
١ 
 

 تاريخچه سرخس 

 شهر اين. گرفته است قرار عجم عراق و نيشابور به مرو راه سر بر و بوده ساريكا سرخس باستاني نام

 داشته است، شهرت زياد كتابخانه هاي و مدارس داشتن بواسطه و بوده دانش و علم كانون هاي از روزگاري

. است اهميت داراي محل اين تجاري، موقعيت هاي آوردن فراهم دليل به نيز اخير سال هاي در

 سرخس «و »ناصري سرخس «،»نو سرخس «،»ساريكا «،»ساريگو «نام هاي به ديرباز از سرخس
 از گردان، هفت جنگ درداستان درشاهنامه، فردوسي ابوالقاسم حكيم. است شده خوانده »افراسيابي

) ق. هـ 372 (»حدودالعالم «گفته، سخن سرخس از كه فارسي متن كهن ترين. است كرده ياد سرخس

 بسيار برز و كشت با جايي … نهاده بيابان ميان اندر و راه بر است شهري سرخس: «مي گويد كه است،

. »است شتر ايشان خواسته و جنگي، و اند تركيب قوي مردماني و است،

 گسترش ارسالن آلب روزگار در شهر اين. افتاد مسلمان دست به قمري، هجري نخست سده در سرخس
 و اسالمي نخستين سده هاي در سرخس. داد قرار خود مقر را جا آن وي كه طوري به يافت، بسيار اعتبار و

 با طغاتيمور …: «مي گويد وي. است رفته مي شمار به خراسان بزرگ شهرهاي از بطوطه ابن زمان تا حتي

 از كه توس و الزاوه سرخس، شهرهاي و خورد شكست ليكن. رفت سربداران نبرد به سپاهي هزار 50

 و ايران بين مرز سرخس، شهر امروزه. »…افتاد سربداران دست به بودند خراسان شهرهاي ترين بزرگ

 و مي باشد تركمنستان دست در داد، قرار رود هري راست سوي در كه پيشين سرخس است، تركمنستان
 آباد، عشق و مرو همراه را ايران كهنه سرخس روس ها م، 1884 در. است ايران دست در نو سرخس

 استقرار چين، تركستان تا مازندران درياي از افغانستان و ايران مرز در ترتيب بدين و كردند اشغال

. يافتند

 نواحي به كشي لوله و ترش و شيرين گاز استخراج و خانگيران گاز پااليشگاه ايجاد با اخير سال هاي در
 در تريلي هزار يكصدوچهل (جاده اي ترانزيت و تجن – سرخس – مشهد آهن راه از بهره برداري و مصرف،

همسايه  واسطه به چنين هم و است شده افزوده سرخس وجمعيت برآباداني و يافته رونق و توسعه) سال

. است استراتژيك و نظامي اهميت داراي تركمنستان، جمهوري با گي
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 اسالم از قبل سرخس

 نواحي از يكي است مسلم آنچه. نيست دست در درستي اطالع اسالم از قبل دوران در سرخس وضعيت از
 بوده كنارنگ به ملقب مستقل حاكمي داراي و رفته مي شمار به خراسان نشين حاكم و آباد شهرهاي و

 آمده ميان به سخن شهر اين از پيوسته ساساني و اشكاني هاي دوره در باستان ايران تاريخ در) 7. (است

 اختيار در شرقي ايران تاريخ از مآخذي فردوسي كه باشيم معتقد مورخان اظهارنظرهاي به بنا اگر و است

 كه ما، تاريخ روزگاران دورترين از سرخس نام كه شود مي معلوم است رفته دست از بعدها كه داشته

 سرخس از » گردان هفت جنگ داستان «در فردوسي. است داشته وجود مانده، تاريكي نقاب در هنوز
: كند مي ياد چنين

 راي كسي سخن يك برين سر يك ببودند نغنويم تاختن از و نخجير ز شويم توران دشت بدان سحرگه
 مهد و تازان و يوز با برفتند آراستند رفتن آرزو آن بر برخاستند خواب از چو سحرگه بن نيفكند ديگر

 سو دگر آب رود دگر و كوه يكدست ز افراسياب رد نخجيرگاه به) 8 (شهد رود سوي تازان و گرازان

 ميش و آهو دشت بر گشته گله پيش به بيابان و سرخس

: گويد مي او سپاه و طوس از افراسياب شدن آگاه داستان در همچنين

 كوس آواي برخاست باورد ز طوس باورد و است سرخس ميان

 مي هرات عمده شهرهاي از داشته نام »ساريگا «قبال كه را سرخس باستان، عهد در ايران كتاب مؤلف

 ضعف به مركزي حكومت كه ساساني دوره اواخر در كه نويسد مي كتاب همين در ديگر جاي در نيز و داند

 بيش اطاعتي مختصر يزدگردي دربار از و آوردند دست به مستقلي نيمه حكومتهاي محلي امراي گراييد،

 وجود به مستقل نيمه حكومتي منطقه اين در كه بود » زادويه «نام به سرخس حاكم جمله آن از. نداشتند
.  رفت مي شمار به منطقه قدرتمندان و سرشناسان از بزرگ خراسان در و آورد

 اسالم از بعد سرخس

 مدعي يكديگر رقابت به پيوسته نيشابور و مرو كه دوراني در زبان، عرب مورخان و جغرافيدانان نوشته به
 نصف اندازه به سرخس جمعيت بود، » دارالملك «شهر دو اين از يكي هميشه و بودند خراسان مركزيت

 سهمي آنها ارتباطي مزاياي از شهر دو اين راه نيمه در اسالم از قبل دوران مانند و بوده مرو شهر جمعيت

. است داشته توجهي قابل آباداني كه آيد برمي چنان قراين از و داشته بسزا
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 يا و مستقيم چهارم و سوم قرون ممالك و مسالك نويسندگان و جغرافيدانان كه مهمي هاي نكته از
 در شهر اين چشمگير آباداني در كه كرد درك چنين توان مي اند كرده ذكر سرخس درباره غيرمستقيم

 نبوده اثر بي عباسي خليفه مامون تدبير با وزير سرخسي سهل بن فضل وجود هجري سوم و دوم قرون

 نويسندگان هاي نوشته عين نقل به گذشته قرون در سرخس جغرافيايي وضع از بيشتر آگاهي براي. است

: شود مي پرداخته زماني تقدم ترتيب به ممالك و مسالك

 شهر و باشكوه سرزميني سرخس: «نويسد مي . ه 279 سال در هجري سوم قرن شناس جغرافي يعقوبي
 بن عبداهللا. دارند سكونت آن در آميخته هم به مردمي و است واقع ريگزار بياباني در و است بزرگ آن

 اي چشمه و نهري و چاههاست از اهالي مشروب آب و كرده فتح را آن... عثمان خالفت در سلمي خازم

 ».  است خراسان خراج ضميمه و درهم ميليون يك آن خراج مبلغ و دارند سكونت آن در... از قومي و ندارد

 سرخس شهر باب در جا دو كه مختصري ذكر در است ديده را سرخس هجري 309 سال در فضالن ابن
.  برد پي زمان آن در شهر اين نسبي اهميت به توان مي دارد

 و داده دست به متنوعي اطالعات شهر اين درباره ق . ه 346 متوفي ابواسحاق به مكني اصطخري ابراهيم
 آن مگر ندارد روان آب و نهاده هاموني در مرو، و نيشابور ميان است شهري سرخس «است گفته جمله از

 شهري بود مرو نيمه چند شهر اين و باشد، بخس همه كشاورزي و آيد زيادت پوشنگ از گفتيم كه قدر

 شتر بازرگاني بيشتر ايشان كار و نواحي در بود فراوان چراخورها دارد، درست خاكي و هوا و است آبادان

 به رود اين و باشد هري از پوشنگ آب: «نويسد مي ديگر جاي در. »دارند خراسها و خورند چاه آب و باشد
. »نرسد آنجا آب شود گرم هوا كه آن وقت به ليكن رود سرخس

 اندر و اندر راه بر است شهري سرخس: «نويسد مي سرخس درباره ق . ه 372 تاليف العالم حدود صاحب
 آب اندرو آبخيز وقت به و گذرد مي بازار ميان اندر كه است رود خشك يكي را ايشان و نهاده بيابانها ميان

 شتر ايشان خواسته و جنگي، و اند تركيب قوي مردمان و است بسيار برز و كشت با جاي و بس و رود

 ».  است

 و آباد بسيار و بزرگ شهري و خراسان دروازه نيشابور، پناهگاه را سرخس هجري چهارم قرن در مقدسي
 از نديده خود به كميابي روي گاه هيچ ابريشم جاده مسير در شدن واقع سبب به كه كرده توصيف پرنعمت

 استان را آن آيا افتاده شك در كه آمده نظرش به جوش و جنب پر و آباد چنان كشوري تقسيمات لحاظ

 و آبادان و بزرگ شهري سرخس: «است گفته و قصبه يا بگويد شهر را مركزش نيز و ناحيه يا بخواند

 خواندم مي ناحيه يا) استان (خوره را آن داشت، مي طيران مانند روستا و شهر از توابعي اگر است، نامبردار
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 همه است، آن بزرگ ربع و دارد جا خراسان ميان در كه زيرا افزودم مي ابيوردش و نسا و مرودرود به و

 هر زيرا شود، نمي كمياب ما سرزمين در چيز هيچ گفت مي كه شنيدم ابواحمد از پيوندد مي آن به راهها

 كه بدانيم وابسته مرو به را آن توانيم نمي ما آيند مي ديگر سوي از شود بريده يكسو از كاروانها راه گاه

 دروازه و نيشابور پناهگاه شهر اين... گويند. اند برخاسته آن از بزرگ پيراني و است گرانمايه شهري خود

 شود مي برده قلزم به مصر از آنچه اندازه به آنجا از هفته هر گرفتم من كه آماري برابر. است خراسان

 يك دانم مي كه اين با و بنامم شهر يا قصبه را آن من كه شده مانع سببها همين. كنند مي بار غله و حبوب
 اين هم ديگر سوي از و آن نه و است اين نه يكسو از سرخس باشد، قصبه نه و شهر نه تواند نمي جا

 را خراسان بندي بخش كتابها برخي در من. است پيچيده من براي سرخس وضع پس ;آن هم و است

 كه زيرا پذيرم نمي را سخن اين من ولي بود خوانده استان يك را نسا و ابيورد و سرخس كه ديدم چنين

 سرخس تابع را آنها توانيم نمي پس. دارند شهرك چند يك هر كه هستند مهم استان دو خود ابيورد و نسا

 »  بشمريم آنها تابع را سرخس يا بدانيم

: است كرده توصيف چنين را سرخس هجري هفتم قرن اوايل در البلدان معجم كتاب مؤلف حموي ياقوت
 راه وسط در مرو و نيشابور بين كه پهناور و بزرگ... خراسان شهرهاي از قديمي است شهري سرخس«

 پيدا آب آن در كه تشنه است شهري آن و است منزل شش شهر دو از يك هر تا آن فاصله گرفته قرار

 از قسمتي در كه نهري مگر ندارد وجود جاري نهر آن در و گواراست بسيار كه چاهها آب مگر شود نمي

 آن و است ديمي جا آن زراعت. باشد مي هرات آبهاي زيادي آن و نيست دائمي و گردد مي جاري سال
.  »باشد مي قريه كم و است چراگاه سرزمين آن اغلب و دارد نيكو خاكي كه است شهري

 سرخس درباره مغول حمله از بعد سال بيست و يكصد حدود هشتم قرن اول نيمه مورخ مستوفي حمداهللا
 »لز «استوا خط از عرض و » صدك «خالدات جزاير از طولش است چهارم اقليم از سرخس: «گويد مي

 گرمسير هوايش و دارد خاكريز از محكم قلعه و است گام پنجهزار باروش دور ساخت ترك افراسياب

 خربزه و انگور هايش ميوه از و هاضم و نيكو و عظيم و آيد مي هري از كه اي رودخانه از آبش و است

 زربفت نوارهاي و زنانه چادرهاي بافتن لحاظ از سرخس كه است بوده زمان همين حدود در ». نيكوست

 تيموري شاهرخ حكومت زمان در را آن ابرو حافظ نيز و داشته، بسزا شهرتي بزرگ خراسان در ابريشمي

.  است آورده حساب به بلخ بلوكات جزء
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 سرخس مهم تاريخي وقايع

 موقعيت در چون شهر اين. كرديم دنبال هجري نهم قرن تا اسالم از قبل را سرخس جغرافيايي سيماي
 تقريبا و اند گفته سخن آن از اند آمده خراسان به كه جغرافيداناني و سياحان همه داشته قرار مناسبي

 گفت بايد اما. است بوده يكسان كمي اختالف با قاجار عصر تا بلكه و گانه نه قرون همه در آن كلي اوضاع

 در بلكه و نبوده آن نفع به هميشه داشته قرار المللي بين شاهراهي مسير در كه سرخس شاخص موقعيت

 و سياستمداران اميال دستخوش و ديده زيادي ناگوار وقايع قاجاريه عصر تا اسالم از بعد دوران طول

 اجتماعي و سياسي وضعيت كه اين براي. است بوده مهاجمان ستوران سم پايمال و گرفته قرار قدرتمندان
 آمده بوجود منطقه براي اوضاع اين از تبعيت به كه تحوالتي به و كنيم روشنتر را گذشته قرون در سرخس

: پردازيم مي آن تاريخي وقايع مهمترين بررسي به زماني تقدم ترتيب به ذيال ببريم پي

 سرخس به اسالم ورود

 بن عبداهللا بود، شده خراسان فتح مامور خليفه جانب از هجري 29يا و 19 سال در كه عامر بن ر عبداهللا
 چون و پرداختند جدال به عبداهللا با ابتدا سرخس مردم. فرستاد سرخس به ابيورد و نسا طريق از را خازم

 خازم ابن از و داد صلح پيشنهاد سرخس حاكم و مرزبان زادويه برنيامدند اسالم لشكريان دفع عهده از

 اين عبداهللا. بفرستد مسلمين كنيزي به را زناني نيز تااو دهد امان را ايشان از تن يكصد وي كه خواست

 ابن. فرستاد عنوان بدين را خود دختر جمله آن از و سرخسي زنان از اي عده زادويه و پذيرفت را پيشنهاد

 بر گاه آن نهاد، نام »ميثاء «را وي و گرفت را زادويه دختر خود و نمود تقسيم سپاه سران بين را زنان خازم

. شد چيره سرخس سرزمين

 مرزبان و پذيرفت خازم ابن دهد، امان را او اقوام از تن صد كه كرد صلح شرط بدان وي با مرزبان: گويند

 كشت را او عبداهللا بود نياورده اسامي آن ميان در را خود نام چون و فرستاد را نظرش مورد نفر صد اسامي

 از محبتي بودند، نپذيرفته را اسالم خويش ميل به منطقه اين مردم چون اما. كرد فتح جنگ به را سرخس و
 ساسانيان حكومت سقوط از سالهاي كه هجري 74 سال تا جهت بدين و داشتند دل در زردشت دين

 حتي و خسروپرويز يزدگرد، نام به هايي سكه ايران بالد از بعضي مانند نيز سرخس مردم بود گذشته

.  كردند مي ضرب چهارم هرمز
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 جامگان سياه به سرخس مردم پيوستن

 سياه از اي عده با ق . ه 129 سال در. كرد قيام اميه بني برضد عباسيان از طرفداري به خراساني ابومسلم
 مي عباسيان مخالفان سركوبي به همچنان او. كردند بيعت او با شهر اين مردم و آمد سرخس به جامگان

 جرم به بود حروري فرقه پيشوايان از كه را » سدوسي سلمه بن شيبانة «بعد سال كه اين تا پرداخت

 سيار نصر با جنگيدن و خوارج با نظامي مداوم همكاري سال سه و السالم عليه علي حضرت با مخالفت

.  كشيد دار به سرخس دروازه در خراسان حاكم

 سرخس به السالم رضاعليه امام ورود

 الرضاعليه موسي بن علي چون شنيدم جدم از كه كند مي روايت ضبي الحسين ابي از قمي بابويه ابن

 و آمدند استقبال به سرخس در او طرفداران و دوستان فرمود، حركت سرخس طرف به نيشابور از السالم
 رفع و مردم ديني امور مهام به بودند جا آن كه ساعاتي در حضرت. كردند را حضرت آن توقف تقاضاي

 انبوه ميان از جمعي. شدند خود مخصوص قاطر بر سوار كنند حركت خواستند چون. پرداختند آنها حوايج

 ». ارجح حتي به تشفعني حديث به حدثتني لما الزهراء و والمرتضي مصطفي بحق «كردند عرض مردم

 ابيه عن جدي عن ابي حدثني فقال «آورد بيرون خود عماريه از سر حديث تقاضاي و سوگند تكرار از پس

 قال يقول النبي سمع يذكرانه السالم عليه ابطالب بن علي ابي سمعت يقول اباه سمع يذكرانه اباه سمع انه

 ». عذابي من امن حصني دخل من و حصني دخل قبله من مخلصا قال من اسمي اهللا اال الا جالله جل اهللا

 سرخس حمام در تاريخي قتل

 نخست عباسي، مامون كفايت با و سياستمدار وزير » ذوالرياستين «به ملقب سرخسي سهل بن فضل
 بر سالها و شد مسلمان برمكي يحيي روايتي به و مامون دست به هجري 190 سال در و بود زردشتي

 ذوالرياستين به جهت بدين بود او عهده به قلم و شمشير رياست چون و داشت تكيه خليفه وزارت مسند

 بسزايي نقش خراسان به حضرت آن دعوت و وليعهدي به رضا حضرت انتصاب در وي. گرديد مشهور

 و بود بسيار كماالت داراي همچنين. كرد مي قلمداد السالم عليه علي اوالد دوستداران از را خود و داشت
 اما. بود كرده استخراج را خود قتل كه چنان داشت تمام مهارتي احكام استخراج و نجوم در بخصوص

 دوم پنجشنبه روز سرانجام. درآورد پاي از را وي تا شد آن بر و گرديد بدگمان او به مامون سرانجام

 تحريك به اسود سعودي غالب رفت، حمام به سرخس در كه هنگامي ق . ه 203 سال 202 سال شعبان

. رسانيدند قتل به را او و ريختند حمام به پنهاني اي عده اتفاق به مامون
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 سرخس در ساماني پادشاه كردن نابينا

 رجب در پدر مرگ از پس كه بود سخنور و شجاع سيما، خوش جواني ساماني نوح امير فرزند ابوالحارث
 از و بود رسيده قدرت به تازه ترمذ و بلخ حاكم غزنوي محمود زمان اين در و رسيد سلطنت به 387 سال

. خواست عذر پيشنهاد اين قبول از او ولي داشت را خراسان امارت تقاضاي او

 خراسان در و بودند ساماني وقت امراي از دو هر كه فائق و نيشابور سپهساالر بكتوزون زمان اين در

 دست به را آنان و دهد ترجيح آنها بر را محمود او مبادا كه شدند هراس در ابوالحارث از داشتند، حكومت

 كه شدند متحد هم با 389 سال صفر در دو هر اين. بستاند او از را خراسان امارت تا بسپارد محمود
 بودند فرصت انتظار در نشانند، سلطنت به وي جاي به را برادرش و بردارند ميان از را ابوالحارث سلطان

 توقف چندي از پس ولي شد، وارد شهر اين حاكم بر و آمد سرخس به بخارا از ابوالحارث كه روزي تا

 وي از سرخس كرانه در بكتوزون برگشت در و رفت شكار به خود غالمان از نفر دويست حدود با روزي

 و بكتوزون ولي پذيرفت را دعوتش ابوالحارث برود، او خيمه به ناهار صرف و استراحت براي كه كرد دعوت

 يك از بعد و كردند خلع سلطنت از را او 389 سال صفر 12 چهارشنبه روز در و شوريدند او بر دو هر فايق

 به را خردسالش برادر عبدالملك و فرستادند بخارا به نابينا را او و كشيدند ميل را چشمش دو هر هفته

.  برداشتند سلطنت

 سرخس و سلجوقيان

 سر بر مدتي از پس اما راندند مي حكومت آن بر و درآمد سلجوقيان تصرف به ق . ه 429 سال در سرخس
 در بركيارق طرف از برس بوري ملك كه ق . ه 490 سال در. آمد پيش اختالف ايشان بين قدرت تصاحب

 ساوه و همدان بر ملكشاه، عهد در كه ارسالن آلب بن ارغون ارسالن ملك برادرش داشت امارت خراسان

 ملك بر ارغون ارسالن عاقبت ولي شد واقع برادر دو ميان جنگ چند و كرد حمله خراسان به داشت امارت

 دريافت از پس را طوسي الملك نظام فرزند عمادالملك وزيرش و كشت را او و يافت غلبه برس بوري
 از يكي دست به سال همين در ولي ساخت ويران را سرخس قلعه و رسانيد قتل به دينار سيصدهزار

 كه اين تا برد سر به نسبي آرامش در قرن نيم از متجاوز سرخس آن از پس. رسيد قتل به خويش غالمان

 اسارت از رهايي از پس اما بردند، اسيري به را سلجوقي سنجر سلطان و كردند حمله خراسان به غزها

 ديدار به سرخس جماعات ائمه و قضات و مشايخ از جمعي اتفاق به ابوالخير ابوسعيد شيخ نوه منور محمد

.  گفتند تبريك را او ورود و رفتند مرو به سلطان
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 سرخس حمام در تاريخي قتل دومين

 پادشاهي » رستم غازي شاهنشاه نصيرالدوله «كه بود هجري ششم قرن اواسط يعني زمان همين در
 سنجر سلطان خدمت در گروگان رسم به مدتي كه »بازو گرده «پسرش. داشت دست در را مازندران

 به را قتل اين نصيرالدوله و رسيد قتل به سرخس حمام در اسماعيليان از تن دو دست به بود سلجوقي

 اسماعيليان از را فرزندش خون انتقام بود زنده تا و خواند ملحد را او و دانست مي سنجر سلطان اشاره

.  كشيد مي الموت ساكن

 سرخس به غزها حمله

 خان ارسالن محمودبن الدين ركن «غز قبايل درگذشت ق . ه 552 سال در سلجوقي سنجر سلطان چون

. برگزيدند سلطنت به بود آنها اسارت در سنجر كه زماني مانند را سنجر خواهرزاده » بغراخان بن محمد
 با محمودخان و كرد مي اداره خراسان در او جانب از را سلطنت جاري امور نيشابور حاكم به آي مؤيد ولي

. برد مي سر به سرخس در خويش لشكريان

 و رفتند مرو به بلخ از هجري 553 شعبان ماه در خراسان مركز به شدن نزديك و بيشتر تسلط براي غزها
 از سال همين رمضان اوايل در گرفت صورت به آي مؤيد ميل برخالف طلبانه استقالل حركت اين چون

 را آنها از كثيري عده فراوان زدوخورد از پس و پرداخت جنگ به آنان با و كرد جلوگيري مرو به آنان ورود

. بازگشت سرخس به محمودخان به شدن ملحق براي خود و كرد تاراج را آنها اموال و كشت

 شوال ماه هفتم شنبه روز از جنگ. شدند همدست غزان بر يافتن تسلط براي مؤيد و محمود شهر اين در
 سرانجام ولي خوردند شكست غز تركان بار سه و داشت ادامه شوال يازدهم چهارشنبه شب نيمه تا

 از بسياري عده و دادند سخت شكست را آنها و يافتند دست به آي مؤيد و محمودخان بر چهارشنبه بامداد

. كردند فرار گرگان به محمودخان و طوس به مؤيد آنگاه. شدند مسلط مرو شهر بر دوباره و كشتند را آنها

 

 از نفر هزار ده حدود. نمودند ويرانيها و غارت و قتل و كردند حمله شهر اين به پيروزي اين از پس غزها
 تاراج را طوس شهر سپس و كردند خراب بود راهشان مسير در كه را شرف رباط حتي كشتند را مردم

 بيهقي تاريخ كتاب سوم جلد در بعد به 1556 صفحه از واقع اين تفصيل. بازگشتند مرو به و كردند

.  است آمده نفيسي سعيد مرحوم تصحيح
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 سرخس و خوارزمشاهيان

 از اي عده كمك به پس. نبرد پيش از كاري ولي كرد حمله خوارزم به تكش عالءالدين ق . ه 569 سال در
 را سرخس منطقه و شهر و برد حمله بود غزان امراء از دينار ملك دست در كه سرخس به ختا، تركان

 در تكش قمري هجري 585 سال در باالخره كه بود خوردها و زد همين در سالي چند و گرديد متصرف

. نشست سلطنت تخت به طوس مرغزار

 برادر اتفاق به سال همان در الدين غياث ملك هجري، 596 سال در خوارزمشاه تكش مرگ از پس اما

 سرخس و مرو سپس و گرفت را نيشابور ابتدا شد، عازم خراسان فتح جهت غوري الدين شهاب خويش
 عموزاده مسعود الدين تاج ملك به را سرخس حكومت و كرد فتح شود روبرو مقاومتي با كه آن بدون را

 رانده سرخس از و خورد شكست بسختي خوارزمشاه محمد سلطان از كه نكشيد طولي ولي سپرد، اش

 سلطان از عذرخواهي ضمن در و آمد سرخس به دوباره سپاه تهيه از پس هجري 597 سال در و شد

 سلطان چون و واگذارد وي به را سرخس جمله از خراسان واليات از بعضي كرد تقاضا وي از خوارزمشاه

 از را عموم و پرداخت مردم اموال به تعرض به و برد حمله طوس به غوري الدين شهاب ملك نرفت زيربار

 محمد سلطان كه هجري 615 سال در) 30. (گرديد مواجه بيشتري شكست با كه ساخت ناراضي خود

 دستور به گيرد تعلق علوي خاندان به خالفت خواست مي و داشت را عباسي خليفه عزل قصد خوارزمشاه

 ضعف بر زيادي هاي شايعه و انداختند خطبه از را خليفه نام سرخس در بخارا و بلخ و مرو با همزمان و او

. آمد وجود به عباسيان خالفت دستگاه

 مغوالن حمله در سرخس

 سرخس درباره زمان اين در ولي. شدند ويران خراسان شهرهاي اغلب مغوالن وحشيانه هجوم برابر در

 به سرخس شهر مردم 616 سال در است نوشته مغول تاريخ صاحب. نيست دست در زيادي اطالع

 گرمي به را آن شحنه و كردند اطاعت مغول از دفاع بدون الدين شمس نام به خود قاضي صالحديد
 در اما و. رسانيد قتل به را الدين شمس قاضي و آمد سرخس به مرو حاكم مجيرالملك بعد ولي. پذيرفتند

.  پيوست مي وقوع به ها فتنه مرتبا و بود مغوالن دست در سرخس الدين جالل سلطان موقع

 تيموريان زمان در سرخس

 آخرين) ق . ه788 - 766 (مؤيد علي خواجه آمد سرخس به گوركاني تيمور امير كه ق . ه 782 سال در
 به را او نيز تيمور و رفت او استقبال به شهر اين تا داشت قرار قلمرواش در سرخس كه سربداري سلطان
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 ماند باقي او به نسبت مطيع و وفادار همچنان نيز علي خواجه. كرد رفتار مسالت به وي با و پذيرفت گرمي

. درگذشت سال هفت از پس تا

 

 مورد حتي و افتاد مركزيت از مرو شهر دادند، قرار پايتخت را هرات مرگش از پس تيمور اعقاب چون

 را مرغاب سواحل واليات تمام بتدريج كه منطقه اين تركمنهاي نيز و خيوه و بخارا ازبكهاي تاز و تاخت

 لطمه داشت قرار مرو المللي بين راه سر در كه سرخس شهر به نتيجه در. گرفت قرار بودند كرده اشتغال
 جوش و جنب نيز و داد دست از خراسان شاهراه مهم رابط يك عنوان به را خود امتياز و شد وارد شديدي

.  رفت بين از اش اقتصادي رونق و

 صفوي عصر در سرخس

 نمود فتح را خراسان كه شيباني محمدخان صفوي اسماعيل شاه سلطنت مقارن هجري دهم قرن اوايل در
 و بود مستحكم نظامي لحاظ از و معتبر اي قلعه داراي كه را سرخس آورد بيرون تيمور اعقاب چنگ از و

 استخالص براي ق 916 سال در اسماعيل شاه بين اين در. درآورد تصرف به داشت خانه هزار) 34 (170

 واليت مردم تمام يافت آگاهي اسماعيل شاه حركت و عزم از كه محمدخان شد، عازم او جنگ به خراسان

.  نهاد ويراني به روي و ماند سكنه از خالي سرخس و كوچانيد ماوراءالنهر به را سرخس

 و آورد بيرون توران والي شيباني خان عبداهللا چنگ از را واليت اين صفوي طهماسب شاه بعد سال 25 اما

 منصوب سرزمين اين اداره براي شاه جانب از حاكمي و كرد تبديل مستقل حكومتي به را زورآباد و سرخس

 امارت لوازم ساير و مرصع شمشير و كمربند و عربي اسبهاي و نقاره و علم «انتصابش مناسبت به و گرديد

 سرخس رعاياي: «نويسد مي التواريخ خالصة روايت از صفوي دوره در اياالت نظام صاحب. شد فرستاده» 
 250. بردند مي سر به مضيقه و ناراحتي در ابيورد ازبكان مكرر شبيخونهاي و دستبردها اثر بر زورآباد و

 به. آمدند برنمي ازبكان عهده از بود كرده مستقر موضع اين در مشهد وزير كه ورساق عشيره جنگاور

 را محلي سادات از يكي و كرد تبديل مستقل حكومتي به را زورآباد و سرخس شاه، موصوف وزير پيشنهاد

 سرخس عوايد كه آنجا از اما. داشت منصوب جا آن حكمراني به بود خدمتش در مالزم 500 تا هميشه كه

 ساله هر حاكم به شاه كرد نمي كفايت نيز ورساق سپاهي نفر 250 انعام و مواجب براي حتي زورآباد و

 سرخس كه گفت توان مي مذكور نكات به توجه با...» فرمود مي شفقت خراسان شريفه خاصه برات مبلغي

 سير قهرا است بوده بسيار نابسامانيهاي و بيگانه تهاجمهاي دستخوش اغلب كه آنجا از دوره اين در

. است پيموده نزولي



١١ 
 

 قاجاريه عهد در سرخس

 و ازبكان تاز و تاخت علت به كه است بوده صفويه عصر نابسامانيهاي وارث قاجار زمان در سرخس
 اثر آن پيشرفت و ترقي در ناامني اين كه است بديهي و گرديد مي تر ناامن و ويرانتر روزبروز تركمانان

 كه گيرد قرار كاروانهايي و ستد و داد بازار خدمت در گذشته مانند كه اين جاي به زيرا. گذاشت مي منفي

 اسارت و مردم اموال چپاول حرص به كه بود شده غارتگراني مقر بودند، شد و آمد در خراسان شاهراه در

 اين در برده فروش دالل 450 اعتباري به زمان همين در كه اند گفته و تاختند مي ايران به آنان گرفتن

 نشان كمتري رغبت كشاورزي كارهاي به نامطلوبي اوضاع چنين در ناگزير هم مردم. بردند مي سر به شهر
 هنگام به و شده تر ورزيده و تر آزموده بيابانها در دامداران زيرا پرداختند، شباني اقتصاد رونق به و دادند

. كنند دفاع خود ناموس و مال و جان از توانستند مي زارعان از بهتر تهاجمها

 

 بينم مي كنيم اكتفا اند كرده ديدن سرخس از گوناگون منظورهاي به كه اروپايي محققان قضاوت به اگر
 همچنين و سرخس مقيم مسيحيان از جمعي ارشاد براي كه ق . ه 1247 سال در مسيحي مبلغ » ولف«

 است كرده ديدن سرخس از بعد سال يك كه » بورنس «نام به ديگري اروپايي رفته شهر بدان تركمنها

 قرار اي تپه روي در كه است اي مخروبه تقريبا و كوچك نظامي قلعه يك محل سرخس: «اند نوشته چنين

 طور به آن ساكن تركمنهاي. است شده بنا مشهد يهوديان وسيله كه دارد گلي خانه تعدادي. دارد

 آن وضع تنزل به بخوبي سرخس، مورد در اروپايي دو اين بيان نحوه از. »وفادارند خيوه خان به مشكوكي

 مي وصف مخروبه اي قلعه عنوان به را سرخس اوال زيرا. برد پي توان مي اجتماعي و جغرافيايي نظر از

. يابد مي بيگانه به وفاداري نوعي جا آن مردم در ثانيا و كند

 و پذيرفت پايان روس و ايران جنگهاي كه اين تا داشت ادامه همچنان امنيت عدم بخصوص و اوضاع اين
 با و كرد حمله سرخس به 1248 سال در وي. گرديد خراسان متوجه شاه فتحعلي وليعهد ميرزا عباس

 و كشت را جا آن مردم غالب و كرد خراب را آن باروي گرفت، سالور ايل از را مذكور قلعه فراوان پافشاري

.  كرد آزاد را آنها هدايايي گرفتن با يا و آورد مشهد به اسارت قيد در را آنها از تعدادي

 به ايران خاك از جزئي بود، تركمانان مقر گرچه تجن ماوراي منطقه زمان اين تا كه داشت توجه بايد
 آن در بتوانند روزي كه بود اين ايران دولتهاي آرزوي و نبود شكي حقيقت اين بر را كسي و آمد مي حساب

 به سر بر روس و انگليس رقابت كه ديگري سياسي عامل بعد به زمان اين از. كنند برقرار آرامشي جا

 تر پيچيده را آن مشكالت و شد اندركار دست ناحيه اين در است، منطقه اين در قدرت گرفتن دست
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 جاي تا كردند مي دخالت ايران داخلي امور در پيوسته گلستان و تركمانچاي معاهده از پس روسها ساخت،

 انگليس قدرت تحت منطقه و هرات به را خود نفوذ دامنه و كنند باز خود براي ميانه آسياي در پايي

 بخش واقع در كه تجن ماوراي ناحيه در امنيت برقراري منظور به ايران اقدامهاي برابر در بتدريج. برسانند

 به. انداختند مي سنگهايي پرده زير و دادند مي نشان حساسيتهايي بود ايران اصلي سرزمين از اليتجزايي

 سال در را خيوه خان خان امين محمد ميرزا فريدون شاه ناصرالدين سلطنت زمان در وقتي مثال طور

 فرستادند، تهران به را سرش و شد كشته جنگ در خان و داد شكست سرخس دربند آق در ق 1271
 متوجه هرات به را ايران دولت نظر ايران، شرقي شمال امور در دخالت از ايران انصراف براي روسها

 پاريس معاهده انعقاد و انگليس دولت دخالت سرانجام و شد هرات بدفرجام جنگ درگير ايران كردند،

. انجاميد هرات رفتن دست از به ق . ه 1273

 زد دست متعددي حركتهاي به سالور و تكه تركمانان قمع و قلع براي ديگر بار ايران دولت 1277 سال در
 در ق . ه 1291 سال در انگليسي جهانگرد پيه ني كه چنان. نرسيد جايي به روسها تحريك اثر در باز كه

 داده نظر وي. بود صفحات اين در همين در هم ديگر جهانگرد راولينسون و كرد مي سفر خراسان شمال

 ده از پس لذا. كرد خواهند ضبط نظامي قرارگاه سبيل بر را سرخس از قسمتي زود يا دير روسها كه بود

 كهنه شهر مهاجم تركمانان تنبيه بهانه به روسي سربازان بود گفته ترك را خراسان پيه ئي كه سال

 واقعيت راولينسون هنري پيشگويي سان بدين و شدند متصرف داشت قرار تجن كرانه در كه را سرخس

. كرد پيدا

 

 به ميالدي 1881 سال مطابق ق . ه 1299 سال در آخال به موسوم قراردادي موجب به سرخس ابتدا
 و كردند عدول منعقده قرارداد از قمري 1302 مطابق ميالدي 1884 سال در روسها ولي يافت، تعلق ايران

 حاضر حال در. درآورند خود اشغال به است ايران سرخس بر مسلط و مشرف كه را سرخس از قسمتي

. ايران سرخس ديگري و روس سرخس يكي. است گرديده قسمت دو سرخس

 و ايران مرافعه سرانجام و يافت ادامه) ميالدي 1921 (قمري 1339 سال تا تزاري دولت سياست اين
 ميان كه پيماني موجب به رسيد، پايان به روسيه در حكومتي رژيم تغيير با خراسان مرزهاي سر بر روسيه

 اما گرفت تعلق ايران به آشوراده جزاير و فيروزه دهكده شد بسته ايران دولت و روسيه بلشويكي دولت

 » ايران سرخس «نام به يكي هم مقابل در آباد شهر دو امروز و  ماند باقي روسيه تصرف در كهنه سرخس

. كنند مي خودنمايي » روس سرخس «نام به ديگري و
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) ناصري سرخس (ايران سرخس

 طبيعي مرز سرخس منطقه طرفي از و بود شده خراب ميرزا عباس وسيله به قبال قديم سرخس قلعه چون
 ميل نيم تقريبي فاصله در شاه ناصرالدين زمان در آمد، مي شمار به ايران داخله و تجن ماوراي نواحي بين

 قلعه بود، شده ساخته جا آن در روس سرخس كه قديم سرخس به نزديك تجن رودخانه چپ سمت در

 قلعه اين. گشت سوم » ناصري قلعه يا ناصري سرخس «به كه ساختند كثيراالضالع شكل به عظيمي

 و استحفاظي وسايل به مجهز مرو ناحيه تركمنهاي تهاجمات برابر در خود دفاع براي و بود برج 24 داراي

 زمينهاي داراي مسكوني و استحفاظي بناهاي بر عالوه و داشته وسعت قلعه داخل فضاي. بود جنگي توپ
. است بوده نيز صيفي و سبزي انواع كشتزار جمله از زراعتي

 جاي به آن نظامي تجهيزات و قلعه اين وجود ق . ه 1300 سال در روسي سياح لسار اظهارنظرس به بنا
 و بوده حصار داخل ايرانيان براي مامني بيشتر باشد، تركمن مهاجمان و ايران دشمنان ترس سبب كه اين

 تلگراف دستگاه به بيرون با ارتباط براي ولي) 39 (اند داشته محبوس قلعه داخل در را خود عمال آنان

. اند بوده مجهز

 و زيربنايي صحيح هاي ريزي برنامه با دارد اختيار در را سرخس امالك از بسياري كه رضوي قدس آستان
 سرزميني به سابق يزرع لم و خشك صورت از را سرخس منطقه چهره توجه قابل هاي گذاري سرمايه

 خراسان كشاورزي قطبهاي از يكي را آن توان مي كه است كرده تبديل حاصلخيز و افزا فرح و سرسبز

. دانست

 از كه هايي كشي لوله با و است داده جاي خود دل در را طبيعي گاز منابع ترين غني از يكي سرخس

 و خراسان منطقه مصارف جوابگوي سال 70 مدت كه شود مي بيني پيش گرفته انجام آن پااليشگاه
. باشد مازندران

  قمري هجري 14 قرن آغاز در سرخس

 بر آن شرقي حد كه دورافتاده و منزوي بود، كوچك شهري گشود، حاضر قرن به چشم سرخس وقتي

 روس ها ايام همان مقارن. مي شد محدود تجن رودخانه به وروسيه ايران بين مرزي توافق اساس

 قسمتي. كردند واگذار ايران به بودند گرفته اختيار در پيش سال هاي از رودخانه مغرب در كه را زمين هاي
 ايران سرخس اختيار در اكنون هم كه است معروف جهانباني جنگل به مرزي نوار در اراضي اين از

 تا آن آسفالت و شد كشيده سرخس تا مشهد از كيلومتر 182 طول به جاده اي 1346 سال در. مي باشد
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 معاصر تاريخ در عطفي نقطه منزله به راه اين احداث كه گرفت قرار بهره برداري مورد 1350 سال

 تركمنستان، و ايران مرز در واقع خاتون پل از توان مي شهر اين باستاني آثار از. مي آيد شمار به سرخس

 از شهر نزديكي در بزنگان درياچه زيبا بناهاي اين بر عالوه. برد نام لقمان بناي و شرف رباط يا كاروانسرا

 رودخانه روي كه است مصنوعي درياچه هاي از هم دوستي درياچه. است منطقه اين طبيعي جاذبه هاي

 بين آب تامين بزرگ مخزن و است كيلومتر 12 درياچه اين طول. است شده بنا دوستي سد پشت و تجن

. است تركمنستان و ايران كشور دو

 


