباد به اوج رساندند و هم اآن دو عداوت را در حوالي استر... «: نگارند  چنين ميتيموري

 خبر استماع اينچون برادرش مظفرحسين . باد بيامداسوي استر سال محمدحسين ميرزا بار ديگر به
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 بر او تاخت و حربي قابوسدر نواحي گنبد ) ق٩٠٣( ذيقعده ٢٢افتاد با سپاه جرجان روز جمعه 

كه  آنچنان.  ميرزا روي نمودحسينناگهان در اثناي قتال غشي عظيم بر مظفر...  عظيم درگرفت

باد امحمدحسين ميرزا آنگاه به دارالفتح استر...  نهادند پيكار رو به وادي فرار ةلشكريان وي از معرك

  ٩.»آمد

اوضاع نابسامان سالهاي ) ق٩٧٨صفويه از آغاز تا سال تاريخ دولت  (االخبار ةتكمل مؤلف  

 تهاجم ازبكان به سراسر خراسان و شمال ةو دربار  را با جزئيات تمام توضيح داده استق٩٥٥

 علمدار آقاباد هم آمدند، در اين وقت اسكندر اسوي استر كنان به آنان غارت«: نويسد  ايران ميشرق

 هزار هفت سپاه او نبرد گرم ةدر معرك...  حرب گرديدةاد آمادباعلي سلطان استاجلو حاكم استر شاه

  .» به درگاه معلي فرستادآنانن ازبك را در حوالي گنبد قابوس بشكست و يك قطار سر از مقتوال

 توصيفات بايد اين نكته را متذكر شد كه آنچه مسلم و قطعي است مهاجرت اين ة حاشيدر  

 تيموري و اوايل ةه حوالي رود اترك در اواخر دور و طوايف مختلف تركمن بايالتتدريجي 

آنها . نهادنداين گروهها خيلي زود از رود اترك گذشته و قدم به دشت گرگان . است صفويه ةدور

 آن دوران را به خراسانسرزمينهاي بين دو رود اترك و گرگان، از شرق درياي خزر تا بخشهايي از 

) روها  كوچ-دامداران (تركمن طوايف مختلف چارواي ،ندر اين ميا. نمودندتبديل يورتهاي خود 

 و مناطق استپي شمال رود اترك بيابانهابر دشت گرگان سراسر  مكان معين و ثابتي نداشتند و عالوه

 و مرو تا حسينقلي و كراسنوودسك سرخساز ) بخش جنوبي كشور جمهوري تركمنستان كنوني(

اما چمورها .  و قشالق خود نموده بودندييالقو  كوچهاي مختلف ةرا عرض) باشي فعلي تركمن(

رو خود را حفظ كرده  كوچ و گاه نيمه) با برد كوتاه( رو كوچكه هنوز هم زندگي ) ها شده يكجانشين(

 سالورها و ساريقها بيشتر در ،از بين اين ايالت و طوايف.  آوردندرويبودند، به كشاورزي نيز 

گروهي هم به سرحدات شمال خراسان و (آمد بودند  و  مرو و سرخس در رفتبينسرزمينهاي 

 دشتها مخصوصاً يموتها هم اكثراً در  النها و تعدادي از تكهگگو).  قدم نهادندبادااسترشرق ايالت 

 مختلف هاي تيرهصورت كلي بوده و  هبندي ب  البته اين تقسيم؛دندشگرگان و تركمن صحرا پراكنده 

 مسلم است اينكه آنچهولي  . ديگر هم متفرق شده بودندايالت در نقاط مختلف و ساير نواحي

هاي مختلف  و تيره)  جرگالنوداغ  تپه تا گلي حوالي مراوه(شرق گنبد قابوس  النها در شمالگگو
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را  كه لسترنج آن( تا رود اترك قابوسشمال گنبد  در...  ، دازها و)ها يخمز ويژه قان هب( يموت

با برد كوتاه (روي خود   به زندگي كوچوتدريج مستقر شدند به ) مختلف اتراك جمع ترك دانسته

 و فارماكولوژيك منطقه شباهت زيادي به اكولوژيكادامه دادند، مخصوصاً آنكه شرايط ) يا بلند

 و مناسبي هم براي زندگي چادرنشيني و مطلوب زيستي قبلي آنها داشت و وضعيت ةمنطق

  .دش دامداري محسوب مي

گونه كه قبالً ذكر گرديد، چندين علت داشت كه   همان،به اين نواحي آنها كوچ و مهاجرت  

جمع اين گروهها و جمعيتها را متون .  و فشار ازبكان از سوي شرق بر آنها بودهجومترين آن  مهم

 نويسند مياند كه صراحتاً  ناميده» خاني تركمانان صاين«) ق١٠اوايل قرن (  عصر صفويهتاريخي

 چهارجو و باغباد،، )باورد( اترك يعني مناطقي همچون نسا، مرو، ابيوردنخست به سواحل شمالي 

 ،در اين ميان. دندش پراكندهدرون قدم نهادند، سپس از رود اترك گذشتند و در دشت گرگان 

حوالي ( ساحل شرقي درياي خزر ازيموتها بيش از بقيه جمعيت داشته و در سراسر اين دشت 

  . برو بياي خود نمودندة را عرصگنبدقلعه و شمال   شمال آقتا) گميشان، خواجه نفس وامچلي

كشاورزي و ( زندگي يكجانشيني) اقليتي( د بخشي از آنهاش كه ذكر گونه همانچند هر  

 حياترا پذيرفتند، ولي اكثريت آنها به داليلي چند ترجيج دادند به )  كوچهاي برد كوتاهبادامداري 

را  اين تشخيصهمين مسئله .  اجبار يا به دلخواه، ادامه دهندي يورتهاي خود بهيجا هرو و جاب كوچ

 گنبد حواليهاي مختلف تركمن ازجمله يموتها در  كه از چه زماني طوايف و تيرهكند  مشكل مي

گونه  توان بدين  ايلي را ميييجا هجابداليل اصلي اين . نشين شدند طور مشخص يكجا هقابوس ب

 تهاجم و غارت -٢ ؛ بر سر آب و مرتعهمسايههاي  الت و تيره اختالفات با ساير اي-١: برشمرد

كه بالفاصله ) و نيز خراسان( استرآباد ايالتمكرر كاروانها، روستاها و گاه شهرهاي بزرگ 

ن گاه به همراه ايل ادر اين مورد مهاجم.  داشتدنبال ه بكشي آنان را  العملهاي حكام و قشون عكس

آب و علف شمال رود اترك   صحاري و بيابانهاي بيبهه و احشام از رود اترك نيز گذشت

ن مالياتي  فرار از دست محصال-٣ د؛ندبر پناه مي)  فعليتركمنستانسرزمينهاي واقع در كشور (

 جبري كه -٤ ؛كردند  را مطالبه ميي و خراسان كه گاه در حد اجحاف مبالغاسترابادحكام اياالت 
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نمود با فقير شدن مراتع،   مجبورشان ميوكرد  تحميل مي محيط بر آنان اكولوژي وضعيت وطبيعت 

  ... . دنبال سرزمينهاي ديگري برآيند و ه  ب،كمبود آب يا حاصلخيز نبودن اراضي كشاورزي

 به منابع موثق تاريخي درباب حضور و پديدار شدن ايالت مختلف تركمن در ديگر بار حال  

كنيم، چرا كه بخشي از اين جمعيتهاي  مي حواشي دو رود اترك و گرگان استناد سرزمينهاي

  .، در حوالي گنبد فعلي مستقر گشتندكننده كوچ

 مورخ درباري شاه عباس اول در سفر جنگي به خراسان، از مالزمان سلطان بود نظامي سياقي  

سوي  او پس از شرح پيروزي در هرات و آمدن سپاه قزلباش به.  وقايع اشتغال داشتثبتو به 

 رسيدند،چون به دشت بحريان «: نويسد مي) ها  تكه-اخال(خلو و اةي سركوب تراكم برابادااستر

.  سلطان بيامدندنزد جرجان مكان داشتند با هدايا ةسفيدان اوخلو كه در كنار رودخان جمعي از ريش

 در پيش گرفتند، امر گرديد تا رود اترك فراراز آنان استمالت گرديد اما چون تركمانان راه خدعه و 

 جرجان ةخرابآنگاه اردوي معلي به ...   كثيري از ايشان قتيل آمدندة آنان پرداختند كه عدتعاقبه ب

شود كه در اين سالها   مياشارهخلوها ودر اين متن صراحتاً به طوايفي از تراكمه ازجمله ا. »بازگشت

 اترك و در  بين دو رود گرگان وتر صحيحدر حوالي رود گرگان يا به تعبير ) ق١٠٠٧ يا ١٠٠٤(

 مورخ شهير ، تركماناسكندربيك .زيستند  ميفعلييعني شمال گنبد قابوس ) خرابه جرجان(شمال 

پوشان   براي سركوب سياهعباس  نويسد كه شاه  ميق١٠٠٧ در ذكر وقايع سالهاي ،عصر صفويان

  .باد آمدا به استركردند ميخاني و اوخلو از آنان حمايت   صاينةباد كه تراكمااستر

آنها مجبور شدند در . خاني اوخلو تركمان پرداخت خان و قوم صاين  قاريسركوب به پسس  

 پناهسو  گريخته و با عبور از رود اترك به دشتها و بيابانهاي آن) گرگان( عمل از دشت اينبرابر 

. دش آنان غارت اموالها و  اما بسياري از زنان و دخترانشان اسير، مردان زيادي كشته، گله. ببرند

 كنار رود گرگان حوالي گنبد درآب عنان بازكشيده  اردوي همايون از تكاپوي آن دشت بي«سپس 

ملحق گرديدند، و از ) شاهانه (اردويالمعالي قابوس بن وشمگير است به  قابوس كه مدفن شمس

ن در اين مكا...  نزول فرمودند) آق قالي فعلي(آباد   مباركةآن مرحله كوچ واقع شده در پاي قلع

انديشناك   ، سالور و غيرهم)گوكالن(  كوكلنايمور،خاني همچون  سفيدان ساير قبايل صاين ريش

   ١٠.»يافتند سرير اعلي آمده نوازش ةشده به پاي
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گيري حوادث را در شمال گنبد قابوس تا حوالي رود اترك معرفي   شكلة منطق،واقعه اين  

طور قريب مشخص  ه را در آن سالها بايالت تركمن آن ناحيه فر و  حتي محل كروكند  مي

قوم اخولو ...«: نويسد  ميق١١٦١ نيز در زمان شرح حوادث سالهاي التواريخ مجمع مؤلف .نمايد مي

 از سر گوكالن و يموت تركمان و غيرهم متفق شده ةباد بودند با طايفاكه قرب استر) اوخلو(

  ١١.»اطالعات پيچيدند

 اواخر (ق١١٤٢ تا ١١٣٧ كه بين سالهاي الملوك ةتذكرق  كتاب ارزشمند و موثنامعلوم مؤلف  

 ازجمله مختلفهاي نواحي  ي كه از مستمري حكام و بيگلربيگيينوشته شده، در جا) عصر صفوي

 ة صحرا، سرغاب و منطقرويبرد از مناطقي مثل مرو، نسا، ابيورد، بلوك  نشين نام مي مناطق تركمن

وكالنها يكي از اولين طوايف تركمن ك توجه به اينكه با ١٢.كند هم ياد مي» نشين گوگالن و يموت

حدود (باد و غرب ايالت خراسان ا يعني شرق ايالت استرايرانيكجانشين شده در درون مرزهاي 

وكالن و ك ةبودند، اسم بردن منطق) شرق گنبد قابوس  در شمالتپه داغ و مراوه جرگالن، گلي

هاي تراكمه   يورتها يا اوبهةاي مختلف يموتها در حاشيه  دارد كه تيرهآن داللت بر ،نشين يموت

 در در اين قرون يموتها ،به تعبير ديگر.  حوالي گنبد قابوس فعلي حضور يافته بودنديعنيوكالن، ك

 با تغيير بعدهاهاي خود را به وجود آورده و سازمان داده بودند تا اينكه   يورتها و اوبه، گنبدةمنطق

 قابوس نماد گنبدات و شكل زندگي آنها به تدريج در زندگي شهري فورماسيون تاريخي، حي

  .يافت

 آن اتفاق افتاد و مورخ ق١١٥٤ نيز كه اندكي بعد در زمان نادرشاه افشار به سال واقعه اين به  

.  كنيدتوجه تحرير درآورده است، ةالممالك، آنها را به رشت بادي منشياعهد يعني ميرزامهدي استر

خان   ايلبارسجنگبه  خان مصالحه كرد، والفيضبر به تركستان لشكر كشيد و با اپس از آنكه ناد

 دشت خوارزم و ةتركمانيتمامي ازبكيه و «ايلبارس هم چون يك بار شكست خورد . ازبك شتافت

و سپاه در ) نادر( آن حضرت. گشت مستعد جنگ و قتال ب هزار اسةآرال را جمع نمود و در قلع

 نيز ساخته بود، و باروبنه را بنهاد و را آنفرسخي هزار اسب بود و قورخانه ديه بويني كه در سه 

خان و ازبكان جرئت  در اين نواحي خود ايلبارس»  گشتروانآنگاه شانزدهم به صوب هزار اسب 

 تكه و باقي تركمانان آن واليت به عزم دستيازي پاي پيش يموت، ةطايف«كروفر نيافتند ولي 
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بسياري ... ره و قلب و قول سپاه ترتيب داد و بر آن بتاخت يس و مميمنه آن حضرت هم. گذاردند

 قرآنصاحب ...   هزار اسب پناه بردندةبه قلع  و الباقي نيز بگريختند، ازبكان نيزبگرفتندرا سرانجام 

 پيكار نكرده همگي جرئتها يا  قتال به همراه خيوهةدر آنجا ازبكان آماد. سوي خيوه برد سپاه را به

  ١٣.» آزاد گشتندخيوه ايراني اسير و محبوس در زندانهاي چهارهزاريع و متقاد گشتند و مط

شدند كه هنوز در دشت و بيابانهاي مركز  ها محسوب مي  ديگر از يموتها و تكهگروهي اينها  

 سپري كشور تركمنستان فعلي، خوارزم و حوالي آرال مانده به ييالق و قشالق زندگي را جنوبو 

 كه در آن واليت را خانوار تركمنانان يموت و تكه ةتتم« اما چند ماه بعد به دستور نادر. كردند مي

  ١٤.» نمودندخراسان ةگذرانيدند، كوچانيده روان به دفع الوقت مي) حوالي خوارزم(

 در ق١١١٤ -١١٣٤ سالهاي در سال جلوتر يعني بيستاي كه حدود   به واقعهباديااستر اما  

 وشناساند  هاي مختلف تراكمه را مي ق افتاد نيز اشاره دارد كه هم ايالت و تيره اتفابادااسترشرق 

 بود درگزاوقاتي كه صاحب قرآن در « :نويسد وي مي. نماياند هم جايگاه تقريبي آنان را مي

 از جمعي، )شد اش محسوب مي كه هنوز نادر به قدرت نرسيده و اوايل كروفرهاي نظامي زماني(

 داشتند كه موكب آن ةيمري ايلي وارد شدند و اراد  كدخدايان تركمان علي ايلي واكراد كردستان و

)  قابوس فعليگنبد مينودشت، آزادشهر و ةمنطق(واال به سمت سملقل و حاجيلر و گرايلي 

يعني ( رود گرگان كنار زيرا جماعت گوكالن و يموت تركمان كه در ؛تشريف ارزاني فرمايند

 آن شرند، ا  تاز مشغولو دارند و هميشه اوقات را به تاخت يسكن) حدود شمال گنبد قابوس

 آخرين ةطور صريح به واقع ه تاريخي بمستند متن اين ١٥.»طايفه را از سر آن جماعت دور نمايد

 ايران را محاصره و سپس گشودند، اشاره پايتختسال حكومت سلطان حسين صفوي كه افغانها 

هاي   شمالي گنبد قابوس تا رود گرگان كه تيرهاراضي ةحدوددارد و نيز به حضور يموتها در م

حدود سه ) ش١٣٨٠( از اين واقعه به تاريخ امروز. كردند مي آن گذران عمر ةمختلف آنها در پهن

  .گذرد مي)  سال٢٨٨(قرن 

 در زمان شرح محل اسكان تراكمه دشت گرگان ق١٢٧٦اش به سال    در سفرنامهابراهيم ميرزا  

 و قابوسوكالن در حد غربي متصل به گنبد ك ة يانقاق از تراكمةطايف« :نويسد باد ميار استايالتو 

  ١٦.»)چادر( خانوار ٢٢٦اند با  حد شرقي به سنگي بنه كبود جامه
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 شرح جامعي از ايالت بادا نفوس استرةكتابچ خطي ةنگارنده نسخ) ق١٢٩٦ (بعد سال بيست  

كوچك، : اند  تيرهشش يموت ةطايف« :نويسد د و ميده باد ارائه ميا شرق استرةتراكمو جمعيت 

 و جعفرباي بزرگ ةهاي دو طايف ها و تيره البته اينها شاخه( تاتار، اورس، بهلكه و سالخ ،يخمز قان

 دارند و يورت آنها يسكن) خان ببين فعلي(يموتها زير حد فندرسك ) ... اند آتاباي ايل يموت بوده

مينودشت ( و سامان حاجيلر قابوسرود به گنبد   است كه مي)آباد فعلي علي(از محاذي كتول 

خانوار يموت . خان سرتيب است اسداهللا ايشان ميرزا ةداروغ. و صحراي مشهور صادقلي) كنوني

ي ايشان از سرحد ا هستند محل سكنبادااستروكالنها هم كه جزو حكومت ك...   نفرند١٦٩٠٠حاليه 

 هجدهقلعه كه تخميناً بين  ، چناران و قاري)داغ گلي(داغ  ليرود تا يورت گو گنبد قابوس است و مي

  ١٧.» نفر است٢٥٠٠٠شود جمعيت آنان هم   فرسخ ميبيستتا 

طور مشخص از حضور  ه بق١٢٩٩ عهد ناصرالدين شاه در حدود سالهاي تاريخي اسناد در  

ترين  د كه مهمشو هاي يموت در گنبد قابوس نام برده مي  تركمن مخصوصاً تيرهمختلفهاي  تيره

 ميان اين در ١٨..... ، ايگدر، داز، بدراق، قجق و )كوچم(كوچك ) يقمز( يخمز قان:  ازندا عبارتآنها 

بر دو سه اوبه در اطراف گنبد،  عالوه «كه يخمزها دانسته است ها، قوزخانچي اكثريت را با قان تيره

  .ستندزي  نيز مي»گنبد كميسيون روس و ميل ةدر درون شهر و در حاشي

 موج دررا ) ق١٢٩٩ -م١٨٨١(تپه و قرارداد آخال   مقطع تاريخي تأثير نبرد گوگاين در اما  

داغ   گليةمنطققال، گنبد و  تپه تا آق سوي دشت گرگان از گمش  تراكمه بهمهاجرتجديد كوچ و 

 در  از روسهايموتهاها و گروه اندكي از  شكست تركمنها مخصوصاً تكه. نبايد از نظر دور داشت

 ةويژه از منطق ههاي تركمن ب  و تيرهايالتتپه و به دنبال آن عقد قرارداد آخال، بسياري از  نبرد گوگ

ل جنوبي حسوي سا  مجدد روسها بههاي گيري انتقاماز ترس كشتار و ...  مرو، آخال، سرخس و

ان شدند گريز) تركمنهاي صحراي فعلي( و رود گرگان اتركرود اترك يعني سرزمينهاي بين رود 

 و مرو تا سرخس به سرحدات و حواشي شهرها و روستاهاي آخالاي نيز از همان حوالي  و عده

ن يورتهاي خود را در هرجا كه اندكي اراضي زراعي، آب ا مهاجراين. شمالي خراسان پناه آوردند

هاي  يگر تيره بار د،در اين بين. هاي خود را برافراشتند  كردند و آالچيقرقمستشد،  يا مرتع يافت مي

 كردند كوچ كرده، در سرزمينهاي بين شمال گنبد قابوس تا رود اترك نشيمن اختيار مهاجرمختلف 
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. گرفتندجاي ) روستاي آن زمان گنبد قابوس( و گروهي هم در حواشي گنبد يا داخل خود شهر

.  هم شدبادااسترنظمي و نابساماني سرحدات شمالي خراسان و شمال ايالت  اين كوچها باعث بي

 و از پرداخت عوارض بردند تپه از وضعيت مغتنم پيش آمده بهره  مستقر در گميشةكه تراكم چنان

 ايران به تاريخ ة امور خارجوزارتد به سندي از وردر اين م. گمركي و مالياتها سر باز زدند

اغتشاش شود  تپه حمل مي شيالتجاره كه از راه گم  گمرك و مالدر همتراك« : توجه كنيدق١٣٠٤

چيان هم از  رود و گمرك شود و حقوق ايراني از ميان مي نمي) بادااستر(كرده چيزي عايد ديوان 

تپه جاي معتبري ساخته و   حقوق خود را بنمايند، مقرر فرمودند كه در گمشاخذتوانند  ترس نمي

 اوضاع زماني به اين ١٩.»باب خيلي اهتمام نمايند  البته دراين؛ مستقالً در آنجا بنمايندگمركعمليات 

ي از ايالت ي بخشهامختلفهاي  يد كه افراد سواره و مسلح ايالت و تيرهيوخامت بيشتر گرا

حاكم .  چندي را غارت كردندروستاهاي و ندومرج نمود باد را دچار تهاجم و هرجاخراسان و استر

ر سر خطوط  عدم توافق درست بة نتيجراهاي مكرر خود اين اوضاع  العمل باد در عكسااستر

بود،    براي تراكمه به وجود آوردهراي يها دانست كه چنين فرصت مرزي ايران و روس مي

 بالفاصله از رود اترك گذشته بار آنها،كشي عليه  العمل و قشون مخصوصاً آنكه در زمان عكس

بنابراين در . بردند رسيد پناه مي  نميآنجاديگر به صحاري كه دست روسها هم به سادگي به 

 ايجاد نظم و برقراري انتظامات انجام گرفت مقرر برايالسلطان  الدوله و امين اي كه بين سهام مراوده

 شود، هم بر آباداني مملكت بيفزايد و هم رفع كشيدهاگر در گنبد قابوس قلعه «شد كه 

 توافقات و سپس اين ٢٠.» بسيار خوبي نيز به حساب آيدجايكم  هاي آن حدود شده كم نظمي بي

هاي تركمن و تراكم بيشتر جمعيت آنها   و اسكان گروهي ديگر از طوايف و تيرهتثبيتقدامات امر ا

 آمدهقلعه كه در اين متن و سند تاريخي ) احداث( تقاضاي كشيدن.  حوالي گنبد قطعي نموددررا 

س از البته پ(تپه  حاكي از آن است كه يكي از كانونهاي كوچ و استقرار تراكمه بعد از نبرد گوگ

  . گنبد قابوس بودةمنطق) تپه شي گمةناحي

 شادلو حاكم ةالدول  يارمحمدخان سهامشاهد كه در عصر ناصرالدين شو  اين نكته تأكيد ميبر  

الدوله زعفرانلو حاكم   پذيرفت و به همراه شجاعنيزباد را ابجنورد، براي مدتي حكومت استر

شرق ايران آن زمان  لت بزرگ شمال و شمال دو اياسرحداتقوچان، با تالش فراوان سعي كردند 
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 اتكا و ةالدوله نقط يارمحمدخان سهام.  اين حوادث حفظ نمايندبرابرباد را در ايعني خراسان و استر

وي . شد باد در مقابل اين وقايع و حوادث محسوب ميا او در خراسان و استردربارياناميد شد و 

 وضع ة با ناصرالدين شاه و وزيرش اميركبير دربار حضوراً به دربار دعوت شد و مستقيماًباردو 

قبل از سفر . بود اين ناحيه، به مشاوره و رايزني پرداخته ةباد و خراسان و نيز موقعيت تراكمااستر

  گنبد در آن زمان درگزرب ناگهاني روستاي ة، وضع جمعيت و توسع)تهران( دوم او به دارالخالفه

 نپذيرفت و حتي به خاطر او مخصوص كرد، ولي ةضاي كتابچحدي بود كه شاه شخصاً از وي تقا

شاه باز .  زد و عذر خواستسربازباد و گنبد قابوس هم اخستگي مفرط، از پذيرش حكومت استر

 آبادي گنبد قابوس و امنيت يموت دراي  حكماً كتابچه«هم به خاطر اقتدار او و ايلش تأكيد كرد 

 عرق كرده و عرض نمودم از همان آوردم،اما من عذر . بنويسيم و سال آينده هم اقدام بكنم

باد كه گنبد در شرق االدوله از حكومت ايالت استر  سهام،صورت هر به ٢١»... بجنورد خواهم نوشت

 زيرا با فشار روسها از آن سوي مرزها، بر شدت كوچ و تردد ايالت ؛كشيددست آن واقع شده بود 

مخصوصاً اخذ مالياتها از .  نواحي را بس دشوار نموده بود و كار انتظامات اينشدهتركمن افزوده 

 سويي مكرر و عبور از رود اترك و سپس برگشتن در شرايط مناسب به آن يجا ه به خاطر جابآنها

 مالياتهاي پرداختتراكمه در اين سالها به خاطر فرار از . رود، امكان اين كار را غيرعملي كرده بود

 منجر به اجحاف گاهشود و  مي   مالياتي روسي و ايراني گرفتهدوجانبه كه از سوي محصالن

 دو سوي رود اترك بهي و رفت و برگشت يجا ه جابةگرديد، مجبور بودند از شيو شديدي نيز مي

   ٢٢.استفاده كنند

حاصلخيز، نبود آب و مراتع مفيد   نبود اراضي حتي نيمه، پيش آمدهبغرنج با اين وضع اصوالً  

 شديدي را بر زندگي تراكمه حاكم نموده و براي پرداخت عوارض و فقره همه و هم...  و

  .گذاشت نميجايي  مضاعف مالياتهاي

 دشت گرگان ازجمله نواحي گنبد قابوس اسناد تاريخي ة اوضاع آشفته و وضع تراكمةدربار  

 ق١٣٠٨ سال ة محرمانةالً در نامثم. كنند  وجود دارد كه داللت بر اين حوادث ميمتعددي

 او رساند شاه ايران به ، وزير مختار ايران در لندن،شاه به لردسالسبوري كه عالءالسلطنه ناصرالدين

حوالي گنبد تا   اينكه چگونه درجملهاز. دهد  وضع تركمنهاي يموت ارائه ميةشرح مفصلي دربار
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 قرارداد تپه و  چند سال بعد از سقوط گوگرا) باداسراسر شمال ايالت استر(انتهاي دشت گرگان، 

در صحراي « او در اين نامه به محل اقامت آنان.  بودندكشاندهآخال به تحريك روسها به اغتشاش 

 در شاه همچنين ناصرالدين ٢٣.كند اشاره مي»  و گنبد قابوس الي گرگاناتركباد الي اگرگان از استر

 شاهكوه ةمنطقدر  كه از تهران به حركت درآمده و ق١٣٠٠سفر دومش به خراسان به تاريخ شعبان 

كند كه در اينجا به   ياد ميتركمانانباد و اباد اطراق كرده بود، در يادداشتهايش از خوانين استرااستر

از ( يخمز قليچ قاپان از طايفه قان ...«:نوشته استدر قسمتي از اين سفرنامه . ديدارش رفته بودند

نشيند با پسر كوچكش كه جواني  مي و كنار رود گرگان قابوسنيز كه در گنبد ) هاي يموت تيره

  ٢٤.» ساله بود در اين شرفيابي حضور يافتسيزده يا دوازدهل و گخوش

نگاري خود پس از معرفي طوايف مختلف   پژوهشهاي مردمة نيز بعدها در حيطفيلد هنري  

تا سواحل رود اترك و رود گرگان «: نويسد كند و مي  و محل اسكان آنان اشاره مييموتهاتركمن به 

 خانوارند و هزار سياست كه ) يموت(  و كراسنوودسك محل سكونت تركمنهاي ياموتبالخان

ق، ١٣٩ ،م١٩٢٠( اين ايل در اين تاريخ ةشعب عمد. ندا  در خراسان مسكونخانوارشان هزار هفت

  :چنين است) ش١٣٠٠

  راميان گنبد قابوس و بين    )كوچك، قوجوق (وكچكو

  )آباد كنوني علي(ول  گنبد قابوس و كتبين        درـايگ

   قابوس و خجيدهگنبد بين      )يخمز قان( كنياكمز

   گنبد قابوس و خجيده تا چكشلربين       جعفرباي

   گنبد قابوسنزديك        چاي قره

  خاك شوروي تا گنبد قابوس آهن در  راهاز          چرپا

  

  ٢٥ گنبد قابوس و مرز بجنوردنزديك) دوگنچي( دونجي

 ايران و نيز قاجاريها از ديد حكومتگران   تمامي اين تيرها ارائة داليل،بد و ش كه ذكر گونه همان اما

 نداشتند بعد از آن كشتار انتظار البته روسها حتماً ؛روسها، مزاحماني دائمي برايشان محسوب شدند

دو عالوه  هب.  سر تقصيراتشان بگذرندازتپه، آنها به اين آساني  گ گوةمهيب تراكمه در واقع



 

  

  تاريخ و جغرافياي ايران و جغرافياي تاريخي و تاريخ محلي1032

راحتي مقدور نبود بر اغتشاشات و ه  بن و روس با گرفتن مالياتهاي مكرر كهحكومت ايرا

 لياقت و صالحيتي براي دربار ايران و عمال روسها به همين جهت .افزود اعتراضات تركمنها مي

باد ابر وجود كنسولگريشان در شهر استر  تصميم گرفتند عالوهبنابراين. باد قائل نبودنداها در استرنآ

، كميسيوني هم در )ست ا شيركش و پشت پارك شهر گرگان باقية آن در محلساختمان كه هنوز(

 هرها،   به وجود آورند تا تحت حمايت نيروهاي نظامي يعني قزاقها، سالداتها و چكيتقابوسگنبد 

 به خراسان،باد يا ا چند گاهي به تنهايي يا با همكاري نيروهاي ايراني مخصوصاً قشون استراز

 اين سند تاريخي كه به. باد هم محافظت كننداكمه بپردازند و در مواقع اضطرار از استرسركوب ترا

  : بريتانياست توجه كنيدةاز گزارشهاي وزارت امور خارج

  

  )ريتانياب ةوزير امور خارج(  به سرادوارد گريسرنيكلسن تلگراف

  )ق١٣٢٧ (م١٩٠٩ آوريل ١٧ - پطرزبوغسن از

باد و خطر غارت ادهد كه نظر به وضع حوادث در استر طالع مي روس به من اةخارج امور وزير

 تمام با استعداد همراه ة عجلاروس مقيم گنبد قابوس امر شد كه ب به كميسر سرحدي شهر، نشد

  ٢٦. ... بروندباد ابه استر)  مطيع گشتهةنيروهاي نظامي روسها و تعداد اندكي هم از تراكم (خودش

 در سركوب تراكمه و ايجاد آرامش در منطقه مؤثر بد جداً در گنروسي كميسيون استقرار  

 هم نكتهفقط بر اين . پردازيم ميطور جداگانه و مفصل  ه در صفحات آتي بباب دراين. واقع شد

 بينداز و تفرقه«د كه روسها پس از تثبيت موقعيت خود در گنبد قابوس، از سياست شو تأكيد مي

 سران بعضي از گوناگون،الحيل و طرق  فيانستند به لطاآنها تو. نيز بهره گرفتند» حكومت كن

خان و بابا قليچ ازجمله  قليچ. كنندسوي خود جلب  ها را به يخمزه هاي تركمن ازجمله قان تيره

 البته سياست ؛ مفيدي با روسها داشتندهمراهيافرادي بودند كه در آرامش منطقه نقش فعال و 

 قواي نظامي روسها به آسياي ميانه و ة و حملهجومتناك ويژه پخش اخبار وحش هتطميع و تهديد ب

ي يسزا هتأثير ب...  تپه، فتح مرو و گ كشتار مهيب گوتركمن،ها و يورتهاي طوايف مختلف  فتح اوبه

  .هاي تركمن داشت  و گروهي اندك از تيرهخانهادر اين همكاري شخصيتها، 
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تر  ها و يموتها آرام تركمن نسبت به تكهوكالنهاي ك توجه در اين ايام آن بود كه قابل ةمسئل  

، چرا كه مدتي بود زودتر از ساير ارتباط داشت شكل جديد زندگي آنان بهاين خصلت . بودند

روي ) كوتاهبا برد (  تركمن تقريباً يكجانشين شده و به امر زراعت و دامداري پايدار و ثابتايالت

 نبودند ممر درآمد اصلي قادر زيرا ديگر ؛نمود مي قيدمكاري  اين امر آنان را به احتياط. آورده بودند

.  و كوچهاي بلند روي بياورندگريزد و به زندگي جنگ و نباقي نهرا خود يعني اراضي كشاورزي 

و از نوع ) ساختمان يا تام(  از نوع پايدارآنها معيشت اصلي، مساكن ةتر آنكه با توجه به شيو مهم

 به تدريج خصلت جنگاوري از آنان سلب و به شدل باعث  اين عوامةمجموع. خشت و گل بود

قشون اعزامي از را همچنين چند بار آنان . آورندجويانه روي  آميز و صلح زندگي مماشات

 تلخ عم ط سركوب كرده بودند وباد و خراساناو قشونهاي استر )پايتخت -تهران(دارالخالفه 

ولي . ندشان را به آنان چشانده بود ة چندين سال دسترنجحاصلها و بر باد رفتن  غارت اموال، خانه

 عشيرتي -دليل وابستگي به ساختار اقتصادي ايلي ه بها تكهدر عوض بخشي از يموتها و 

 ،عالوه هي افراد ايل خود را داشتند، بيجا ه گريز و جابوقدرت جنگ ) يي چاروا-دامداري(

 البته اين ؛بودند) نشين الچيقآ(دار و چادرنشين پاي   نبود بلكه نيمهپايدارهاي آنان نيز از نوع  خانه

  .كرد مصداق پيدا نمي) يكجانشين شده( يموتهاي چمور ةدربارمسئله 

  

   گنبد قابوسةدربارنظام   صولتگزارش

باد در سالهاي انظام، مأمور نظامي دارالخالفه به استر  قورخانچي معروف به صولتمحمدعلي

 گنبدباد آن عصر يعني نواحي اهم به شرق ايالت استر در گزارشات كامل خود نگاهي ق١٣٢٠

آالچيق   درتراكمه ...«: باره چنين آمده در قسمتي از ياداشتهاي وي دراين. قابوس داشته است

اند، كه   خانهده هزار از بيشتراند و تقريباً  شماري صحيح نشده سرشماري و خانه .كنند زندگي مي

 نفر زن و مرد و پنجاي   تقريبي خانهرفته هم روي. ندا سكونكمتر نيستند و به طول رود گرگان م

شود، در باشو   گرگان كه داخل بحر خزر ميروددر انتهاي . شوند  نفر ميپنجاه هزاربچه اگر باشند 

 . دارندي جعفرباي سكنةتپه طايف شيگم، خواجه نفس و )پنج پيكر كنوني(سغه 
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 باالي گنبد قابوس فرسخي گرگان كه دو  ساير طوايف ساكن هستند تا ابتداقسم، همين  

هستند كه در فصل زمستان به جنگل ) يقمز(يخمز   قانة يموت از طرف طايفةو آخر طايف. است

وكالن كباد به گنبد قابوس و ا رفتن از استربراي...  شوند خاندوز و راميان و فندرسك نزديك مي

باد االي گرگان، از راه واليت حركت از استرگرگان، راه با) رود( سه راه هست، راه واليت، راه زير

زار و اطراف  راه پست و بلند و تلو و تيغ.  ملك باشد سه فرسخ استدهاتآباد كه  منزل ميانبه 

 مسطح و در بعضي جاها باتالق و ةجاد.  كتول چهار فرسخ است،منزل دوم. آباديستدهات و 

ي نزديك و آبادي واليت هم در حول و  دوچةزار و به طايف  و پست و بلند و تيغخرابنهرها 

توان منزل كرد،  جا مي همه. دهات فندرسك بسيارست. رود از كتول به فندرسك مي. استحوش 

انگيز   و وحشتقجنگل باتال  در فصل زمستان خيلي سخت و تقريباً دو سه فرسخ از قرهولي

 به آيند ميابوس بخواهند بروند  از كتول به راميان پنج فرسخ، از راميان جاده دوتاست گنبد قاست،

ست و از  ا فراوانجنگليزار و انار  بادي و تيغآجا ديه و  خاندوز، دو فرسخ و نيم است و همه

.  بايد از آن گذشتكهخاندوز به گنبد قابوس دو فرسخ و نيم و جنگل مختصري در جلو است 

چنانچه به . شوند  ميوسقاببعد داخل خاك يموت و شهر قديم جرجان شده وارد كميسيون گنبد 

وكالن كلر هم به چاغر   و از حاجيفرسخلر پنج  رود به حاجي وكالن بخواهند بروند از راميان ميك

 منزل و به گنبد قابوس هم پنج منزل است و پنجوكالن كپس از راه واليت به . چهار فرسخ است

  .انگيز است الق و وحشتزار و جنگل و بات  و تيغسختولي راهها . توان رفت چهار روز هم مي

در زمستان طوايف .  و باالي گرگان هر دو صحرا و مسافتي تقريباً يكي استگرگان زير راه  

) جنوب رود گرگان( هيزم سوخت به جنگل واليت نزديك شده زير گرگان محضيموت 

شوند و در تابستان باالي  سارهاي فندرسك و كتول و غيره مشروب مي چشمهنشينند و از  مي

رعايت آذوقه و اطمينان آسايش و جمعيتي كافي يا آنكه سوار يموت هر محل . ندا مسكونرگان گ

  . باشندهمراه

 خلوت صحرا هيچ نسبت ندارد، تا خود گنبد قابوس مسطح و يكنواخت و صاف راه البته  

تمام حرف بر سر آسايش و امنيت است . شود و همه خاك است  ريگ هم پيدا نمييكاست بلكه 

حركت .  فرسخ استپانزدهباد به گنبد قابوس از راه صحرا ااز استر.  خلق نشدهسرزمينر آن كه د
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 شش قابوس فرسخ و از سنگيرسوار به گنبد ششقلعه به منزل سنگيرسوار   به منزل آقبادااستراز 

شرق  شمالقلعه به گنبد قابوس دوازده فرسخ و كنار گرگان و جاده به سمت   از آق كالً.فرسخ

دهند از   عادل ميانوشيروانآالن كه نسبت به  سد قزل. باد و تمام صحرا است و منزلگاه نداردااستر

 باقي و آجرهاي او در زمين آثارشسنگيرسوار كه شش فرسخي گنبد است تا نزديك كميسيون 

متر   هر ضلعي چهل سانتيكهشكل مربع ه متر قطر دارد و ب  سانتيچهاردهجري آاست كه هر 

  ٢٧.»است

  

   روسهاميسيونك

ن و روس، ا ذكر شد پس از قرارداد آخال و تعيين حدود مرزي و سرحدات ايركه گونه همان

ز دو دولت ياد شده به وجود آمد كه خالي از مشكالت ي تراكمه و نبرايوضعيت جديدي 

 قابوس براي حل و فصل مناقشات گوناگون مرزي و نيز كنترل تراكمه، گنبددر . اي نبود عديده

فعاليت كميسرهاي روس به تدريج بر تحكيم قدرت .  و ايران تشكيل شدندروسيونهاي كميس

نويسد بسياري از روسها كه به  بندرف مي. نشين نيز ياري رساند  تركمنة منطقدرمقامات ايراني 

در  (ايرانيشنيدند كه اگر روسها در گنبد قابوس نبودند مقامات  رفتند از تركمنها مي  ميبادااستر

 كميسر يا از اينجا برود كهگفتند كافي است  توانستند پاي به آنجا بگذارند و مي هرگز نمي) بادااستر

  ٢٨.تا همان روز مقامات حكومت ايران از اينجا بگريزند

 قواي مسلح -١: بردند  ايام در گنبد قابوس از دو نوع نيروي نظامي بهره مياين در روسها  

 ٨ (م١٩١١ اكتبر ٣١ جورج باركلي به سرادواردگري به تاريخ ة كه در اين مورد در نامروساعزامي 

 چگيت يا -٢ ٢٩؛كند اشاره مي»  نفر قشون روسها در گنبد قابوسچهارصد«به ) ق١٣٢٩ ةذيقعد

جايگاه . آمدند  درمياستخدام سواره و مسلح به ةجكيتها كه معموالً تعدادي از آنها از ميان تراكم

 و با ايجاد استحكامات نظامي مثل شده برج گنبد قابوس واقع ةتپاداري كميسيون روسها بر روي 

اين وضعيت در تصاوير .  درآمده بودمستحكميصورت دژ كوچك ولي  هدروازه، بو برج و بارو 

 از كميسيون روسها و ساختمانهاي مربوط به بيشتربراي شناخت . ارائه شده به خوبي هويداست

  : چنين نوشته استكهيم ينما گزارش صولت نظام استناد ميبه آنان 
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 اموراتتين ايران و روس براي انتظام ي قبل به اين طرف كه ايجاد كميسيون دولتين عليسال چند از«

 و انبار واقع گنبد قابوس در جزء كميسيون روسها ةسرحدي تعلق و انجام پذيرفته و در اين نقط

 دور گنبد دويست و خندقطول . اند حفر كرده) برج(  آنها گرديده خندقي در دور گنبدةمستحكم

ه شده ت خندق صورت بسدو كميسيون روسها در داخل ةهفتاد متر است و قطعه زميني كه كلي

 هم هزار و رويتمام طول خندق محيط دو قسمت . شصت و يك هزار و دويست متر است

فرج،  و تقراوليوضع كميسيون روسها از حيث مكان و جمعيت و مستحفظي و . سيصد متر است

 قزاق روس معدوديت تركمان مسلح و مكمل به انضمام كياي سوار ج خيلي منظم است و عده

اتاقهاي چوبي . برند  ميسر هبمنصبان آنها در آنجا با عيال و اطفال خودشان  براي قراولي و صاحب

قزاقخانه و . ماده استآ رتبتمنصب به فراخور  مزين عالي از روسيه براي منزل هر صاحب

ال حطبيب و دواخانه و ك. اند دادهرخانه و نجارخانه با انبارهاي آذوقه و عليق ترتيب آهنگ

اند كه رفع  اي هم داير كرده مغازه.  دارندكميسيونو آهنگر و نجار روسي به فراخور ) پزشك چشم(

 مزين از حيث دفترخانه و اتاق ة كميسر روس منازل عديدونمايد  همه قسم احتياجات آنها مي

 باركشها از آب گرگان مشروب ةآنها به واسط.  آشپزخانه داردورسمي ديد و بازديد و خوابگاه 

 رئيس اين كميسيون و دخيل اين خدمت بزرگ دولتي ميرزاعلي ق١٣٢٠ ةتا در سن...  شوند مي

  .ين خدمت عمده مأمور بودند خارجه به اة بود كه از طرف وزارت جليلالوزراء  خان احتشام اشرف

 و اقامتشان به طول انجاميده بود مستدعي شده بودند يك چند آسوده تيمورأم مدت چون  

الملك را به رياست كميسيون   خارجه استدعاي ايشان را قبول و جناب عونة جليلوزارت. باشند

. هستند فتق امورات الملك در كميسيون مشغول رتق و اند و فعالً جناب عون  و مأمور كردهمنتخب

منصب   نفر صاحبچندو   مباركه يا پنجاه نفر قزاقةاقخانزآقاخان سرتيپ ق العظام عليء االمراةعمد

 طوري در مأموريتدر ظرف آن مدت . آزموده و مجرب مأمور و مقيم خدمت كميسيون بودند

ز انتظام  ابهترانتظامات خدمت مرجوعه ساعي بودند كه اگر از روي انصاف نظر شود اگر 

 مدت مأموريت آنها چون. توان كرد مستحفظي روسها در انتظامات نبوده، كمتر هم فرض نمي

اهللا ميرزاي  حبيب  نواب واالو جليله قزاقخانه تماماً را احضار ةسر آمده بود و از طرف ادار هب
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زاق  عمل است با پانزده نفر قوداراي علم و يافتگان مخصوص اين عصر  سرتيپ كه از تربيت

  .مأمور انتظامات كميسيوني هستند

 دارالفنون است با همه ةالحكما هم كه از برآوردگان مخصوص مدرس  موثقمعتمدالسلطان  

 مأمور افواج نفر سرباز و يك نفر نايب از ٢٥ اجزاي كميسيون مأمور بود و ة به معالجادويهقسم 

  .باد همه وقت محض قراولي در كميسيون هستندااستر

باد و از گنبد به چاتلي كه هشت فرسخي ا گنبد قابوس از راه واليت به استراز نهتلگرافخا  

 و روس باشد داير است و سوار تركمان هم مستحفظ دارد و روسها هم اجازه ايرانسرحد 

در چاتلي تلگرافخانه و يك .  بودند كه از گنبد به چاتلي با همين سيم حرف بزنندكردهتحصيل 

 هيماف ة سيل سنةي قابل و اليق كميسيون نداشت و اگر هم داشته به واسطبنا.  قراول هستچاتمه

 وزارت مفصلي از طرف ةكند ولي نقش چند اتاقي برپا است كه رفع احتياج مي. خراب شد

   .... ي هستنديگمركات كشيده شد و از ابتداي هذه السنه مشغول بنا

 در آن سرزمين ايجاد نموده كه از  به كنظور رفاهيه ميرزا محمدعلي اربابموسوم اي مغازه  

 و حاضرشه، ماق كوالت و بقوالت و حلوايات و مشروبات وأانواع م. الوزراء است  احتشاماحداثات

 و قرانگي امام امامدر آن نزديكي دو امامزاده است كه به قول تركمانها آق . نمايد رفع احتياج مي

  ...دهند  و نذورات مياستركمان و صوفي معروف است كه اعتقادي كامل دارند و متولي آنها ت

اند جديداً   دولت ساختهكميسيونپل چوبي و آهني معظمي هم روسها در روي گرگان در نزديكي 

ن خيلي اسباب آرامش ا براي عابركهاند  كه كمال تعريف را دارد و مبالغ گزافي هم خرج كرده

قابوس باال به سمت مشرق حدود كوكالن سابقاً گنبد كابوس حدود يموت بوده از گنبد «  ....است

 ة طايفةاند و بقي يخمز مسكون  قانةفعالً يك فرسخ هم از گنبد گذشته، دو سه اوبه از طايف. است

  .»يخمز در اطراف كميسيون و گنبد قابوس هستند قان

نظير اين گنبد در ايران زمين .  شهر جرجان واقع استةفرسخي خراب  گنبد قابوس در نيم  

 ةاالمراء العظام ميرزارضاخان سرتيپ مهندس از طرف وزارت جليل ة كه عمد١٣٢٠ در سنة .نيست

اند به دقت گنبد قابوس و  برداري بوده خارجه مأمور اخذ اطالعات سرحدي و كميسيوني و نقشه
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 كه مأمور كوكالن بود ديده و ١٣٢١ ةاند و خود نگارنده در سن كرده كميسيونها را ديده و مساحي

  ٣٠.»دارم ات ايشان و خودم را عرضه مياطالع

اعضاي ارشد اين كميسيون تا سال پيروزي انقالب كمونيستي در روسيه به رهبري لنين،   

اند و در بسياري از وقايع نظامي و سياسي اين  م، در گنبد حضور داشته١٩١٧يعني حدود سال 

 ة بخش نظري به وقايع دوازده سالاما در پايان اين. كردند ناحيه و حتي سراسر استراباد دخالت مي

الدوله مقصودلو مخبر و آژانس دولت بريتانيا در استراباد  اين ايام كه وكيل) م١٩٠٨ -١٩٢٠(

ها  در اين گزارشات به طرز زيبايي به جزئيات حوادث ميان تركمن. اندازيم داده مي گزارش مي

: ر كميسر روس در اين ناحيه داردعالوه نگاهي هم ب ويژه ناحية گنبد قابوس اشاره شده، به به

 ةخان تنكابني اردوي بزرگي را به سوي گنبد برده تا تراكم محمدولي «): ق١٣٢٦(م ١٩٠٨جوالي 

 جوالي ٣١. »اند، سركوب نمايد اند و غارت كرده و اسير برده كوكالن را كه اغتشاشاتي نموده

 قرقچي در ةچون پارسال طايف. شدهداشته بيشتر  جنگ بين تراكمه كه از پارسال ادامه «: م١٩٠٨

 قجق تركمان قرار گرفته، چند نفر كشته و بيست اسب و ةمحاالت فندرسك مورد تهاجم طايف

 جعفرباي، آتاباي، ة نفر از طايف٢٥٠٠ قرقچي ةحال طايف. چند قبضه تفنگ را از دست داده بودند

بقعة يحيي بن زيد در (نگه امام يلقي و داز را جمع كرده به جنگ اين طايفه آمدند و در شمال قر

 قجق از ترس قرار شده غرامت، اسب و تفنگها را ةطايف. اند آمده)  غربي گنبد كابوسةحاشي

  .»بدهد

تپه با يك نفر تركمان  مالخان گماشته واگنط، قونسول روس، در گميش«: م١٩١١ ة فوري٢٠  

. اند هد كه برايش كارد كشيدهد روس مي) كميسر(به جهت دو قران نزاع نموده عريضه به كموسر 

اند و مرتكبين را به گنبد قابوس  چهار نفر چكت براي گرفتن سه نفر تركمان به گميش تپه رفته

  .»آوردند

) چكت، چكيت(آباد مراجعت نموده، سوار جكت  كميسر روس از عشق«: م١٩١١ مارس ٦  

ار نفر همراه خود به گنبد قابوس و قزاق ساخلويي را كه در مراوه تپه، چاتلي و قراتيكان داشته هز

فرستند،  از قرار ثلث را به قراسو كه مالكيله باشد مي. آورده و قرار است پانصد نفر هم بعد بيايند

  .»قلعه زير حد گرگان خواهند فرستاد ثلث يا زياده را هم در آق
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د طلبان و نيروهاي ض پس از فروكش كردن غوغاي درگيري بين مشروطه: م١٩١٤ ةژانوي  

را تصرف و اتباع روس را آورده ) رود(كميسر روس اراضي شمال گرگان «مشروطه در استراباد 

اند و تمام پيرمردان  براي اسكات تراكمه، به سرحد يلقي و داز آمده. اند مشغول به كشت و زرع

يلقي  ة كميسر را تماماً طايفةسپس نوشت. يموت را احضار و نفري دوازده تومان پول به آنان دادند

  .»سفيدان يموت امضاء كردند كه متعلق به كميسر روس است يخمز و تمام ريش الي قجق، قان

: لر در مورد ظلم كميسيون روس در گنبد قابوس به تراكمه و حتي اهالي دهات حاجي  

محمود آقا سرهنگ هم با آنها همدست است و خاك يموت را شايع گرديده كه به كميسر واگذار «

هزار تومان اهالي كتول، فندرسك، طايفه كوكالن تركمان و اموال غارت شده كرده، قرب صد

مداخل نموده با روسها شركت داشته، كراراً از حركات عمومي او به وزارت داخله شكايت شد تا 

از ظلم قنسول روس در قنسولگري استراباد روساي ... اينكه او را عزل كردند ولي دوباره بازگشت 

 به تهران رفتند تا شكايت ١٩١٤ها از راه مازندران در سپتامبر  له جعفربايطوايف يموت ازجم

  ٣١.»كنند

خبر رسيد تراكمه كميسيون گنبد قابوس را محاصره و قشون روس هم «: ١٩١٦نوامبر   

اند، تركمانان بسخو كرده هر نقطه روس بيرون بيايد فوراً  اطراف كميسيون را سنگربندي نموده

 نفر قزاق، چكت و ١٥٠٠روسها با وجود . راي روس خطر عظيمي شدهب. برند سرش را مي

طوايفي مثل قرنجيك با ... سالداتي كه در گنبد و استراباد دارند، كارشان پيشرفت نخواهد كرد 

تپه تحت  اي هم در گميش عده. كنند روس كاري نداشته و حتي براي قنسول چوب هم حمل مي

تراكمه چمور و چاروا تماماً در ... اند  ازش با روسها پيدا كردهسركردگي آقاخان به تدريج ميل به س

حاليه روسها در ...  جلوگيري از قشون آنان هستند ةسنگ سواد به شدت ضد روس شده و آماد

اند كه موجب خوف و رعب در ميان تراكمه گرديده ازجمله  قلعه اردوي جديد برپا كرده آق

  ٣٢.»اند سردار به انتهاي خاك كوكالن كوچيدههفتصد خانوار جعفرباي به رياست نفس 

اند، آنچه خانه و اثاثيه بوده، گذاشته  طايفة آتاباي الي گنبد قابوس و تمام تراكمه متواري شده«  

در ... اند  قلعه نموده تپه و آق اند، روسها هر قدر توانستند اسباب را غارت و حمل به گوگ و رفته

اكمه و روسها جنگ شده، از بس نعش تركمان كه با تفنگ كتيك چاي سه روز و سه شب بين تر
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احتماالً (بسياري از تراكمه هم به كردستان . و شمشير جنگيده بودند در صحرا ريخته، متعفن گشته

منظورش حوالي بجنورد و قوچان بوده كه از زمان شاه عباس عشاير و ايالت كرد را به اين نواحي 

مانده دستور دادند آجرهاي عمارت  قلعه به تراكمة باقي روسها در آق... اند  گريخته) كوچانده بودند

ها را از زير خاك  و ساير بناها مثل حمام و سربازخانه) برادر آقامحمدخان قاجار(جهانسوز ميرزا 

آورند و اطراف  تركمنهاي جعفرباي روزانه هشتاد تا صد نفر آمده آجرها را بيرون مي. درآورند

 آجرپزي هم درست ةروسها با پنجاه تومان كور. سازند  و گل سربازخانه ميقلعه را با آجر آق

  ... .اند  كرده

آنها آنقدر . اند  روسها چهارهزار گوسفند و هفتصد گاو آنها را چپاول كرده به قراسو برده  

ن دست دشم اند اسبان را به قيمت نازل بفروشند تا به اسبان تراكمه را گرفتند كه حاليه مجبور شده

  .»گنبد قابوس است) بخش ايراني(الحال اعتصام الممالك رئيس كميسيون ... نيفتد 

كنند، آنها   استراباد به روسيه مراجعت ميةمدتي است كه قشون روس در منطق«: ١٩١٨ ةژانوي  

 تركمانانند و دسته دسته با پراخوت كه وارد ةشد مشغول فروختن اثاث البيت و اموال غارت

  .»گردند باز مي) ورادهبه آش(شوند  مي

كار آنها غارت و چپاول كاروانها ( قرقچي كه اكثراً در اترك منزل دارند ةطايف«: ١٩١٨آوريل   

مدتي است كه ) هاي تركمن و محل اصلي يورت آنها شرق حسينقلي بود و روستاها و حتي اوبه

التجاره   و چند عرابه مالاند به تجار گنبد قابوس از تركمان و استرابادي خسارت زيادي وارد كرده

يخمز نوشته سوار   جعفرباي به رياست افغان قاضي به طايفة قجق و قانةتراكم. اند را به غارت برده

ها استقامت نكرده و   قرقچيةزيادي از دو طرف به سمت سنگ سوار روانه كنند و طايف

  ٣٣.»اند گريخته

بد قابوس چپاول كرده قريب يك جعفربايهاي تركمان كميسيون روس را در گن«: ١٩١٨مه   

خان  اند، پشت سر آنها قليچ ميليون فشنگ برزنكه با ورندل را برده و الورف را حبس نموده رفته

 ة قجق وارد گنبد شدند و چون اين خبر را شنيدند خبر به طايفةيخمز و طايف  قانةرئيس طايف

 گنبد را ةها كسب  لجاجت جعفربايفرستاده با سوار بيايند و به) دوجي(قرقچي، چارواي و دويچي 

 چاروا و آتاباي براي حمايت از ةاي سوار جعفرباي و تراكم با انتشار اين خبر، عده. بچاپند
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هاي گنبد قابوس به آنجا آمده و نزاع سختي بين دو طرف شد و چند نفر هم مقتول  بازارچي

خان رئيس ژاندارمها  به ابوالفتح نفر را با پراخوت به قراسو آورده و ٣٠٠روسها هم ... . گشتند 

اند بگيرند وگرنه  اند كه يا تفنگها و فشنگهايي را كه تراكمه از كميسيون گنبد چاپيده دستور داده

تپه فرستاد تا  نفر ژاندارم به گميش خان هم سي ابوالفتح. كنيم مي) بمباران(خودمان طوايف را بمبارد 

  .»برگردانندتراكمه را قانع كند تفنگها و فشنگها را 

قضات جعفرباي كه از مدتي پيش بين خود مذاكراتي داشتند، به طوايف «: ١٩١٨ ة فوري٢٧  

يموت از چمور و چاروا توسط سوار مخصوص اعالم كردند كه روساي طوايف تركمن از 

. در گنبد حاضر و جمع شدند) ١٩١٩مارس (ق ١٣٣٨الثاني  كوكالن و كتيك جاي در اول جمادي

از قرار معلوم عثمان آخوند به اميري قبول كرده تا در .  و ادريس آخوند هم رفتندعثمان آخوند

مدتي است كه عثمان آخوند با آن عده سوار، خود را سلطان ... همان گنبد حكمفرمايي كند 

يك ... ها شده  اندازي تركستان محسوب نموده و مشغول به گرفتن گمرك، ماليات و بعضي دست

اي قزاق را از راه فندرسك به گنبد قابوس فرستاد  دالدوله حكمران استراباد عدهماه بعد نواب معتم

وي مدتي است با . تا در معيت ايلخان بتوانند عثمان آخوند را دستگير كنند ولي نتوانستند

كمونيستهاي شوروي به رهبري لنين كه پس از جدايي از حزب سوسيال دمكرات (بلشويكهاي 

آرا و شاه قدم ارسال  قزل) به دو دسته منشويك و بلشويك تقسيم شدندروسيه قبل از انقالب، 

  ٣٤.»نمايد و قصد دارد تركمنها را بلشويك نمايد مرسول كرده و آنها را دعوت به استراباد مي

 قجق و ساير طوايف جعفرباي و آتاباي ةحاليه دو سال است كه جنگ شديد بين طايف... «  

 قجق ةفقط يك بار طايف. كنند ديگر را چاپيده و از هم كشتار ميهاي يك آنها دائماً اوبه. است

  .»اند چهارصد رأس ماديان آتاباي را به غارت برده

  

  ها در شرق گنبد قابوس استقرار كوكالنها و نخورلي

كوكالنها يكي از نخستين طوايف تركمن بودند كه در شرق ايالت استراباد آن زمان يكجانشين شده 

از ورود اين طايفه به اين منطقه اطالع دقيق و مستندي در دسترس . ي پرداختندو به امر كشاورز

نژادان خود به  نيست ولي آنچه مسلم است اينكه آنها تقريباً در كوران حوادث ياد شده به همراه هم
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. جايي آنان شده است اين ناحيه آمده بودند؛ البته در متون تاريخي ايراني اشاراتي به كوچ و جابه

ق در زماني كه ارتش ايران عازم هرات بود به خاطر شيوع بيماري ١٢٥٣االول سال  جمله در ربيعاز

به عرض «جا  در همين. وبا در خراسان، شاه و سپاهيانش در چمن بسطام براي مدتي اطراق كردند

 توره، والي خوارزم، جماعتي از طوايف كوكالن از قبايل تركمن را كه قلي سلطان رسيد كه اهللا

برده ) دشت(ساكن گرگان و تبعه ايران بودند با گروهي از سكنة قاري قلعه برداشته به طرف اتك 

خان شادلو سردار  محمد شاه به محض استماع اين خبر نجفقلي. است تا در خوارزم سكونت بدهد

ت داد،  ميهن آن جماعت را به سختي شكسةاين سردار در كنار قلع. توره كرد قلي را مأمور تنبيه اهللا

عدة زيادي از آنها را كشت، گروه بسياري را هم اسير كرد و هزار و پانصد خانوار كوكالن را هم از 

پس از اين واقعه به نوشتة مؤلف . »اسكان داد) بجنورد(آنجا به حركت درآورد و در برونجرد 

ان به منطقة گنبد  بقية سپاهيان نيز با سركوب تركمانان نواحي استراباد و دشت گرگالتواريخ تاريخ

  .نشيمن كردند قابوس ميان قبايل تركمان كوكالن

شرق گنبد قابوس و مناطقي همچون آي درويش  اما محل اصلي اسكان كوكالنها در شمال  

هاي  در جرگالن خراسان و در جلگه(تپه، حصارچه  بالخان، مراوه داغ، قره ، گلي)حدود كالله فعلي(

هاي  كوكالنها از همان ايام در بعضي از شاخه. بود) مند و دشتكسرسبز قوري ميدان و روستاهاي ا

فرهنگي و آداب و رسوم با يموتها فرق داشتند و اكنون نيز اين موارد را در لباس پوشيدن زنان دو 

كه دشت و (منطقة مسكوني كوكالنها برخالف تركمنهاي يموت . توان ديد طايفه به خوبي مي

. ، سرسبز است و مراتع و زمينهاي كشاورزي خوبي دارد)شود صحراي وسيعي را شامل مي

هاي ابريشمين  دامداري در منطقه رونق فراواني دارد و اهالي به پرورش كرم ابريشم و بافتن پارچه

  .در كنار قاليبافي اشتغال دارند

هاي خود، دچار مشكالت نقل قولهاي ضد و  ها و شاخه كوكالنها هم در تقسيمات تيره  

هاي مختلف تراكمه از نظر  هاي آنها را در زمان معرفي طوايف و تيره  كه نمونهنقيض هستند

 چاغر كه -١: شده كه از اين قرار است  آنها ارائهةبندي ديگري هم دربار اما يك تقسيم. گذرانديم

 قائي به شش -٣ بيگدلي كه شامل چهار زيرتيره يا شاخه بود؛ -٢گشت؛  شامل چند زير تيره مي

 بايندر به هفت -٦به شش زير تيره؛ ) فرق( قريق -٥ قره بالكان به پنج زير تيره؛ -٤ زير تيره؛
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 گركز كه به -١٠؛ )سنگر يك( سين قريق -٩ آي درويش؛ -٨ يانقاق به شش زيرتيره؛ -٧زيرتيره؛ 

  .شدند  شش زيرتيره تقسيم مي

بندي  بنابر تقسيم. شدند والي دو تيرة بزرگ و اصلي آنها حلقه داغلو و دودرغه ناميده مي  

هاي قائي، قره، بلخان، اركك لو، قارنوا، بايندر و  به زيرتيره) ها حلقه داغلي( داغلوها  ديگر حلقه

ها هم به شش تيرة يانقاق، سنگريك، چاغر، بيگدلي، آي درويش و اجن قانجق  قرق و دودرغه

 بودند كه آنها نيز اندكي تر تركمن ها هم از طوايف كوچك ها و مچرلي نخورلي. گشتند منشعب مي

ها بر اثر فشار روسها و اوضاع بد سياسي و نظامي، گروهي متوجه سرزمينهاي  بعد به همراه تكه

. شمالي خراسان تا شرق گنبد قابوس شدند و ابتدا در منطقة جرگالن يورتهاي خود را ايجاد كردند

يشتر به باغداري، تربيت كرم ها كوهستاني است و بدين جهت ب ها و مچرلي اكثر منطقة نخورلي

ها در غرب شهر بجنورد  اكنون گروهي از نخورلي هم. ابريشم، قاليبافي و دامداري روي آوردند

  .اقامت دارند

قورخانچي دربارة كوكالنها هم يادداشتهاي كوتاه ولي زيبايي به يادگار گذاشته كه قسمتي از   

 است به دهنة كوههاي بجنورد، از طرف محدود) منطقة آنها(از طرف شرق «: آنها چنين است

مغرب به گنبد قابوس و صحراي يموت، از شمال به اترك و كوير صحرايي روس و از طرف 

و امروز حدود يموت و كوكالن از ). مينودشت فعلي(لر  جنوب به نردين و كوهسار و حاجي

ن نسبت به آب و هواي كوكال. شود رود ريخته مي سمت گنبد آب خرخري است كه به گرگان

اش مثمر و حاصلخيز و اغلب نقاط از آبهاي كوهسار و  يموت ييالق و هوايش بهتر و اراضي

برنجش اگر بهتر از برنج . لر مشروب و زراعتش برنج و ماش و كنجد و گندم و جو است حاجي

اش نيزار، چه به جنگل كوهسار نزديك است و چه  اغلب اراضي. صدري نباشد كمتر هم نيست

پنبه و هندوانه . سارهاي فراوان نيز دارد چشمه. ها دارد جنگلهاي كوچك داخلي در دامنهبعضي 

  .خوب عمل آيد

تر از يموت و به تربيت نزديك، و تمام زندگاني و آداب و رسوم يموت  مردمش مهربان  

نصيب و به خوردن  مردها به كلي از صنعت بي. برند سر مي ها به شريك و صحراگرد و در آالچيق

شمار، اراضي شاليزار فراوان و مثل مازنداران  مراتع و مزارع كوكالن بي. و راحت كردن عالقه دارند
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تر از يموت و با ايشانها و مشايخين اعتقادي كامل دارند و اطاعت آنها  در عقيدة مذهبي ثابت. دارد

اند و به  تر لوح تر و ساده نسبت به يموت چشم و دل سيرتر و مهمان دوست. را به جاي آوردند

 كشيدن ترياك و شيره، شرارتشان از يموت كمتر و آنهايي كه معتاد نيستند به مراتب از ةواسط

  ٣٥.»اند جماعت كوكالن مركب از دو گروه و دوازده طايفه. يموت دليرترند و شرارتشان بيشتر است

  

  همياري جنگليها و تركمنها عليه روسها در گنبد قابوس

را » هيئت اتحاد اسالم«ز اينكه جمهوري انقالب گيالن را تشكيل داد و خان پس ا ميرزا كوچك

ها آمدند و   يموت ازجمله جعفربايةبنيان گذاشت، گروهي از سوي آنان به گميش تپه نزد تراكم

آنها در زمان حضور خود در نواحي به تنظيم مالياتها و . تقاضاي كمك و همياري نمودند

عنوان نيروهاي انتظامي و نگهبانان زبده در  و از وجود تركمنها بهتشكيالت گمركي هم توجه كرده 

  .دواير گمركي بهره بردند

سوي گنبد قابوس آمدند و مدتي را هم به رتق و  با سروسامان يافتن گميش تپه، اين هيئت به  

اه ش سپس تصميم گرفتند مقداري اسلحه را كه از زمان محمدعلي . فتق امور در اين ناحيه گذراندند

شاه  زيرا بعد از آنكه محمدعلي «دست آورند  در گنبد و تحت نظر روسها ذخيره شده بود، به

مخلوع و شكست خورد و به روسيه مراجعت نمود، به ناچار سالحها را در همانجا گذاشت و 

 در اين زمان، نمايندة. نمايندگان روس نيز آنها را در گنبد قابوس ضبط كرده و به روسيه نفرستادند

رفت  شمار مي سياسي روسها در گنبد قابوس كه تقريباً تمام صحرا جزو حوزة مأموريت وي به 

قدري در ميان تركمنها نفوذ داشت و چنان رعبي در  اين شخص به . شخصي موسوم به الورف بود

 ةدلها افكنده بود كه همة رؤساي ايالت و طوايف و همچنين اهالي و مخصوصاً ثروتمندان در حوز

بايد با تقديم يكصد  داد كه مي كرد و علناً به اشخاصي وقت مالقات مي وران خود حكومت ميمأم

دولت نيز از وجود اسلحه در . گرفتند  شرفيابي ميةهاي مهم اجاز تومان يا ارسال هديه و پيشكشي

يجه اما از اقدام خود نت. دست آوردن آن به عمل آورده بود گنبد اطالع داشت و اقداماتي براي به

  .توانست سالحها را به چنگ آورد نگرفت و نمي
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دست آورند در  حال جنگليها و تركمنها پس از آنكه تصميم گرفتند سالحهاي مزبور را به  

ميداني جمع شده و موافقت حاصل كردند كه هر فرمانده با دستة خود به طرف گنبد روانه شده و 

 دستور ثانوي باشند؛ البته تمام اين همه در يك فرسخي شهر اطراق كنند و منتظر شورش و

اي  ولي عده. شد گرفت و كسي از جريان امر مسبوق نمي عمليات بايد محرمانه صورت مي

نتوانستند نيت خود را عملي سازند؛ زيرا يكي از پيشوايان آنها موسوم به عثمان آخوند يا در 

ه هيئت اتحاد اسالم و حركت حقيقت غفلت كرده يا از لحاظ تظاهر، در تمام ايل جارچي انداخت

بايستي مخفي انجام شود علني و آشكار  به طرف گنبد را به اردو اطالع داد و درنتيجه كاري كه مي

ها كم كمك حركت كرده و در حوالي شهر به دوهزار نفر بالغ شدند و چون قوة  خالصه دسته. شد

همه نفرات براي  ند از وجود آنتوانست اي داشت لذا نمي  جداگانهةمنظمي نبود و هر رئيس عقيد

  .يك امر معين استفاده نمايند

شد اما همين كه  اي رعايت مي اگرچه مراتب اتحاد با شرايطي كه قبالً تعيين شده بود تا اندازه  

شد و افراد ايل تراكمه به  آمد عهد و پيمان همه فراموش مي حالت اجتماع، حمله و هجوم پديد مي

نمودند تا درنتيجه دستبردي زده و غارتي   هيجان و اغتشاش ميهمان عادت قديم شروع به

چند دفعه در همين موقع خبر رسيد كه يك دسته از متحدين با ياران خود كه . دست آورند به

 ةقراولي اردو را داشتند بدون آنكه دستوري دريافت دارند وارد شهر شده و به خان سمت پيش

ناچار چند نفر . آوردند ردم را با زن و بچه اسير كرده ميبعضيها رفته اموال آنان را غارت و م

رئيس دسته از اين عمل كه . مجاهد آن دسته را با اسراء و اموال غارت شده در اردو حاضر نمودند

سپس تمام اموال به . بدون اجازه انجام يافته بود شديداً مورد مالمت واقع شد و خلع سالح گرديد

 دست اطفال و كسان خود را گرفته به منازل خويشتن مراجعت صاحبان آنها مسترد و اسراء

  .»اين خبر در تمام شهر منتشر گرديد. نمودند

 روس كه صد نفر قزاق روس با خود به همراه داشت امر به ةدر اين ميان الورف، نمايند  

دو توپ صحرايي نصب كرد ولي ) كميسيون(هاي مقابل قونسولخانه  در تپه«سنگربندي نمود و 

نتوانستند از آن استفاده كنند؛ زيرا تراكمه درنتيجة كثرت نفرات فرصت خودآرايي به آنها نداده و از 

هر طرف به قونسولخانه هجوم بردند و عمارت قونسولگري را محاصره و محصورين پس از يك 
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 بعد از اين فتح،. ساعت زد و خورد تماماً دستگير و در عمارت كارگزاري شهر توقيف گرديدند

تمام نفرات مجدداً از شهر به صحرا رفته و مستقيماً به طريق مذهبي پيشوايي عثمان آخوند دو 

 موجود را چند تن از ةفرداي همان روز، مقداري از اسلح. ركعت نماز شكرانه به جا آوردند

شد  روساي ايالت به گيالن براي هيئت اتحاد اسالم آوردند و بقيه را كه غنايم جنگي محسوب مي

جات تركمن غفلتاً قونسولگري  ضمناً شب و روز دوم بعضي از دسته. ين خود تقسيم كردندب

گيري آورده  روس را آتش زده و اثاثية آنجا را غارت و تعدادي از ماديانهاي تاتار را كه براي جفت

د جات مهاجم محفوظ بمان بودند برداشته و با خود بردند و باالخره براي آنكه شهر از تعرض دسته

ها دستور داده شد كه با افراد  در بين راه به سردسته. به ناچار از آنجا به طرف گميش تپه روانه شد

  ٣٦.» جمعيت متحده باشندةخود به محل خويش رفته و در آنجا منتظر اوامر هيئت رئيس

  

  )م1890(ق 1307سندي تاريخي 

 و ايجاد خطر براي هندوستان سوي افغانستان تپه، مرو و سرخس و پيشروي روسها به با فتح گوگ

هايي  ها به تكاپو افتادند تا در نقاط مختلف ازجمله استراباد و گنبد قابوس براي خود پايگاه انگليسي

  .ايجاد كنند

 گزارش كلنل استوارت افسر گارد سلطنتي انگليس دربارة اوضاع مرزي ةسند زير ترجم  

ي چرچيل، دبير شرقي سفارت بريتانيا، به استراباد، گنبد قابوس و طوايف تركمن است كه سيدن

 راههاي جلوگيري از تجاوز ة براي مطالع١٣٠٧كلنل استوارت در سال . خط خود نوشته است

 مناطق مختلف حمله به گنبد ةروسها به مرزهاي استراباد، به ايران آمد و يك سال تمام به مطالع

يك صفحه از اصل اين سند .  گذاردقابوس پرداخت و توانست تعدادي تأسيسات نظامي را بنيان

 ة آن به خوبي تحركات انگليسيها در منطقةگم شده به همين جهت مطالب ناقص است ولي بقي

  :نماياند گنبد قابوس را مي
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و بعضي از سوارانش رفتم به ) قجق(خان كجوك   شهر رمضان به همراهي تيقان٢٦به تاريخ   

را ديده باشم به جهت اينكه به عقيدة من جايي است كه خيلي مايل بودم اينجا . طرف گنبد كاوس

چون گنبد كابوس . يخمز بنا نمود  كچوك و قانةبايد در آنجا قلعه را از براي رفع شرارت طايف

 مصنوعي بنا شده و اين تپه جنب ةبرجي است خيلي بلند و خيلي خوش وضع كه در سر يك تپ

  .جا پيداست طراف همهرود گرگان به طرف جنوب واقع شده است و از ا

 كوچك ةيخمز بوده، نيم فرسخ به گنبد كاوس مانده يك رودخان  قانة طايفةراه من ميان اوب  

. عمق خيلي داشت. پنجاه ذرع پهن نمود. سيل آمده بود و آب را مغشوش كرده بود. جلو مرا بريد

گنبد كاوس را به توان از آب رد شد ولي چون خيلي مايل بودم اطراف  همراهان گفتند كه نمي

دقت ديده باشم رخت خودم را كنده به همراهي يك نفر يموت كه از استراباد با من همراهي 

). مينودشت فعلي(لر   همراهان را فرستادم به سنگر حاجيةبقي. داشته با شنا از آبش عبور دادند

شود كه در اينجا  معلوم مي. جا آثار عتيقه زياد و آجر شكسته فراوان است اطراف گنبد كاوس همه

كند علف بلند است قابل  جا تا چشم كار مي همه. شهر بزرگي بوده اطراف خيلي استعداد دارد

  .مرتع و انبار نمودن از براي مال

بعد از تماشاي گنبد كه خطوط به خط كوفي بسيار خوش وضع دارد رفتم به لب رود   

 از طرف شمال يك محلي را جستم گرگان كه چند صد قدم به طرف شمال واقع است و در اينجا

به واسطة اينكه رودخانه در اين محل خيلي تنگ است . كه خيلي از براي احداث قلعه مناسب بود

بناي يك قلعه در اين محل، طوائف كچوك و . توان يك پل چوبي بنا نمود و به آساني و ارزاني مي

خواهد يموت را تحت تعقيب يخمز را آرام خواهند نمود و در صورتي كه دولت ايران ب قان

بعد مراجعت كردم و به . خودشان نگاه دارد خيلي خيلي واجب و الزم است كه زودتر ساخته شود

خان كچوك كه همراه من بود خيلي با  طرف سنگر رفتم در راه رسيدم به همراهان خود، اين تيقان

ي كه تركمنها از ايران دولت همراهي دارد و اين روزها مشغول عمل استرداد بعضي اسير و مال

در نزديك شدن به سنگر همة اهالي . گرفته بودند بود و به خوبي انجام اين خدمت را نموده بود

از اينجا يك صفحه ... (بيرون آمدند و به خيال اينكه ما تركمن هستيم و محض دشمني آمديم 

  ).ترجمه مفقود شده
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توانند به گنبد كاوس رفته قلعه را  وقت مي قشون استراباد به ايشان داده شود آن ة حاليةعمل  

عقيدة . هزار تومان در گنبد كاوس ساخت گويا بتوان قلعه و پل چوبي با پانزده. در آنجا بنا نمايند

منصب اطريشي با دو توپ كوهي مزيد بر توپهاي حاليه خوب  من هم اين است كه يك صاحب

اند حكم به ايشان رسيده است كه بروند به  حكومت نيز به من گفته.  استراباد نمايندةاست روان

باشند خيلي مشكل  هزار نفر قشون همراه نداشته طرف اترك و سه قراولخانه بسازند لكن تا پنج

ها را توسط خود تركمنهايي كه دوست  لهذا مگر اينكه اين قلعه. است بتوانند اين كار را بكنند

 اين جاها را بسازند وقتي هم كه ساخته باشند توانند ميان آنها هم طور ديگر نمي. دولت هستند

  .ساخلو آنها را بايد همان تركمنها نمايند كه دوست دولت هستند

ها صالح است ولي در جاي اترك ساختن ابنيه  در اين صورت باز هم احداث اين قراولخانه  

 ساخته شود امكان ندارد مگر اينكه جمعيت زياد روانه نمايند و اصل محلي كه بايد قراولخانه

چون در وسط طوايف دشمن دولت است، لكن اول گنبد كاوس را . همين جاي اترك است

  .بسازند و سال ديگر آنجا را بنا نمايند

 عبور دشمن از توي كوههاي ةواسط. ساخت قلعه در گنبد كاوس محسنات ديگر هم دارد  

ري نمايند، دشمني كه تواند از آنها جلوگي شاهرود اين راه است و ساخلوي گنبد كاوس مي

خواهد به طرف شاهرود برود هيچ الزم نيست كه به استراباد برود بلكه استراباد خارج راه ايشان  مي

 مهم ةلهذا كسي كه يك قدر در اين مسئل. است لكن گنبد كاوس وسط عبور ايشان خواهد بود

در گنبد كاوس خواهد تفكر نموده باشد به زودي ملتفت اهميت اين مسئله ساختن آبادي و قلعه 

بايد در اين محل  شد و خواهد ديد كه چقدر الزم است كه بدون هيچ دفع وقت فوراً امسال مي

چون بعد از اين مسافرتم قائل برآنم كه اگر دولت ايران بيش از اين در . قلعه را بنا و داير فرمايند

به اين سبب . ن خواهد رفتاين فقره تأمل نمايند عنقريب صحراي ميان اترك و گرگان از دستشا

خيلي خيلي واجب است كه زودتر حركت نموده حق خودشان را تصرف نمايند تا اينكه ديگران 

 يموت و تبعة ملت ايران ةطايفبر  يادداشت مشتمل ٣٧.صاحبي را تصرف نمايند  بينتوانند سرزمين

  .و محل سكناي آنها كه رود گرگان و اترك زمين است
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 وضع آنها جمعاً عدد خانوار ارعدد خانو اسم تيره

 فدوي دولت ايران ١٠٠٠  ١٠٠٠ جعفرباي

 فدوي دولت ايران ٨٠٠ ٣٠٠ ٥٠٠ آتاباي

 فدوي دولت ايران ٥٠٠ ٢٠٠ ٣٠٠ ايلحي

 فدوي دولت ايران ١٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ دايز

 فدوي دولت ايران ١٠٠٠ ٦٠٠ ٤٠٠ دواجي

 فدوي دولت ايران ٥٠٠ ٣٠٠ ٢٠٠ بدرق

 فدوي دولت ايران ٢٠٠ ١٠٠ ١٠٠ اير

 فدوي دولت ايران ٣٠٠ ٢٠٠ ١٠٠ كوچك

 فدوي دولت ايران ٣٠٠ ٢٠٠ ١٠٠ )ايگوير(اقدو 

 فدوي دولت ايران ١٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ كچوك

 فدوي دولت ايران ٤٠٠ ٣٠٠ ١٠٠ يخمز قان

 فدوي دولت ايران ٧٠٠٠ ٣٢٠٠ ٣٨٠٠ جمع

  
  .آمار خانوارهاي تراكمه كه چرچيل به خط خود نوشته است

  

  )1337 ة ذيحج26گزارش كارگزاري استراباد (

 ة ذيحج٢٦ تحريرات روس، سواد راپرت كارگزاري استراباد، مورخ ةوزارت امور خارجه، ادار

 امور خارجه دامت عظمه، تا اينك براي استحضار خاطر ة مقام منيع وزارت جليل٣٥٦ ة، نمر١٣٣٧

اي از گزارشات اين صفحه آن وزارت   تا اندازهرساند كه مبارك واقع اخيرة استراباد را به عرض مي

اي مهم است كه بايستي ضمن  گرچه مطالب و واقع اخيره به اندازه. جليله اطالع حاصل نمايد

تلگراف فوري به عرض رسانده باشد، ولي فقط فدوي به اميدواري اينكه اغلب در ضمن 

يب اقدامات براي امنيتي استراباد اند كه هيئت محترم دولت عنقر هاي مبارك وعده فرموده دستخط

  .خواهند فرمود، به اين جهت از عرض تلگرافات مفصل صرفنظر نمود

ام، وسايل بهتري براي ياغيگري  تراكمه كه تربيت خودسري آنها را اغلب به عرض رسانده  

اند كه  تپه آمده و تراكمه را اغوا نموده چندي قبل چند نفر ترك عثماني به گميش. اند دست آورده به

بر ضد دولت مشغول شورش و اغتشاش كردند و در بين آنها تبليغات بلشويكي نموده اظهار 
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مايندگي دارند و براي تراكمه داشتند كه از طرف سلطان عثماني براي مستقل ساختن تراكمه ن

روز قبل اشخاص با اتومبيل به گنبد كاوس رفته و روساي . گونه مهمات جنگي خواهند آورد همه

اند و شرحي براي ساير روساي تراكمه نوشته خود  اكمه را مالقات كرده و با آنها اتحاد نمودهتر

در گنبد )  ذيحجه١٨(تركهاي مزبور و چند نفر از روساي تراكمه امضاء نموده براي روز معين 

  :خالصه مضمون كاغذ اين است. اند كاوس همه را دعوت كرده

منصبان بزرگ از طرف حضرت سلطان  صاحب. يديم رسيدكش بعدالمعنون، آنچه را كه آرزو مي

. روز هجدهم به گنبد قابوس بياييد و از هيچ مالحظه نداشته باشيد. مصلحت بزرگي است. اند آمده

كماندان مستحفظ گنبد كاوس و (امضاي تراكمه و تركها و مهر بزرگ كه مضمونش اين است 

 رساندن قشون و مهمات به آنها ةنموده و وعدتركهايي در آنجا نيز تبليغات بلشويكي ). اطراف

اندازه  ها گرفته و بي تپه و گنبد قابوس تراكمه جشن اند، در هر مرتبة ورود آنها در گميش داده

  .اند العاده به آنها كرده اند و اظهار همراهي و مساعدت فوق شادماني نموده

كنند و  آيند و آنها را اغوا مي يخالصه از ساير جاها نيز اتصاالً مأمورين در بين تراكمه م  

مأمور دولت در گنبد . شوند تراكمه هم به محض شنيدن اسم عثماني حاضر از براي همراهي مي

همراه خود ابداً قوه و استعداد ندارد و . الممالك است خان پسر آقاي اعتصام قابوس آقاي حسينقلي

 قوه، و مجبور بوده است كه به طور  نداشتنةدر موقع ورود تركها دچار اشكاالتي شده به واسط

اي هم موفقيت پيدا كرده ليكن به اين  مخفي بعضي از تراكمه را از همراهي آنها منع كند تا اندازه

ترتيب چيزي نمانده است كه تراكمه مشغول به اقدامات مهمي شوند و هر قدر در رساندن او 

احتماالً آشوراده يا گميش (و روز بند خبر د. تأخير شود اشكاالت دولت در اين بيشتر خواهد شد

اين است كه سيزده لتكا از تراكمه مسلح داخل دريا شده و در سواحل مشغول سرقت هستند ) تپه

در خشكي نيز تراكمه همه نوع مشغول كار شده . دهند و اغلب سرقتهاي آنها را از اطراف خبر مي

فرستادن بعضي از محترمان در بين تراكمه حكومت استراباد به بعضي تدابير مثل . نمايند دزدي مي

نمايد ولي  و احضار بعضي از آنها به شهر براي نصيحت و مالمت از اغتشاش تراكمه جلوگيري مي

بر عموم معلوم است كه تراكمة افسار گسيخته در اين موقع كه از نبودن استعداد در استراباد مطمئن 

  .يري نمودهستند مشكل است با اين ترتيبات آنها را جلوگ
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  گنبد امروز

 ناحية گنبد قابوس را كه در چند دهة آخر دورة قاجار گزارشگران مختلف ةمطالب مربوط به تراكم

 تحرير درآورنده بودند در صفحات قبل از نظر گذرانديم و مشخص شد به داليل مختلف، ةبه رشت

 گنبد ةتدريج در ناحيهاي مختلف تركمن به   آن را توضيح داديم، طوايف و تيرهةكه چند نمون

در بين يموتها هم . ترين آنها بودند ترين و پرجمعيت در اين ميان يموتها شاخص. پديدار شدند

يخمز،  هاي خود مخصوصاً قان ها و مخصوصاً گروه بزرگ جعفرباي با زيرتيره ها، آق آتاباي آتاباي

د زيستند و در اين مدت ها و يورتهاي حوالي گنب قجق و داز پس از آنكه چندين دهه در اوبه

اطراف ميدان (آنها در بازار آن . شدند كه آن زمان روستاي بزرگي بود هرازچندگاهي وارد گنبد مي

هاي ديگر  توان از تيره طور كلي مي در اين مورد به. پرداختند  با اهالي ميداد و ستدبه ) مركزي فعلي

خ، ايگدير و چند تيره و گروه ديگر ، ايمير، كوچك، سال)بادراغ(همچون دوجي، بهلكه، بدراق 

رابينو هم در ديدار خود از مازندارن و استراباد . تري داشتند تركمن هم نام برد كه حضور پررنگ

با توصيف وضعيت يموتها، به پراكندگي تركمنها از سمت غرب دشت ) ق١٣٢٦(م ١٩٠٩به سال 

وي نيز در قسمت شرق . پردازد مي) هتپ حوالي گنبد و مراوه(تا شرق ) حدود گميشان فعلي(گرگان 

ها را از قول وي در   اين تيره٣٨.برد هاي ياد شده نام مي تركمن صحرا از قبايل، طوايف و تيره

 ديگر پس از آنكه به تدريج براي ةها و چند ايل و تير جعفرباي. صفحات قبل معرفي نموديم

حدود محل (غربي ميل گنبد   حوالي جنوباقامت دائم قدم به گنبد قابوس آن زمان نهادند، ابتدا در

. مسكن گزيدند كه بعدها هستة اوليه شهر امروز گنبد نيز محسوب شد) منوچهري فعلي

ق خود صراحتاً به حضور تجار تركمان در بازار ١٣٣٨الدوله مقصودلو در گزارشات سالهاي  وكيل

، )آق اويلي چيليك(ها   و قرقچيها ها يا دوجي هاي بين جعفرباي كند كه در درگيري گنبد اشاره مي

پرداختند  سواران جعفرباي براي جلوگيري از غارت دشمن در بازار، سواره در بازار به گشت مي

  ٣٩. جعفرباي مستقر در بازار حمايت كرده باشندةتا بدين طريق از تجار و كسب

ستثنايي مثالً  بعد ادامه يافت مگر در موارد اةالبته اين اختالفات و كشمكشها تا چند ده  

. زدند كشي حاكم استراباد، كه موقتاً دست به ائتالف و اتحاد مي مقاومت در برابر روسها و قشون

در اين مورد، توضيحات كافي در .  ارتش رضاشاه انجاميد سرانجام اين اوضاع به اقدامات نظامي
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اش   او در سفرنامه.آوريم زمان شرح وقايع آن عهد و به حكومت رسيدن رضاشاه را در اينجا مي

غربي ايران فراغت   قشون اعزامي من از تسكين واليت غرب و جنوب١٣٠٤در اواسط «آورده 

يافت و برخي از ياغيان برخالف اطاعت صوري كه كرده بودند به اغواي مفسدان مركزي مجدداً 

اين كردند، من تصميم گرفتم كه  راه خراسان را مغشوش ساخته و حتي پايتخت را تهديد مي

. سركشان را كامالً سرجاي خودشان بنشانم و بعد از ساليان دراز اهميت مركز را به آنها يادآور شوم

منظور تركمن صحرا و دشت (امر دادم دو دسته از قواي نظامي از دو جانب به طرف صحرا 

يكي تيپ مستقل شمال كه در مازندران و گيالن ساخلو دارند به . پيش بروند) گرگان است

.  خراسان پيش بيايندةخان زاهدي و ديگري لشكر شرق كه بايد از ناحي اهللا ست سرتيپ فضلريا

 در گنبد قابوس به هم پيوستند كه جشن قلع ١٣٠٤نهايتاً اين دو نيروي نظامي در دوازدهم آبان ماه 

  ٤٠.»با انقراض سلطنت قاجار در ايران مصادف شد) منظور تراكمه است(و قمع اشرار 

اشاه و نيروهايش بر تركمن صحرا و ازجمله منطقة گنبد قابوس مسلط شدند، هرچند رض  

 ولي چند صباحي بعد با شورشهاي مجدد اما كوچك سواران ايالت تركمن مواجه گشتند، از

ها بايد از شورش چوپان، محمد تاغان، شيرمحمدلي، دردي قليچ و چند تن   اين شورشةجمل

هاي مختلف كه خسته از جنگها و   از خانها و سران تيرهدر اين ميان، گروهي. ديگر نام برد

 -١٢٩٩ سالهاي -آق اويلي چيليك(هاي تركمن بودند  درگيريهاي چندين ساله بين خود تيره

سوي دولت مركزي پيدا  و هم به دنبال حفظ منابع طبقاتي و اجتماعي خود گرايش به) ش١٢٩٦

او كه به همراه عموي خود، . نام برد) يگن محمد(در بين اين عده بايد از ساري ساتانالق . كردند

شركت كرده بود، پس از ورود قشون ) آق اويلي(هاي تركمن  قربان باتير، در جنگهاي ميان تيره

نفوذ و «تا اينكه بنابر سياست . ستد پرداخت و نظامي رضاشاه به گنبد قابوس، مدتي را به كار داد

و خان و » خان ساري«شاه، ساري ساتانالق با عنوان رژيم رضا» حضور در ميان ايالت و عشاير

وي تا سال . رئيس ايل آق آتاباي منطقة گنبد، به مقام كدخدايي اين ناحيه هم برگزيده شد

ش كه تقسيمات سياسي كشور متحول شد و نام استرآباد به گرگان تغيير يافت و نيز گنبد ١٣١٦

از اين تاريخ به بعد هم مقام و منزلت .  باقي ماندعنوان شهر شناخته شد، در مقام خود قابوس هم به

او را يك . اجتماعي خود را چه در نزد بخشي از تراكمه و چه از نظر مقامات دولتي محفوظ داشت
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جنگ (باد و گنبد آ استرةم همزمان با ورود نيروهاي نظامي شوروي به منطق١٩٤٦بار در سال 

 منطقه ازجمله محمد نفس گوگ، آنامراد آخوند و به همراه چند تن از سران تركمن) جهاني دوم

  .روسها بازداشت كردند... 

ده كنندة تركمن به عه خان گاه نقش ميانجي را بين دولت رضاشاه و سران قيام ساري  

 دولت مركزي را به محمدتاغان رساند و وي را وارد كريدور ةنام گرفت، و هم او بود كه امان مي

سرانجام . رضاشاه با وجود تسليم شدن نامبرده بالفاصله او را اعدام كردندتسليم نمود؛ البته عوامل 

  ٤١. سالگي در گنبد درگذشت٦٦ در سن ١٣٩٩خان به سال  ساري

در ادامة شرح ماوقع آنچه پس از ورود قشون رضاشاه به منطقة گنبد قابوس پيش آمد بايد   

لية شهر گنبد كنوني شكل گرفت، متذكر شد كه با حضور يموتها مخصوصاً جعفربايها هستة او

ترين اين گروهها  مهم. نهادند) آن زمان( ديگر هم به دنبال آنها قدم به روستاي گنبد ةچند طايف

غربي مستقر شدند،   شرق رودخانه و غرب و جنوبة آتابايها كه در ناحي عبارت بودند از آق

لكه در محدودة خيابان لي، ب طالقاني شرقي و غربي فع اندر حوالي خياب) اهل سنت(سيديها 

  . چائي بوئي فعلي اسكان يافتندةخالدنبي كنوني و خواجه لرها در حوالي محل

پس از آنكه اقدامات نظامي ارتش رضاخان به اسكان تراكمه و آرامش در منطقه انجاميد،   

ت هاي ديگر تركمن و غيرتركمن به شهر گنبد وارد شدند و دو بخش عمدة جمعي گروهها و تيره

هاي ديگر هم شتاب گرفت  ها و شيعيان اقدام نمودند، ساخت ابنيه به ساختن دو مسجد براي سني

، كوكالنها، شاهروديها، گروههاي )مخصوصاً يموتها(ازجمله كاروانسرايي در كنار مسجد جامع 

تركهاي مهاجر جمعيت قابل توجهي را تشكيل .  و توسعه افزودندداد و ستدزبان بر رونق  ترك

آباد   تركةو محل) فعلي( داروئي غربي، سرابي، گلشن  دادند و اكثريت آنها در حوالي خيابان مي

دوزان، درودگران، خواروبارفروشان، بزازان و مكاريها جزو  بازار قديم آهنگران، چرم. استقرار يافتند

شم شدند كه هنوز بقاياي آنها در اطراف مسجد جامع به چ ها محسوب مي ترين راسته شلوغ

  .خورد مي

 قاجار با اين منطقه پيوند فصلي و موسمي ةشاهروديهاي مهاجرت كرده به گنبد كه از دور  

هاي خود براي تعليف كه از وجود تراكمه  و آوردن گله) خشكبار (داد و ستدداشتند ازجمله براي 
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 شريعتي  بردند، با ورود به گنبد در حدود خيابان هاي خود بهره مي براي امنيت و حفاظت رمه

كردها هم جزو گروههاي كوچكي بودند كه اندكي ديرتر از بقيه به گنبد . كنوني مسكن گزيدند

  .دهد، جاي گرفتند مهاجرت نمودند و در خيابان كردهاي فعلي، كه بازار قديمي شهر را تشكيل مي

ي ها با احداث كارگاهها و كارخانه) ش به بعد١٣١٠سالهاي (در دهة دوم حكومت رضاشاه   

سوي گنبد انجام  هاي پنبه، مهاجرتهاي كوچك ديگري همچون خراسانيها به متعدد ازجمله كارخانه

عصر، اروندرود، سيدآباد محله و  گرفت كه اكثراً كارگر بودند، خراسانيها در محدودة خيابانهاي ولي

  . بهار فعلي مستقر شدندةمحل

تاني براي كار بر روي اراضي قبل و پس از اصالحات ارضي هم گروهي از هموطنان سيس  

آنها نخست در روستاهاي اطراف شهر گنبد .  گنبد و گرگان بدين سو سرازير شدةكشاورزي منطق

 غير از اين طوايف و گروههاي ياد شده بايد به دو ٤٢.و سپس در محل سيدآباد متراكم گرديدند

ش به خاطر ١٣١١ي وطنان قزاق كه در سالها نخست هم.  مهاجر ديگر نيز اشاره شودةدست

آنها كه متعلق به . مرزي كردند تحوالت سياسي و اجتماعي در كشور شوروي، اقدام به كوچ برون

تپه وارد  بودند پس از آغاز مهاجرت از مرز حسينقلي گميش) كشي جوز(اردوي كوچك قزاقها 

و سال بعد تپه، خواجه نفس و آرخ بزرگ اسكان يافتند سپس تا د ايران شدند و ابتدا در گميش

اي هم  آمدند، گروهي به بندر تركمن و دسته)  فعليةبليش محله، قزاق محل(گروهي به استراباد 

  ٤٣.سوي گنبد قابوس در محلة چابويي كنوني سكنا گزيدند به

ش به تدريج وارد شهر ١٣٦٠دومين جمعيت مهاجر، افغانها بودند كه پس از انقالب از سال   

ش در پي سياست جديد دولت ايران در جهت عودت دادن ١٣٧٩ اين عده از سال. گنبد شدند

  .اند مهاجران افغان به تدريج مجبور به ترك شهر شده

ها تشكيل  ، تركها، شاهرودي)ها ويژه جعفرباي به(امروز بيشترين جمعيت شهر گنبد را تراكمه   

و فضاي كلي شهر، در بافت . گيرند  بعدي قرار مية طوايف و گروهها در رتبةدهند، سپس بقي مي

ولي چيزي كه بيش از . اند  غربي و غيرتركمنها در نيمة شرقي استقرار يافتهةتركمنها بيشتر در نيم

 عاطفي بين همة گروهها -همه قابل توجه و بر جو عمومي شهر حاكم است وفاق و پيوند انساني

  .و بافت جمعيتي است
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 نفر ١٣٠٩٣٣٥دشت گرگان  سرشماري ةش كل جمعيت حوز١٣٣٥طور كلي در سال  به  

 ١٣٤٥در سرشماري . زيستند در شهر گنبد مي) مرد و زن( نفر ١٨٣٤٧بوده كه از اين تعداد 

 برآورد ١٨٠٦٣٥ نفر و زنان ١٨٧٠٣٩ نفر جمعيت، تعداد مردان ٣٦٧٦٧٤شهرستان گنبد قابوس با 

 ٧٩٥٣و )  نفر١٩٠٩٠ و زن ٢١٥٧٧( نفر ٤٠٦٦٧از اين تعداد خود شهر گنبد جمعيتي . شده بود

 نفر ٢٨٥٩٤ نفر رسيد كه ٦٠٧٢١ش جمعيت شهر گنبد به ١٣٥٥در سرشماري سال . خانوار داشت

اكنون نيز تقسيمات نواحي اين  هم . كردند در مناطق روستايي و بقيه در مناطق شهري زندگي مي

  :شهرستان بدين شرح است
 رشه مركز دهستان دهستان مركز بخش بخش مركز شهرستان شهرستان

 گنبد كاووس مركزي گنبد كاووس آباد آق آباد آق

 باغلي ماراما  ماراما باغلي

  فجر

 سلطانعلي

  فجر

 سلطانعلي

  

 داشلي برون اترك

 

گنبد 

 كاوس

 گنبد كاووس

 اينچه برون كرند كرند اينچه برون داشلي برون
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