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چکیده

Abstract
Nosratabad is now one of the region of the city of
Zahedan. Nosratabad region as the center of town about
a hundered (Km) north of west Zahedan–bam is on the
way. In the writing of ancient historians and geographers
of the city with titles such as Esbyz, Espe, Esfi, Sepeh
and is named Sanij. Nosratabad geographical location as
the only desert village between Kerman and Sistan is the
cause of its importance. There are long–distance
aqueducts and agricultural Lut desert, Nosratabad as the
home of way for passengers and the trade caravan from
west to east and Sistan – India trade had been
transformed. The remaining munuments of the past in
this place, such as minarets and an inn due to
development is a demonstrator of governors. So that the
Qajar period, in addition to commercial importance, due
to the political and military situation, Nosratabad, more
attention was paid to it by the king of the Qajar. These
factors led to the construction of forts and military
equipment and the prison provided in the region. This
research uses a descriptive-analytical method to examine
the historical geography of Nosratabad (based on the
economic, political and military situation).

نصرتآباد در حال حاضر یكي از بخشهای شهرستان زاهدان به

Keywords: Historical geography,
Baluchistan, Espe, Nosratabad.

 تحليلي به بررسي-  این پژوهش با روش توصيفي.فراهم نمود

Sistan

and

 مركز این بخش نيز با عنوان شهر نصرتآباد در حدود.شمار مي آید
 در آثار.صد كيلومتری شمال غرب زاهدان بر سر راه بم قرار دارد
:مورخان و جغرافي دانان قدیم از این شهر با عناوین مختلفي نظير
 موقعيت. سپه و سنيج نام برده شده است، اسفي، اسپه،اسبيذ
جغرافيایي نصرتآباد به عنوان تنها آبادی ميان كویر كرمان و سيستان
 وجود قنات و كشاورزی در مسافت.موجب اهميت آن شده است
 نصرتآباد را به عنوان مهمترین منزل بين راه،طوالني كویر لوت
برای مسافران و كاروانهای تجاری كه از غرب به شرق و سيستان تا
 آثار و بناهای بر. تبدیل نمود،هندوستان به تجارت مشغول بودند
 نشانگر، نظير مناره و كاروانسرا،جای مانده در این مكان از گذشته
 عالوه،توجه حكام به آباداني آن است؛ به گونهای كه تا دورة قاجار
 توجه، بدليل موقعيت سياسي و نظامي نصرتآباد،بر اهميت تجاری
 این عوامل.بيشتری از سوی پادشاهان قاجار به آن معطوف شد
موجبات بنای قالع و تجهيزات نظامي و زندان را در این منطقه
 سياسي،جغرافيای تاریخي نصرتآباد (با تكيه بر موقعيت اقتصادی
.و نظامي) ميپردازد
، اسپه، سيستان و بلوچستان، جغرافيای تاریخي:کلیدواژهها
.نصرتآباد
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پژوهشي در مورد نصرتآباد صورت نگرفتهه اسهت.

 .1مقدمه
علهم جغرافيها و موضهوعات مهورد

بههدین ترتيههب در ایههن نوشههتار جغرافيههای تههاریخي

مطالعة آن نظير موقعيهت جغرافيهایي مكهانهها ،راههها،

نصرت آباد (با تكيه بر موقعيت اقتصهادی ،سياسهي و

مرزها و عوامل دیگر كه از مؤلفههای مهؤثر در زنهدگي

نظامي) تبيين شده است.

مورخان بهه كمه

انسان هستند ،به بررسي تهاری اقهوام و ملهتهها مهي-
پردازنههد و اهمتيههت ی ه

ناحيههه را از نظههر موقعيههت و

 .2موقعیت جغرافیایی نصرتآباد

كاركردهای سياسي ،نظامي ،اقتصادی و اجتماعي تبيهين

نصرتآباد در طول جغرافيایي  95درجه و  95دقيقهه و

ميكنند .تحليل سير تحوالت مكانههای جغرافيهایي در

عههرج جغرافيههایي  95درجههه و  95دقيقههه ،بهها ارتفههاع

بستر زمان از مهمتهرین علهل پهژوهشههای جغرافيهای

متوسه  1115متههر از سههطی دریهها ،در  109كيلههومتری

تاریخي است .درک روند و چگونگي شكلگيری مكان

شمال غربي زاهدان و در مسير زاهدان ه بهم قهرار دارد.

شهر و آبادیها با بررسي عوامل مهؤثر در آنهها در ادوار

این منطقه از شرق با زاهدان ،از غرب با كرمان و دشهت

گذشته ،امكانپذیر ميگردد.

لوت و از شمال با اسهتان خراسهان جنهوبي و از شهمال

با توجه به اطالعات منابع جغرافيایي و تاریخي،

شرق با شهرستان زابل همجهوار اسهت (شهكل شهماره.)1

در گذشته نصرت آباد یكي از مهم تهرین آبهادیههای

امروزه بخش نصرتآباد دارای چند دهستان به نامههای

كویر لوت بوده اسهت و محهل عبهور و دروازة ورود

چاه رحمان ،حصاروئيه ،گراغه و چاه حسينعلي است.

به نواحي شرقي محسهوب مهيشهده اسهت .در ایهن
نوشتار با استناد به این منابع ،سعي ميشهود بهه ایهن
پرسش كه علل اهمتيت و نقش نصهرتآبهاد در ادوار
گذشته ،از نظر اقتصادی ،سياسي و نظامي چهه بهوده
است؟ پاس داده شود .در دوران اسالمي نصرتآبهاد
یا سپه تنها آبادی كویر و محل عبور كاروانهها بهود.
عليرغم قرار گرفتن این آبادی در كهویر و شهورهزار،
وجههود قنههات آن را از نعمههت كشههاورزی بهههرهمنههد
ساخت .این منطقه تا دوران معاصر زیر نظر حكمران
كرمان اداره ميشهد .بههدنبهال تحهوالتي كهه در ایهن
هنگام در جهان صهورت پهذیرفت و موجهب توجهه
دول اروپایي به ایران و به خصوص نواحي شهرقي و
بلوچستان شد ،نصرت آباد نيز در مسير عبور سهفرا و
نمایندگان اروپایي قرار داشت و در آثار آنهان نيهز از
این منطقه یاد شده است .با توجه به اطالعات منهابع
تهههاریخي و جغرافيهههایي دوران اسهههالمي ،تهههاكنون

 .2-1جغرافیای طبیعی
نصرتآباد دارای آب و هوای گرم و خشه

اسهت.

حداكثر درجهه حهرارت در تابسهتانهها بيشهتر از 29
درجة سانتيگراد و در زمستانها حداقل دمها بهه -5
درجة سانتيگهراد مهي رسهد .ميهانگين ميهزان بهارش
سههاالنة آن  55ميلههيمتههر اسههت (سههایت بخشههداری

نصرتآباد) .سيالب كوههای غربي زاهدان و بخشي از
حصهار و ،بلنهدیههای لهواری آب در گهذرگاههههای
گراغه ،نصرتآباد و تنگ نادری به سوی كویر لهوت
جریان مي یابند ،امها از آن بهرای كشهاورزی اسهتفاده
نمي شود و مزارع و مراتهع پيرامهون نصهرتآبهاد بهه
وسيلة كاریز آبياری ميشهوند (افشهار سيسهتاني:1550 ،

 .)550به دليل موقعيت جغرافيایي و مجاورت با كویر،
پوشش گيهاهي ناحيهه را بيشهتر درختهان گهز و تها
تشكيل ميدهد .ارتفاعات مجاور نصرتآباد عبارتنهد

ناهید براهوئی ،عباس اویسی :جغرافیای تاریخی نصرتآباد (با تکیه برموقعیت اقتصادی ،سیاسی و نظامی) 211

از :كوههای ملوسان در شمال ،هول در جنوب غهرب

مكاني به عنوان اولين آبادی كرمان یاد ميكند:

و ناهمواری بلبهل آب در غهرب و اومهار در شهمال

راه در بياباني كه جز چاههای آب هيچگونهه آبهادی

غرب .همچنين اطراف روستای گرگ ،غرب نصرت-

ندارد پيش ميرود تا به اولين آبادی كرمان ميرسهد

آباد ،منطقة شكار ممنوع بلبل آب هه اومهار و دشهت

(ابنرسته.)909 :1539 ،

حصاروئيه ،زیستگاه پرندگان و جانوران بومي اسهت

به نظر ميرسد این مكان اسبيذ باشد زیرا نخستين

(سایت بخشداری نصرتآباد) .این منطقه نمونهای زیبا از

آبادی در بيابهان بهوده اسهت .جهامعتهرین اطالعهات

سيسهتان

جغرافيایي از ایهن شههر در كتهاب احسهن التقاسهيم

جلوة حيات طبيعي در منطقة گرم و خش

و بلوچستان است .وجود جنگلههای گهز و تها در

مقدسي در قرن چهارم هجری آمده اسهت .وی مهي-

كنار گونههای متنهوعي از پسهتانداران وحشهي نظيهر

نویسد« :در كویر شهری جز سفيد نيست كهه آن نيهز

و

از مرزهههای سيسههتان اسههت» (مقدسههي.)010 /9 :1531 ،

تيهو به این ناحية كویری جلوة ویژهای بخشيده است

لسترنج نيز از وجود سه آبادی با فواصهل بسهيار دور

(افشار سيستاني .)010 :1550 ،در گذشته بهدليهل وجهود

از یكدیگر در امتداد راه مركزی كویر لوت مينویسد

آهو ،شغال ،كفتار ،گرگ و پرنهدگاني چهون كبه

جنگل و انواع ميوههای جنگلي و گونههای جانوری،

و اینكه همة راههای كویر كه از غرب به شهرق مهي-

این منطقه تفرجگاه و مكاني مناسب برای شكار بود.

گذشتند ،به سمت ایهن سهه آبهادی متوجهه بودنهد و

همچنين ایهن منطقهه از دورة قاجهار تهاكنون یهيالق

سههومين آب هادی را «سههنيج» مههيدانههد .و محههل آن را

عشایر سيستان است .عالوهبر این نصهرتآبهاد دارای

«باری ترین نقطة كویر بين نرماشير كرمهان و زرنهج

چشمههای آب معدني است .ذوالفقهار كرمهاني مهي-

كرسههي سيسههتان» مههينویسههد (لسههترنج.)520 :1532 ،

نویسد« :چشمههای معدني آن ،گاه سهبزرنگ و گهاه

كولسنيكف نيهز بهر ایهن عقيهده اسهت كهه «اسهبت»

قرمز رنگ جوش مينماید و از قهرار مشههور جههت

هيچ گاه شهرستان نبوده و مؤلفان عرب زبان آن را یها

بعضههي امههراج نههافع» اسههت .كههوههههای اطههراف

از كرمان یا از سيستان دانسهتهانهد (كولسهنيكف:9959 ،

نصرت آباد دارای معهادن غنهي مه

و سهرب اسهت

.)933

(ذوالفقار كرماني )21 :1502 ،كه امروزه مورد بهرهبرداری
قرار گرفته است (افشار سيستاني .)930 :1535 ،با وجهود

 .3پیشینة تاریخی و وجه تسمیه

اینكه زمينهای این ناحيه بيشتر شورهزار اسهت؛ امها

در منههابع جغرافيههایي قههرون نخسههتين اسههالمي ،از

محصوالتي نظير گندم ،جو و حبوبهات در آن كشهت

نصرتآباد با اسامي مختلفي یاد شده است .ابنخردادبهه

ميشود (ذوالفقار كرماني.)29 :1502 ،

نخستين جغرافيداني است كه دربارة كهویر بهين بهم و

در مورد اهميت جغرافيایي نصهرت آبهاد در آثهار

نصرتآباد اطالعات دقيقي بههدسهت مهيدههد .وی در

جغرافي دانان مسلمان اطالعاتي وجود دارد .برخي از

قرن سوم هجری ،در كتاب المسال

و الممال  ،ضهمن

جغرافي دانان آن را از نواحي كرمهان و برخهي دیگهر

توضيی شهرهای كرمان تا حدود سيستان ،از ایهن محهل

سرحد سيستان دانستهاند و آن را نخستين آبهادی كهویر

با عنوان «اسبيذ» یاد ميكند و مينویسد:

دانستهاند؛ از جمله ابنرسته در مسير هرات به كرمهان از

از فهرج تا بيابان ری

و چاهها  8فرس  ،از بيابان
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ری

و چاهها تا مناره جُرج  5فرس و جایگاهي

بدون آب است .از مناره جرج تا رباط (كاروانسرای
بعيده)  0فرس و از كاروانسرای بعيده تا اسبيذ 5
فرس است (ابن خردادبه.)58 :1500،

اصطخری از این ناحيه با عنوان «سنيج» یهاد مهي-
كند و آن را در ميهان بيابهان مهيدانهد كهه از كرمهان
گسسته است و بنای آن را به عمهرو ليهص صهفاری
نسبت ميدهد و مينویسهد« :ایهن جایگهه را قنطهرة
كرمان خوانند و آنجا هيچ پهول پپهلن نيسهت لهيكن
چنين گویند» (اصهطخری( )900 :1520 ،شهكل شهمارة.)9
قنطره در زبان عربي به معنای پل است (فرهنگ معهين،

مدخل قنطهره)؛ بنابراین بهنظر مهيرسهد ایهن ناحيهه از
نقههاط پراهميههت كههویر لههوت و از مسههيرهای مهههم
ارتباطي بوده اسهت كهه از چنهين تعبيهری بهرای آن
استفاده شده است و یا اینكه در ادوار پيشين در ایهن
مكان آب بسيار وجود داشهته و در ایهن ناحيهه پلهي
وجود داشته كه محل عبور به كرمان بوده است .زیرا
در دوران سوم زمين شناسهي په

از كهم شهدن آب

دریاها ،در قسمت مركزی ایهران دریهایي پهنهاور امها
كم عمق باقي ماند كه در دوران چهارم زمينشناسهي،
آب این دریا به تدریج كهاهش یافهت و چهون شهور
بود ،از تبخير آن پ

از قهرنهها ،كهویر و نمكزارهها

ظاهر شدند كه قابل زراعت و مساعد بهرای زنهدگي
نبودند (یغمایي.)9 -5 :9959 ،
برخي از جغرافي دانان و مورخان این مكهان را از

نواحي كرمان دانستهاند .ابنحوقل در صهورة االرج
سپه را شههری در وسه بيابهان و از نهواحي كرمهان
دانسته است (ابنحوقل ،بيتا .)938 :جيههاني در كتهاب
اشكال العالم ،در اقليم یازدهم و ذكر والیهت كرمهان
این ناحيه را «اسهبيج» مهينامهد (جيههاني.)195 :1538 ،
نویسندة ناشناس حدود العهالم نيهز سهپه را «شههری

ميان نمله و سيستان  ...و از عمل كرمان» نوشته است
(حدودالعالم.)209 :1520،
اما در تاری سيستان ،این ناحيه بها عنهوان «سهپه»
آمده «و از سوی غرب از آن سوی سپه بده فرسهنگ
به ميانة كوه ها حد پيدا كردست» (تاری سيسهتان:1585 ،

 .)99بنابراین مرز و سرحد سيستان بوده اسهت؛ و در
جای دیگری از این كتاب از سپه بهه عنهوان دومهين
منزل برای عبور از «پهره» پحدود ایرانشهر امهروزین
به «نِه» پنهبندان امروزین و سهپ

طهب

یهاد شهده

اسههت (همههان .)953 :مقدسههي نههامهههای دیگههر آن را
«اسپيد»« ،اسفيد» و «سبنج» ميداند و از ذكر نهام ایهن
شهر در دیوانههای شههرهای سيسهتان یهاد مهيكنهد
(مقدسهههههي .)098 /9 :1531 ،یهههههاقوت حمهههههوی در
معجمالبلدان ،این شههر را «سهفيد» ناميهده و آن را از
حدود سيستان ذكر كرده است (یاقوت حمهوی1539 ،م:

 .)100 /5همچنين لسترنج بر این عقيده است كه ایهن
ناحيه را بلوچها «اسپي» و «اسفي» مينامند كه مطهابق
با قرائت «اسبيذ» در آثار جغرافي دانان اسالمي اسهت
(لسترنج.)525–520 :1532 ،
در مورد وجه تسميه این ناحيه به اسهپي و سهپه،
ذوالفقار كرماني «اسپه» را به معنای محل سپاه یهاد نمهوده
است؛ اما این تعبير درست بنظر نميرسهد (ذوالفقاركرمهاني،

 .)29 :1502این نام از لفظ پهلوی «سپت  »spetبهه معنهای
سپيد و سفيد اخهذ شهده اسهت (فهرهوشهي )122 :1523 ،و
امروزه نيز در زبان بلوچي به همين معناست .بهنظهر مهي-
رسد چون در گذشته این ناحيهه پوشهيده از نمه

بهوده

است ،وجود نم زار در این ناحيه باعص اسهتفاده از ایهن
نام گشته است .آثار نم

در این نواحي تا دوران معاصهر

نيز مشهود بوده است .سون هدین ،جهانگرد سوئدی ،كهه
در سههال 1883م ،اواخههر دوران قاجههار ،ایههن نههواحي را
پيموده ،به درخشندگي نم های آن اشهاره كهرده اسهت
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كمتر راهي در ایران پيشينة تاریخي این راه را داشهته

(هدین.)998 :1581 ،

در دورة صفویه ،سيستاني ،نویسهندة احيهاالملوک

باشد و از لحاظ مسير ،در  99سهده زنهدگي بهه ایهن

كه وقایع سيستان را تا سهال 1098ق نگاشهته اسهت،

اندازه ثابت مانده باشد .بر پایة شواهد تاریخي و آثار

هنگام گذشتن از كرمان به سوی سيستان ،از سپه نهام

باستاني ،پيوند ایران و سند و هند از این طریهق بهود.

نميبرد و این ناحيه را بهطور كلي «بيابان گرگ» مي-

این راه در شرای بسيار سخت طبيعي ،آباد نگهداشته

نامد (سيستاني .)289 :1522 ،باسهتاني پهاریزی بهه ایهن

شد .مسير آن خطي خميده است ،كه از شههر بهم تها

از

فهرج در جهت شرق و از فهرج تا اسهپي بهه سهوی

اقدام به آبهاداني ایهن ناحيهه ،بيابهان بهين سيسهتان و

شمال شرقي است .این گهذرگاه از روزگهاران كههن

كرمان را گرگ ناميهد زیهرا (معنهای قهاورد در زبهان

مسير ارتباطي ایران با شهرق و جنهوب شهرقي بهوده

فارسي گرگ) است (باستاني پهاریزی131 :1530 ،؛ همهو،

است .پيوند امپراتهوری هخامنشهي بها سهاترا ههای

 .)989 :1580به نظر ميرسد در دورة قاجار و در زمان

شرقي ،از سيستان تا سند ،از این راه بهوده اسهت .در

حكومت نصرت الدوله فيروز ميرزا بر نواحي شهرقي،

دوران ساسههاني و په

از

سپه به نصرتآباد تغيير نام یافت؛ زیرا در بيشتر منابع

گشودن كرمان ،از این راه بهه سيسهتان رفتنهد (افشهار

از حكمرانهههي

سيستاني .)025 -029 :1550 ،وجود قنات و تهية آب كه

نصرت الدوله ،از این مكان با عنوان نصهرتآبهاد یهاد

از ملزومات مسافران و كاروانهاست ،بهر اهميهت آن

شده است (سایك  .)908 /9 :1553،ذوالفقار كرماني كه

افزوده است .مقدسهي په

از توصهيف كشهتزارها و

به امهر ناصهرالدین شهاه در سهال 1988ق مأموریهت

كاریزهههای سههپه ،از جمعيههت بسههيار و آبههاداني و

نقشه برداری از سيستان را داشت ،در كتاب جغرافيای

خصوصيات این شههر در قهرن چههارم سهخن گفتهه

نيمروز از این ناحيه با عنوان نصرت آباد یاد مهيكنهد

اسهت و از كاروانسهرای آن خبههر مهيدهههد كهه تنههها

(ذوالفقههار كرمههاني .)29 :1502 ،وزیههری نيههز محههدوده

كاروانسرای كویر است (مقدسهي.)095-098 /9 :1531 ،

جغرافيای نصرت آباد را «شرق نرماشير به فاصله سي

سپه معبر و مسير راه های بسهياری كهه از كرمهان بهه

واند فرس و نام سهابق آن را «اسهپهكه» مهينویسهد

سيستان امتداد داشهته اسهت بهود و مههمتهرین راه از

(وزیری.)900 :1589 ،

سمت غرب ،راه فهرج در مرز كویر بسهوی سيسهتان

تغيير نام این گونه اشاره ميكنهد كهه قهاورد په

دورة قاجهههار و سهههفرنامههههها ،پهه

از آن نيههز مسههلمانان په

بعد از چهار منزل به سهپه مهيرسهيد (لسهترنج:1532 ،

 .4اهمیت اقتصادی

( )591شكل شمارة.)5

نصرت آباد در گذشته تنها آبهادی در دل كهویر ميهان

سههپه در دورة سههلجوقيان و حكومههت محلههي

سيستان و كرمان بوده است و در مسير كهاروانههای

سلجوقيان كرمهان نيهز دارای اهميهت خاصهي بهوده

تجاری و نظهامي كهه از مركهز ایهران بهه سيسهتان و

است .جادة قهدیمي تجهاری بهين سيسهتان و خلهيج

قندهار و هندوستان رفت و آمد ميكردند قرار داشته

فارس و ممال

شمال ،شرق و غرب سيستان در این

و از اهميت اقتصادی برخهوردار بهوده اسهت .شهاید

دوره بازسازی شد .اهميت این جاده از اینجا روشهن
ميشود كه وقتي سيستان توس لشكریان غُز غهارت
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شد ،قاورد نخستين حكمران سلجوقي كرمان امهر بهه

هایي كه از تبریز به خليج فارس مرتب مهيشهد ،راه

بازسازی راه تجهاری داد .همچنهين در منهابع چنهين

هرموز و كرمان و یهزد و كاشهان بهود (اقبهال آشهتياني،

آمده است كه قاورد برای حفاظهت شههرها و ایجهاد

 .)390 :1550بنابراین به نظهر مهيرسهد سهپه همچهون

تسهيالتي در رفت و آمد آنها كاروانسرایي بنا نمود و

گذشته در مسير كاروانهای تجاری كه از كرمهان بهه

برای استراحت و سهولت كهار مسهافرین ،چهاههها و

شرق و سيستان ميرفتنهد ،موقعيهت پيشهين خهود را

كاریزهایي حفر نمود و عالئمي بصورت منهارهههای

حفظ كرده است .در كتاب جغرافيای تاریخي حهافظ

بلندی ساخت تا راهنمای مسير كاروانها در تهاریكي

ابرو ،كه از منابع مهم جغرافيایي دورة تيموری است،

شب و هوای نامساعد باشد این ستونهها در فواصهل

به این ناحيه اشارهای نشده است .امها در نقشههای از

و زوایایي قرار گرفته بودند كه یكي از ستون دیگری

قلمرو شاهرخ تيموری در كتاب زبدة التواری از این

دیههده مههيشههد (راونههدی .)190 :1532 ،از سههویي بههه

نویسنده ،این مكان با عنوان پيشهين «اسهپي» مشههود

گزارشي در جاده سيستان و:

است (حافظ ابرو( )1939 /2 :1580 ،شكل شمارة .)9

در چهار فرسخي اسپي ی

دروازه آهني ساخته و

با نوجه به گفتههای مل

شهاه حسهين سيسهتاني

جماعتي بحفاظت آن مامور شدهاند از ابتدای دره تا

در كتههاب احيههالالملوک ،كههه تههاری محلههي ناحيههه

است و در هر سيصد قدم

سيسههتان در دوران صهههفوی اسهههت ،در ایهههن دورة

فهرج دوازده فرس

فاصله ستوني بطول دو برابر قامت انساني ساخته
شده تا شبها از هر ستوني ستون دیگر دیده شود
و مسافرین راه را گم نكنند (كرماني.)521 :1505 ،

اما ابن خردادبه در قهرن سهوم هجهری ،پهيش از
دورة سلجوقيان از وجود این منارهها خبهر مهيدههد
(ابن خردادبه .)58 :1500 ،بر این اساس بنظهر مهيرسهد
بنای این منارهها در دورة پيش از اسهالم و یها اوایهل
دوران اسالمي صورت گرفته است و یا اینكه قهاورد
دستور مرمت آن را داده است .همان گونه كه امروزه
از این منارهها با عنوان (ميل نادری) یهاد مهيشهود و
به اشتباه ساخت آن را به نادرشاه افشار نسهبت مهي-
دهند (شكل شمارة.)2
پيش از دوران مغول نيهز سهپه اهميهت اقتصهادی
خود را حفهظ نمهوده و در مسهير راه تجهاری كهه از
غرب به شرق منتهي ميشد قرار داشته اسهت (سهيرو،

 )91 /81 :1525در دورة حكومههت مغههول و ایلخههان،
كرمان در مسير كاروانهای تجاری بود .از جمله راه-

محدوده بين كرمان و سيستان با عنوان بيابهان گهرگ
یاد شده است (سيسهتاني .)289 :1522 ،امهروزه بقایهای
كاروانسرایي در این مكان برجای مانده است كهه بها
توجههه بههه معمههاری ،آن را مربههوط بههه دورة صههفوی
دانستهاند .این كاروانسرا تقریبا مربع شكل و وسهعتي
حدود  200/0متر مربع و حصاری بلند با هفت بهرج
مهههدور دارد .و دارای  30حجهههره در ههههر ضهههلع و
مجموعاً  19اتاق ميباشد ( .)www.chht-sb.irكياني این
بنا را متعلق به دوران سلجوقي و صفوی ميداند و از
آن با عنوان رباط شوره گز یاد ميكنهد (كيهاني:1580 ،

( )989شكل شماره  3و  .)0بدین ترتيب ميتهوان گفهت
سيستان در دورة صفویه بهدليل اینكه یكهي از انبارههای
غله محسوب ميشد ،محل رفهت و آمهد كهاروانههای
تجاری بود؛ به همين دليهل نصهرتآبهاد نيهز در مسهير
كاروانهای تجاری قرار داشته و این ویژگي را تها دورة
قاجار حفظ نموده است .از سهوی دیگهر كهاروانههای
تجاری سيستان نيز در دورة قاجار ،برای داد و سهتد بها
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نواحي هم جوار نظير كرمان و یزد از مسير نصهرتآبهاد

ادریسي در ذكر منازل كویر از سنيج نام برده كهه «در

عبور ميكردند .شاهد ایهن مهدعا سهخن اعتمادالسهلطنه

آن زمان ی

منطقة نظهامي كهم آب در ميهان كهویر»

است كه همچون مورخان دیگهر نصهرتآبهاد را ماننهد

بوده است (ادریسي ،بيتا )115 :و در دورة سهلجوقيان،

گذشته ،در بين بيابان نرماشير و سيستان ،تنهها راه محهل

قاورد به منظور حفظ امنيت كاروانها در این منطقهه،

عبور و تنها آبادی كویر ذكر كهرده اسهت (اعتمادالسهلطنه،

پاسگاههایي ایجاد نمود (كرمهاني .)521 :1505 ،در دورة

نهوری ،حكمهران كرمهان در دورة

قاجار بهدليل تحوالت بينالمللي ،ایهران در معهادالت

قاجههار ،اقههدام بههه ایجههاد كاروانسههرا و حفههر قنههات در

سياسههي كشههورهای اسههتعمارگر نقههش چشههمگيری

نصرت آباد نمهود (احمهدی كرمهاني .)108 :1592 ،باسهتاني

یافت .این نقش به دليهل ههمجهواری بها هندوسهتان،

پاریزی این اقدام را بسيار پر اهميت و حياتي ميدانهد و

شههاهرگ حيههاتي اقتصههاد انگلسههتان بههود .بنههابراین

بهنظر وی احداث قنات در بيابهان مثهل ایهن اسهت كهه

تحوالت و دگرگونيهای سياسي ،تغييرات اجتمهاعي

چشمة جوشان حتي

و اقتصادی كهه در قهرون  15و 12ق در ایهران روی

به اندازة چشمة نصرتآباد ایجاد كنهد .كهاریز كهویر در

داد ،با دورهههای دیگهر متفهاوت بهود .در ایهن دوره

بيابانهای خراسان و اصفهان و یزد و كرمان كه بهيش از

دولت انگلي

برای چپهاول و غهارت هندوسهتان در

سههزار كيلومتر ،از ری تها سهراوان و چابههار را در بهر

فكر برقراری رابطه با ایران بود؛ به این اميد كهه ایهن

شاهكار تمدني است (باستاني پاریزی:1532 ،

كشور بتواند مهانع دسهتيابي دو رقيهب دیگهر ،یعنهي

 .)50همچنين كاروانسرای نصرتآباد در این هنگام نيهز

روسيه و فرانسه ،به هندوستان شود .بدین ترتيب این

تنها محل تهيه آذوقه و ملزومات سفر بهرای مسهافران و

دولتها با مقاصد سياسي ،دسهت دوسهتي بههسهوی

كههاروانههها بشههمار مههيرفتههه اسههت (كههارگزار20 :1585 ،؛

ایران دراز كردند و به همين دليهل ایهران در گردونهة

سههایك  .)908 /9 :1553،فرمانفرمهها در اهميههت آن در دل

سياسي قرار گرفت (بيه محمهدی )131-195 :1583 ،و

كویر مينویسد:

به نواحي شرقي ایهران ،از جملهه ناحيهة بلوچسهتان،

بيتا .)20:وكيلالمل

كسي امروز بتواند در كرة ماه ،ی

ميگيرد ،ی

از نصرتآباد تا فهرج نرماشير پنجهاه و دو فرسهنگ

بهدليل همسایگي با هندوستان ،توجه بيشتری شد.

راه سه منزل پانزده شانزده فرسخي اسهت و ابهدا در

ایههران دورة قاجههار بههه پههنج ناحي هة حكمرانههي و

اطراف آن آب و آبادی نيست و از آنجها بهه طهرف

دوازده حاكم نشين تقسيم ميشد كه حكمراني چهارم

سيستان هم تا دزداب پزاههدان امهروزی ن و بلهوچ
آب و ترشاب حدود خاک سيستان هر كدام بيسهت
فرس و هفده فرس و پانزده فرس متفاوت اسهت

(فرمانفرما.)912 :1585 ،
 .5موقعیت سیاسی و نظامی نصرتآباد
نصرت آباد در گذشته ،عالوه بر موقعيت اقتصادی ،از
نظر سياسي و نظامي نيز دارای اهميهت بهوده اسهت.

نواحي خراسان و سيستان و حكمراني پنجم كرمان و
بلوچستان را در بر ميگرفت (مهرادی و دیگهران:1559 ،

 .)925تهها دورة فتحعلههيشههاه قاجههار ،دولههت مركههزی
حضور كمرنگي در نواحي شرقي داشت .از علهل آن
اینكه ،آقا محمدخان مؤس

این سلسهله ،بها مسهائل

دیگر درگير بهود و عمهر كوتهاه حكهومتش فرصهت
توجه بهه شهرق را بهه او نهداد .بها روی كهار آمهدن
فتحعليشاه و شروع جنگهای ایران و روس ،توجهه
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دولت قاجار به این جنگ ها معطهوف شهد .در سهال

عالوه بر این ،با توجهه بهه موقعيهت ایهران دورة

1923ق عباس ميرزا از یزد و كرمان بازدید كهرد امها

قاجار و مناسبات با كشورهای اروپایي و ورود سهفرا

بهههدليههل شههورش خراسههان ،فرصههت توجههه بههه

و مقامات سياسي و نظامي به كشهور ،بيشهتر افهرادی

سرزمينههای ههمجهوار ایهن ناحيهه را نيافهت و بهه

كه از مسير شرق به ایران وارد شدهاند ،در آثار خهود

خراسان شتافت (هاپكرک.)138 :1505 ،

از سپه یا نصرتآباد یهاد نمهودهانهد .گلداسهميد 1در

اولين توجه حكومت قاجار به نواحي شهرقي ،در

سفرنامهاش ،در ميان منازل فههرج تها سهه كوههه در

زمان حكومت محمدشهاه روی داد .در سهال 1991ق

سيستان ،نصرت آباد را چهارمين منهزل نوشهته اسهت

آقاخان محالتهي ،رهبهر فرقهة اسهماعيليه ،از جانهب

(گلداسميد .)980 :1508 ،سون هدین كه در اواخر عصر

محمدشاه به حكومت كرمان رسيد (خورمهوجي:1535 ،

قاجار به ایران آمده و از كویرهای ایران دیدن نموده،

 .)99در این هنگام حكومت نواحي شرقي در دسهت

نيز به عبور هيئت گلداسهميد از ایهن نهواحي اشهاره

فرزندان یاغي شجاع السلطنه بهود كهه مهدعي تهاج و

كههرده اسههت (هههدین .)995 :1581 ،حتههي برخههي از

تخت قاجار بودند .آقاخان توانست نظم و آرامهش را

صاحب منصبان نظامي خارجي و داخلي ،نصرتآبهاد

در این نواحي برقرار نماید (هوشنگ مهدوی:1535 ،

را معبر كراتروس ،سردار اسكندر ،دانستهاند (سایك ،

 .)993اما پ

از مدتي وی از حكومت بركنار شهد و

909 /9 :1553؛ رزمآرا ،بيتا.)151 :

نصرتالدوله فيروز ميرزا نائبالسلطنه ،برادر شاه ،بهه

عبدالحسين ميرزا فرمانفرما در سهفرنامة كرمهان و

حكومت كرمان رسيد (احمدی كرماني .)02 :1592 ،سهر

بلوچستان اتصال بيشتر راه های منتههي بهه شهرق ،از

كه در این زمان از ایهن ناحيهه عبهور

مركز ،شمال شرق و شمال غرب را به نصرت آبهاد و

پرسي سایك

قلعة آن نوشته است (فرمانفرما .)52-50 :1585 ،بنابراین

كرده است ،مينویسد:
نصرتآباد در درة وسيعي واقع شده كه چهون محهل

ميتوان گفت قلعة نصرتآباد محهل تقهاطع راهههای

تقاطع كليه جادهههای اطهراف اسهت ،از ههر جههت

منتهي به شرق و در مسير شاهراههای مركز به نواحي

دارای اهميت ميباشد و قلعة كهنه «اسپي» كه بنهای

شرقي بوده است ،زیرا منابع این دوره از تردد وسایل

آن را به اسفندیار نسبت ميدهند ،در آن قابل توجهه

است (سایك 908 /9 :1553 ،؛ همو.)280 :1508 ،
و ذوالفقار كرماني نيز در اطراف قلعة نصرتآبهاد
از آثار و عالمت چند رشته قنات و آثار قلعة خرابه و
عمارات نوشته است (ذوالفقار كرماني.)29 :1502 ،
پ

از نصرتالدوله فيروزميرزا ،وكيل المل

نوری

به حكومت كرمان و بلوچستان منصوب شد .به دسهتور

نقلية آن زمان در این مسهير خبهر مهيدهنهد (وزیهری،

 92 :1589؛ احمدی كرماني.)139 :1583 ،
نصرت آباد عالوه بر موقعيهت سهوق الجيشهي ،از
اهميت نظامي نيز برخوردار بوده اسهت .شهاهد ایهن
مدعا وجود قلعة نظامي بزرگي در ایهن ناحيهه اسهت
كه گفته ميشود در زمان وكيلالمل

نهوری سهاخته

وی اقدامات عمراني بسياری نظيهر سهاخت كاروانسهرا،

 .1ژنرال فردری

قلعة نظهامي و حفهر قنهات انجهام گرفهت كهه موجهب

نمایندة تاماالختيار انگلستان در تعيين حدود بلوچستان و دارندة لقب شواليه

آباداني این ناحيه شد (احمدی كرماني.)108 :1592 ،

گلد اسميد اولين مدیر تلگرافخانة انگلي

در ایران و

و نشان ستاره هندوستان بود كه به سمت هيئت داوری انگلستان در تعيين
حدود سيستان برگزیده شد.
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شده است (كهارگزار .)90 :1585 ،فرمانفرما از این قلعهه

مستحفظ كند  ...او را به قلعة نصرتآباد ميفرسهتند تها

بازدید كرده و آن را اینگونه وصف مينماید:

موعد حبسش منقضي شود» (فرمانفرما.)919 :1585 ،

قلعة مزبوره  ...تخميناً یكصد و سي ذرع طهول و ده

وجود بيابان گسترده در اطراف قلعه موجب مهي-

ذرع عرج دارد و در كمهال اسهتحكام و دروازة آن

شد افرادی كه آگاهي نسبت به منطقه ندارند ،نتواننهد

رو به جنوب و عهالوه بهر دو لولهه بهرج دو طهرف

به سهولت از آن نجات یابند .بنابراین زندانيان را «بهه

دروازه ،چهار برج محكهم بسهيار خهوب در چههار
طرف و در تمام آنها تهو

رو و تيهركش و تفنهگ

بسيار خوب دارد و اطراف حصار ههم جهان پنهاه و
مردگردهای به قاعده سهاخته شهده و تيهركشههای
تفنگ خيلهي ممتهاز منظهور داشهته ...و قورخانهه و
توپخانه و ملزومات نيز جمع مأمورین و مستحفظين

قلعة مزبوره است( ...فرمانفرما.)911 :1585 ،
همچنين وی از وجود تجهيزات جنگي از جملهه

اتفاق بلد عودت كند واال خود آن به تنههایي مشهكل
بتواند فرار كند» (همان) .بدین ترتيب دور بودن قلعهه
از شهر و آبادی و صهعب العبهور بهودن آن از دیگهر
دالیل برگزیدن آن برای حب

محكومان بوده اسهت.

همچنين در تقسيمبندی رزم آرا ،در كتاب جغرافيهای
نظامي ایران ،نصرت آباد در قسهمت چههارم از نقهاط
مهم مكران جای گرفته است (رزم آرا ،بيتا.)99 :

تو های چدني ،چندین قبضه شهمخال و تفنهگ در
قلعههه خبههر مههيدهههد (همههان .)919 :تجهيههز قلعههه بههه

 .6نتیجهگیری

ملزومات و ادوات جنگي نشهان از اهميهت آن بهرای

این بررسي نشان داد نصرتآباد یا سپه در گذشته از

حكومت قاجار در نواحي شرقي ،به منظور سهركوب

موقعيت خاصي برخوردار بوده است .زیرا این شهر

شههورشهههای داخلههي و تهدیههدهای خههارجي ،دارد.

تنها آبادی كویر سيستان و كرمان بود .قرار گرفتن در

ذوالفقههار كرمههاني از حضههور سههواران ،تفنگچيههان و

مسير كاروانهای تجاری و وجود قنات و كشاورزی

قراوالن در قلعه مينویسهد و سهاخت قلعهه در ایهن

در این آبادی ،موجب توجه حكام و بنای كاروانسرا

و نشههانگر

در مسير آن شد كه این امر توقف كاروانها در سپه،

درایت وی ميداند بدیندليل كه «طوایهف بلوچيهه از

پ

از پيمودن مسير طوالني بيابان و در نتيجه رونق

هر سمتي كه بخواهند به تاخهت و تهاز از هفتهاد راه

و آباداني آن را در دوران اسالمي بهدنبال داشت .در

بروند باید از اطراف نصهرت آبهاد بگذرنهد» (ذوالفقهار

دورة قاجار همجواری نواحي شرقي ایران با

كرماني .)29 :1502 ،بنهابراین از دالیهل سهاخت قلعهه،

مستعمرات انگلستان در هند ،بر توجه پادشاهان

جلوگيری از تاخت و تاز و غارت بلوچها به نهواحي

قاجار به این نواحي افزود .بسياری از سفرا و

مجاور ميتوان اشاره كرد.

نمایندگان كشورهای اروپایي هنگام عبور از نواحي

مكههان را از اقههدامات مهههم وكيههلالمل ه

در قلعة نظامي نصرتآباد ،زنداني وجود داشهته كهه

شرقي و همچنين در جریان مرزبندی و تعيين حدود

بهدليل موقعيت خهاص جغرافيهایي قلعهه ،محهل تبعيهد

شرق ایران ،از نصرتآباد گذر نموده و از اهميت آن

شهریر و مقصهر باشهد

در دل كویر سخن گفتهاند .اهميت این شهر بهدليل

كه حكم قتل در آن جاری نشود و بخواهند بيزحمهت

واقع شدن بر سر راههای تجاری و شاهراه ارتباطي

محكومان بوده است و «هر ك
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به شرق ،موجب بنای قالع و استحكامات نظامي و
تجهيز آن به ادوات جنگي شد .از دالیل این امر
ایجاد امنيت در مسير كاروانهای تجاری و
جلوگيری از غارت و چپاول راهزنان بلوچ بود.
وجود زندان در قلعة نصرتآباد ،از دیگر علل
اهميت آن است؛ زیرا بهجهت واقع شدن این آبادی
در ميان كویر لوت و صعبالعبور بودن ،امكان فرار
محكومان از زندان كمتر روی ميداد.
پیوستها:

(شکل شماره ،2موقعیت سنیج در کتاب اصطخری)

(شکل شماره ،1از سایت بخشداری نصرتآباد)

(شکل شماره ،3سپه معبر فهرج به سیستان)

(شکل شماره ،4میل نادری ،از سایت )www.hamgardi.com
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دارمكتبه المياه.

ابههن خردادبههه .)1500( .المسههال

و الممال ه  .ترجمههة

حسين قره چانلو .تهران :نشر نو ،چ.1
ابن رسته ،احمدبن عمر .)1539( .االعالق النفيسه .ترجمة
حسين قره چانلو .تهران :اميركبير.

ادریسي ،ابو عبداهلل محمد الشریف( .بيتا) .نزهه المشتاق
في اختراق االفاق .قاهره :مكتبه الثقافه الدینيه.

اصطخری ،ابواسحق ابراهيم .)1520( .مسال

و مماله .

به كوشش ایرج افشار .تهران :بنگاه ترجمه و نشر كتاب.
(شکل شماره  :5موقعیت اسپی در قلمرو شاهرخ تیموری)

اقبههال آشههتياني ،عبههاس .)1550( .تههاری مغههول .تهههران:
انتشارات ساحل.

افشهار سيسههتاني ،ایهرج ،)1535( .نگههاهي بهه سيسههتان و
بلوچستان .بيجا :خضرائي.
افشار سيستاني ،ایرج .)1550( .سيستان و بلوچستاننامهه.
تهران :نشر كتابدار.
احمههدی كرمههاني ،یحيههي .)1592( .فرمانههدهان كرمههان.
تصحيی محمدابراهيم باستاني پاریزی .تهران :كتابفروشهي
دانش.
(شکل شماره :6رباط شوره گز ،از سایت
)www.negahmedia.com

باستاني پاریزی ،محمدابراهيم .)1532( .فرمانفرمای عالم.
تهران :علمي.
باستاني پاریزی ،محمدابراهيم .)1530( .از سهير تها پيهاز.
تهران :نشر علم.

بيگ محمهدی ،حسهن ( .)1583مقدمههای بهر جغرافيهای
تاریخي ایران .چا

چهارم .اصفهان :دانشگاه اصفهان.

تاری سيستان ( .)1585تصحيی و تحشيه مل

الشهعرای

بهار.تهران :انتشارات اساطير.
جيهاني ،ابوالقاسم احمد ( .)1538اشكال العهالم .ترجمهه
عبدالسالم كاتب .مشهد :انتشارات به نشر.
(شکل شماره :7رباط شوره گز ،از سایت

حافظ ابرو ،عبداهلل بن لطف اهلل ( .)1580زبهده التهواری .

)www.negahmedia.com

مقدمه و تصحيی سيد كمال حهاج سهيد جهوادی .تههران:
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي.

منابع
ابن حوقل ،ابي القاسم( .بهيتها) .صهوره االرج .بيهروت:

حههدودالعالم ( .)1520ترجم هة منههوچهر سههتوده .تهههران:
انتشارات دانشگاه تهران.
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خورموجي ،محمدجعفر .)1535( .حقهایق االخبهار ناصهری.

ترجمه و تدوین حسن احمدی .تهران :حسن احمدی.

به كوشش سيد حسين خدیوجم .چا دوم .تهران :نشر ني.

لسترنج ،گي .)1532( .جغرافيای تهاریخي سهرزمينههای

ذوالفقاركرماني .)1502( .جغرافيای نيمهروز .بهه كوشهش

خالفت شرقي .ترجمه محمود عرفان .چا

عزیزاهلل عطاردی .تهران :انتشارات عطارد.

علمي و فرهنگي.

راوندی ،محمد .)1532( .راحهه الصهدور و آیهه السهرور.

مرادی ،مسهعود و دیگهران« .)1559( .اداره بلوچسهتان از

تصحيی م .اقبال و م .مينوی .تهران :اميركبير.

طریق حاكمان كرمان از دورة ناصری تها اوایهل پهلهوی».

رزم آرا ،علي( .بيتها) .جغرافيهای نظهامي ایهران ،مكهران.

پيام بهارستان .دورة دوم .سال .9شماره.15

بيجا :بينا.

مقدسهي ،ابوعبهداهلل محمهد بهن احمهد .)1531( .احسههن

سایك  ،سرپرسي .)1553( .سفرنامه سرپرسي سهایك .

التقاسيم في معرفه االقاليم .ج .9ترجمهه علينقهي منهزوی.

ترجمة حسين سعادت نوری .چا

دوم .تهران :كتابخانهه

دوم .تههران:

تهران :شركت مولفان و مترجمان ایران.
وزیههری ،احمههدعلي خههان .)1589( .جغرافيههای كرمههان.

ابن سينا.

سایك  ،سرپرسي .)1508( .جغرافيای تاریخي سيسهتان،

تصحيی محمهدابراهيم باسهتاني پهاریزی .چها

(سفر با سفرنامه ها)« .خاطرات سهفر چههارم بهه ایهران».

تهران :نشر علم.

ترجمه و تدوین حسن احمدی .تهران :حسن احمدی.

هاپكرک ،پيتر .)1505( .بازی بزرگ .ترجمة رضا كامشاد.

سهههيرو ،ماكسهههيم .)1525( .كاروانسهههراهای ایهههران و

تهران :انتشارات نيلوفر.

ساختمانهای كوچ

ميان راههها .ترجمهة عيسهي بهنهام.

قاهره :انتشارات انجمن فرانسوی شرق شناسي.
سيستاني ،مله

شهاه حسهين .)1522( .احيهاالملوک .بهه

پنجه .

هدین ،سهون .)1581( .كویرههای ایهران .ترجمهه پرویهز
رجبي .چا

دوم .تهران :انجمن آثار و مفاخر فرهنگي.

هوشههنگ مهههدوی ،عبدالرضهها .)1551( .تههاری روابهه

اهتمام منوچهرستوده .تهران :بنگاه ترجمه و نشر كتاب.

خارجي ایران .چا

فرمانفرما ،عبدالحسين ميرزا .)1585( .مسافرت نامهه كرمهان و

یاقوت حمهوی ،شههاب الهدین عبهداهلل .)1539( .معجهم

بلوچستان .به كوشش ایرج افشار ،تهران :اساطير.

 .13تهران :اميركبير.

البلدان .تهران :انتشارات اسدی

فههره وشههي ،بهههرام .)1523( .فرهنههگ پهلههوی .تهههران:

یغمایي ،اقبال .)9959( .بلوچسهتان و سيسهتان :سهرزمين

انتشارات بنياد فرهنگ ایران.

نژاده مردمهان و پهلوانهان سهخت كهوش .تههران :وزارت

كارگزار ،ميرزا موسهي خهان .)1585( .روزنامهه سهفر بهه

فرهنگ و هنر.

سيسهتان .بههه كوشههش عبههاس اویسههي و بههرات دهمههرده.
زاهدان :تفتان.

كرماني ،افضل الهدین ابوحامهد .)1505( .سهلجوقيان و غهز در
كرمان .تصحيی محمدابراهيم باستاني پاریزی .تهران :كوروش.

كولسههنيكف ،آ .ای .)9959( .ایههران در آسههتانه یههورش
تازیان .ترجمة م .ر .یحيایي .تهران :آگاه.

كيههاني ،محمههد یوسههف .)1580( .معمههاری ایههران دورة
اسالمي .چا

هفتم .تهران :سمت.

گلداسميد ،فردری  .)1508( .جغرافيای تاریخي سيستان (سفر
با سفرنامهها)« .سفر از بندر عباس تا مشهد از طریق سيسهتان».

منابع الکترونیکی
سایت بخشداری نصرتآباد
-www.chht-sb.ir
-www.negahmedia.ir
-www.hamgardi.com

