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چکیده
تمدن راه مشترک زندگي، انديشه و کنش انسان و دربرگيرنده ی سازگاري کلي با نيازهاي 
اقتصادي يا محيط جغرافيايي پيرامون و سازمان مشترکي براي فرو نشاندن نيازهاي اجتماعي 
و سياسي محيط پيرامون و مجموعه ی مشترکي از انديشه ها و دستاوردها است. فرهنگ و 
تمدن يک جامعه هويت آن جامعه است و منشاء عمده ی دگرگوني هاي اجتماعات بشري که 
تمام جهت گيري ها و کارکردهاي گوناگون از آن سرچشمه مي گيرد، لذا آگاهي از فرهنگ 
و تمدن به جهت شناخت هويت و نقطه ی آغازين دگرگوني هاي اجتماعي ـ تاريخي ضروري 
به نظر مي رسد. از آن جاييکه هدف از پژوهش حاضر شناخت و بررسی تاريخ و تمدن شهرهای 
خراسان بزرگ شامل شهرهای سمرقند، هرات، بلخ و مرو می باشد، روش پژوهش منطبق 
اين راستا  بر روش توصيفی- تحليلی و به صورت مطالعه ی اسنادی و کتابخانه ای است. در 
از مقاالت، کتب، پژوهش ها و طرح های مستند داخلی و خارجی مرتبط با موضوع در جهت 
دستيابی به هدف پژوهش استفاده شده است. بحث ما بر سر تاريخ شهرهای خراسان بزرگ 
که هم اکنون بيشتر آنها از حوزه ی اقتدار سياسی خارج شده اند، تنها يک بحث جغرافيايی 
تاريخی نخواهد بود، زيرا که هويت تاريخی هر منطقه ای بسته به فرهنگ، مذهب و احساس 
يگانگی ملی دارد که خوشبختانه با همه ی اين که بيش از يک قرن است که برخی شهرها از 
ايران جدا گشته اند، پيوندهای مذهبی و فرهنگی آن مناطق، محققين و مورخين ما را بر آن 
داشته است تا پيشينه ی تاريخی آنها را بررسی و در برابر انستيتوهای شبيه سازی فرهنگی و 

اجتماعی، از مواد کتبی و تاريخی خود بهره گيرند.
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1- مقدمه
فرهنگ و تمــدن هر جامعــه ای  هویت  یک جامعه اســت. 
این پدیده، منشــأ عمده دگرگونی های اجتماع بشــری بوده 
و تمام جهت گیری ها و کارکردهای گوناگون انســانی از آن 
سرچشــمه می گیرد، از ایــن رو آگاهی از فرهنــگ به جهت 
شــناخت هویت و نقطــه آغازین دگرگونیهــای اجتماعی- 
تاریخی یک ضرورت است)ورجاوند، 1357: ص20(. آشنایی 
هر ملتی با فرهنگ، تمدن و تاریخ و درس گیری از نقاط ضعف 
و قوت آن، آغازی برای بازشناســی دوباره هویت آن جامعه و 
یکی از بزرگترین و مهمترین عوامل دگرگونیهای اجتماعی- 
دینی، پیشرفت و حرکت به شــمار می آید. بدون درک این که  
چه بوده ایم  نمی توانیم به این که  کجا قرار داریم  و ســرانجام  
چه باید باشیم  دســت یابیم. فرهنگ و تمدن اسالمی فصل 
تازه و درخشانی در تاریخ زندگی بشر گشــود و با پیام آگاهی،  
آزادی و عدالت، راهی فراروی ملت ها نهاد که بزودی توانست 
تا دوردست  ترین نقاط خراسان، ماوراءالنهر و سند در خاوران 
و از آن سوی، تا کرانه های آبهای اطلس در باختران را درنوردد 
و با فرهنگی انســان ســاز و تعالی بخش، تمدنی عظیم را با 
بهره گیری از دستاوردهای دنیای متمدن آن روز و تکمیل آن 
ها،  بنیان نهــد و چراغ دانش و معرفــت را در جهان برافروزد.
ازاین میان خراســان بزرگ یا خاوران، مرکز خیزشــی عظیم 
در نشاط علمی و معارف دینی گشت. از شهرهایی چون مرو، 
نیشابور، بلخ، هرات، سمرقند، بخاراودیگر شهرهای تاریخی 
خراســان، در زمینه دین و علم، آثاری پدید آمد که ســیمای 
زندگی دینی و دنیوی مســلمانان را دگرگون ساخت)استیون 

لوکاس، 1378: ص2(.
خراسان از زمان ساســانیان به این طرف، نامی سنتی و کلی 
برای اشــاره به نواحی شــرقی ایران امروزی و شامل بخش 
عمده ای از افغانستان، تاجیکســتان، ازبکستان، ترکمنستان 
و بخشــهایی از قرقیزســتان امــروزی بــوده  و در لغت نامه 
دهخدا آمده که کلمه  خراســان   واژه ای پهلوی اســت که در 
متون قدیمی به معنی مشــرق)خاور( در مقابل مغرب)باختر( 
به کار رفته است)لســترنج، 1364: ص408(. شواهد تاریخی 
بیانگر آن است که ســرزمین خراســان در طول تاریخ، هیچ 
گاه دارای مرز ثابــت جغرافیایی نبوده و تحــت تاثیر عوامل 
مختلف، محدوده اش همواره کاهش یا گســترش یافته است. 
به طور ســنتی ســرزمین های شــرق کویر نمک را خراسان 
خوانده اند لیکن حدودشــرقی آن در طول تاریخ دســتخوش 
تغییر بوده اســت. معمواًل گفته می شــود که خراسان از شرق 
به ترکستان و هندوســتان محدود بوده اســت. خراسان را از 
شــمال محدود به ماوراءالنهر می دانند لیکن گاه ماوراءالنهر 
هم بخشی از خراسان به حســاب آمده است. خراسان در زمان 

ساســانیان یکی از چهار ناحیه اصلی کشور بود و یک مرزبان 
داشت. در مورد حدود و موقعیت  خراســان در عهد ساسانیان، 
کریستن سن بر طبق کاوشهای هرتســفلد چنین می نویسد:  
دروازه های کاسپین نزدیک ری، کوههای البرز، گوشه جنوب 
شرقی بحر خزر، دره اترک.خطی که از صحرای تجن گذشته 
و در زیر قرقی به جیحون می رســد موافق مسکوکات سکایی 
ساسانی که به دســت آمده این خط ســرحدی از قلل سلسله 
جبال حصار گذشته و به پامیر می رسد و از آنجا به سمت جنوب 
مایل گشــته و به امتداد قطعه ای از جیحون که بدخشان را در 
میان گرفته ســیر کرده به قطعه هندوکش می رسیده  است. از 
آن نقطه سرحدی به سمت مغرب برگشته و در امتداد سلسله 
هندوکش و ملحقــات آن به جنوب هرات رســیده و در ناحیه 
جنوب ترشیز و خاف و قهستان)کوهســتان( را قطع کرده، باز 
به دروازه های کاســپین می پیوسته اســت )فراهانی، 1314: 
ص88(. در این راســتا به منظــور شــناخت و آگاهی هرچه 
بیشتر از تاریخ و تمدن شهرهای خراسان بزرگ به طور نمونه 
شهرهای ســمرقند، هرات، بلخ و مرو مورد بررسی قرار گرفته 

است.

2- هدف و روش تحقیق
فرهنگ و تمدن یک جامعه هویت آن جامعه اســت و منشاء 
عمده دگرگوني هاي اجتماعات بشري که تمام جهت گیریها 
و کارکردهاي گوناگون از آن سرچشــمه مي گیرد، لذا آگاهي 
از فرهنگ و تمدن به جهت شــناخت هویــت و نقطه آغازین 
دگرگونیهاي اجتماعيـ  تاریخي ضروري به نظر مي رســد.
ازآنجایی که هــدف از پژوهش حاضر شــناخت و بررســی 
تاریخ و تمدن شــهرهای خراسان بزرگ شــامل شهرهای 
سمرقند، هرات، بلخ و مرو می باشــد، روش پژوهش منطبق 
بر روش توصیفی- تحلیلی و بهصورت مطالعهی اســنادی و 
کتابخانهای است. در این راستا از مقاالت، کتب، پژوهش ها و 
طرح های مستند داخلی و خارجی مرتبط با موضوع در جهت 

دستیابی به هدف پژوهش استفاده شده است.

3- مبانی نظری تحقیق
تمدن راه مشترک زندگي، اندیشه و کنش انسان و دربرگیرنده 
ســازگاري کلي با نیازهــاي اقتصادي یا محیــط جغرافیایي 
پیرامون و ســازمان مشــترکي براي فرو نشــاندن نیازهاي 
اجتماعي و سیاســي محیط پیرامون و مجموعه مشترکي از 
اندیشه ها و دستاوردها است، به عبارتی تمدن صورت و تجسم 
عیني فرهنگ است، همانطور که فرهنگ ظهور و بسط تفکر 
می باشد. بعد از اسالم آوردن بســیاري از اقوام غیرعرب و در 
آمیختن آنها با عربها قوم تــازه اي به وجود آمد که قرآن کتاب 
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اصلي آنان بــود و به ناچار همه عربــي مي آموختند. در نتیجه 
جهان اســالم آمیزه اي از اقوام گوناگون بود که قرآن و زبان 
عربي عامل یگانگي آنها بود که به این تمدن، تمدن اسالمي 

مي گفتند)استیون لوکاس، 1378: ص4(.
تمدن عمدتــًا از زماني پدیــد آمد که انســان مرحله زندگي 
بدوي را تــرک گفت و شهرنشــیني را آغاز کــرد، اما تمدن 
صرفًا شهرنشــیني نیست. در واقع میان شــهر و تمدن رابطه 
خرد و کل برقرار اســت. از آن هنــگام که آدمي به رشــد و 
تعالــي روي آورد، هــم به نیازهــاي حیات جســماني و هم 
به احتیاجات معنــوي خویش توجه کرد. از این رو کوشــید تا 
به هر دو نیاز جدي پاســخ داده و آن ها را اقنــاع کند. حاصل 
این کوشــش دســتاوردها و اندوخته هاي مادي و معنوي بود 
که تمدن را بوجود آورد. در مورد عواملــي که تمدن را بوجود 
آورد، دیدگاه هاي مختلفي وجود دارد، اما چند نمونه آن بارزتر 
است، مانند: عامل انساني که یکي از مهم ترین عوامل است، 
زیرا انســان با فطرت، غریزه ها و عقل حیــرت انگیز خویش 
در ایجاد تمــدن نقش محوري را ایفا کــرده و بدون او عوامل 
مادي و معنــوي دیگر بي موضــوع و بدون فاعــل خواهند 
بود)بلعمی، 1373: ص466(. انســان پس از ارتباط با محیط 
بیروني و کسب تجارت و اکتســابهاي گوناگون اولیه در پرتو 
استعدادهاي فطري در مســائل مختلف دست به آفرینش زده 
و دســتاوردهایي گوناگون عرضه کرده که تمدن را به وجود 
آورد. از دیگر عوامــل پیدایش تمدن عامل مــادي و طبیعي 
است، زیرا اگر ســرزمیني حالت کسالت و بیحالي داشته باشد، 
حتي اگر از عامل انســاني فعالي برخوردار باشد، باز نمي توان 
انتظار ظهور تمدن در آن ســرزمین را داشت، زیرا تمام نیروها 
بر رفع گرسنگي متمرکز مي شــود و فرصتي باقي نمي گذارد 
تا انسان به مســائل ضروري تر و بنیادي  تر بپردازد که در این 
مورد شــرایط جغرافیایي نقش مهمي دارد. به هر حال انسان 
با آســایش خاطر از مایحتاج اولیه زندگي بــه فکر ایجاد علم، 
فلســفه،  ادبیات و هنر و غیره مي افتد و در این صورت تمدن 

بوجود مي آید)کاشفی، 1389: ص45(.
بهترین و بارزتریــن نمود تمدن در مکانهایي بوده اســت که 
این شــرایط را داشــته اند و این شــرایط درکناررودها فراهم 
بوده است. رودخانه هاي بزرگ شیر کشــاورزي و مایه حیات 
زندگي بشر بوده اســت. نیل، فرات، دجله و رودهاي بزرگ در 
چین و هند نمونه هایي از آن اســت که نخستین جامعه هاي 
ســازمان یافته در کناره ي آن بنیاد نهاده شد. در مجموع آنچه 
باید فراهم شــود تا ارکان تمــدن بر روي آن قــرار گیرد، در 
حقیقت بســتري از آرامش و امنیت است یعني امکان کاهش 
اضطراب ها و دل مشــغولي ها. البته به باور بســیاري ازجمله 
ابن خلدون، هر تمدن در مسیر شکل گیري خود نیاز به نوعي 

غرور و همبســتگي ملي دارد که ابن خلــدون از آن به عنوان 
عصبیت یاد کرده است)بلعمی، 1373: ص466(. این مفهوم 
در واقع روح اصلي هر تمدن است. عاملي که انگیزه ي الزم را 
فراهم مي آورد و تعاون و همکاري گروهي مشخص و هدفمند 
را شــکل مي دهد. بنابراین اصل همکاري و تعاون باید مورد 
مقبول عامه واقع شــود تا گروهي هم نظر بر اســاس آن و با 
تکیه بر اخالقیات)که یکي از دالیل مهم ایجاد تمدن اســت( 
بتوانند شــالوده ي تمدن را پي ریزي کننــد. اخالقیات از این 
جهت اهمیت دارند که باعث مي شود از سقوط در سراشیبي ها 
و پرتگاههاي مسیر جلوگیري مي کند. از عوامل دیگر در ایجاد 
تمدن مي توان به تســامح یا اصل درک و تحمل دیگران یاد 
کرد، زیرا با تحمل و صبر و بردباري در برابر انکار و اندیشه هاي 
مختلف مي تــوان ارتباط با آنــان را حفظ و به رشــد و تعالي 
رسید و از تجربیات و پیشــرفتهاي آنان در مسیر خود استفاده 
نمود)والیتــی، 1382: ص12(. حفظ وحدت و یکپارچگي نیز 
در رشد و اعتالي یک تمدن نقش به سزایي دارد. در پاره اي از 
موارد دین نیز عامل ایجاد یا تقویت یک تمدن به شمار مي رود 

مانند آیین اسالم)والیتی، 1382: ص34(.
اگر بخواهیم در مــورد تمدن یک ملت صحبــت کنیم، باید 
از وســعت مملکت و عظمت و ثــروت آن و نتایج و وســایل 
پیشــرفت آن صحبت شــود. در مورد تمدن اسالم هم چنین 
است، زیرا بزرگي سرزمین اسالمي و کثرت قومیت آن در پرتو 
تعالیم اسالم نه تنها خدشــه اي در پیشرفت آن وارد پیشرفت 
آن وارد نکرد بلکه سرعت آن را فزون تر ساخت. از نظر وسعت 
مکاني به نقل از فرازي محدوده ســرزمین اسالمي از فرغانه 
و انتهاي خراســان قدیم)شــامل افغانســتان، ترکمنستان، 
ازبکستان و تاجیکســتان امروزي( تا طنجه ي مغرب سه هزار 
و هفتصد فرسنگ و از دربند)قفقاز( تا جده ششصد فرسنگ و 
تا بغداد سیصد فرســنگ و از مکه تا جده سي و دو مایل فاصله 
وجود داشت. به گفته مقدسي مملکت اسالم از شرق به کاشغر 
و از غرب تا ســوس امتداد داشــته و ده ماه راه وجود داشت. 
به نظر ابن حوقل مملکت اســالم از شــرق به هند و از غرب 
به سرزمین سیاهان و ســواحل اقیانوس اطلس و از شمال به 
بالد روم و ارمنستان و آالن واران و خزر و سرزمین هاي بلغار 
و اسالو و ترکستان و چین و از جنوب به خلیج فارس و دریاي 
عمان و دریاي مدیترانه امتداد داشــته اســت)براون، 1351: 

ص4(.
در کتاب فرهنگ و تمدن اســالم و ایران، پهنه جهان اسالم 
را از مشــرق در منطقه ختارختن)در چین امروزي( تا منتهي 
الیه مغرب مســکون آن روزگار، یعني مغرب اسالمي مي داند 
و مي گوید این گســتردگي در شمال خط مســتقیمي بود که 
از شمال چین به ســواحل شــمالي بحر قزوین)دریاي خزر( 
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وصل مي شــد و تا ارتفاعات پیرنه در جنوب فرانســه ادامه 
پیدا مي کرد و در جنــوب خطي بود که از مجمــع الجزایر 
موجود در آسیاي جنوب شــرقي به منتهي الیه جنوبي شبه 
جزیره هند در زمینه دریایي و جنوب بیابان هاي خشــک و 
بي حاصل افریقا در زمینه خشکي امتداد مي یافت)والیتی، 
1382: ص24(. در مجموع تمدن اســالمي از قرن ششم تا 
هفتم رو به ضعف نهــاد تا اینکه در قــرن 12و 13 هجري 
عمال در مسیر افول مي افتد. عوامل گوناگوني موجب رکود 
و انحطاط مسلمین شــد. عواملي چون فســاد و تجمل و 
انحطاط اخالقي که از درون باعث ضعف شد و عواملي چون 
توسعه اســتعمار و تهاجم فرهنگي که در مرحله بعد موجب 
لطمه به پیکره تمدن اســالمي گردید)همان: صص51-

.)25

4- یافته های تحقیق
4-1- خراسان بزرگ

یاقــوت حمــوی جغرافیــدان بــزرگ ایرانــی در کتاب 
مراصدالطــالع بر پایه برخــی از پژوهش هــای خویش 
می نویسد:  خراسان سرزمینی وســیع است که یک طرف 
آن از جویــن و بیهق به عراق می رســد و طرف دیگرش از 
طغارستان)طخارســتان( و غزنه و سبحستان)سیستان( به 
هند منتهی می گردد. از شهرهای آن نیشابور و هرات و مرو 
که قسمتی از بلخ اســت و طالقان و نساء و ابیورد و سرخس 
می باشد. جیحون و خوارزم را هم بعضی تابع آن شمرده اند و 

گفته شده خراسان دارای چهار کرسی بوده:
کرسی اول: ایرانشهر که عبارت باشــد از نیشابور، قهستان 
و طبین و حوادث و پوشــنج)از نواحی هرات( و بادغیس)از 
توابع هرات که در قدیم شــهری بزرگ و با صفــا بوده( و 
طوس کــه به طابــران تصریح شــده. کرســی دوم: مرو 
شاه جهان و ســرخس و نســاء و ابیورد و مرو رود و طالقان 
و خوارزم. کرســی ســوم: طــرف غربــی رود جیحون و 
جرجان و خــوارزم و طخارســتان علیا و اندرانه)شــهری 
نزدیک هندوکش( و ساســان و بغلدن)شــهری از نواحی 
بلخ( و والج)نام شــهری در طخارســتان(. کرسی چهارم: 
ماوراءالنهر، بخارا و شــاش یا چاچ)کــه در آنجا کمان های 
خوب می ساختند( و سغد)نزدیک سمرقند که آن را به سبب 
خوشی آب و هوا از بهشت های چهارگانه به شمار آورده اند و 

بین جیحون و سمرقند( )بینش، 1329: ص3(.
به طورکلی می توان خراســان خاص را سرزمینی طوالنی 
دانست، گسترده از نزدیک کرانه های جنوب شرقی دریای 
خزر تــا بلندیهای حصــار مانند پامیــر و هندوکش، که در 
نظریه ای دیگر و در مقطعــی از تاریخ، مرزهای آن از حلوان 

یاری تا شــرق)آنجا که خور برآید( گســترده بوده است. در 
واقع خراسان گاهی شامل سرزمین پرنعمت جنوب دریای 
آرال)خوارزم( و نواحــی آن ســوی جیحون)ماوراءالنهر( 
و بســیاری از فالت ایران می شــده که حدود شرقی آن تا 
چین می رســید ولی عمال این مرز از بلــخ و بخش معروف 
به طخارستان)باختر باســتانی( آنسوتر می رفت و در مغرب 
به همین گونه حدود خراســان کمتر بــه مرزهای زاگرس 
می رسید اما گاهی شامل قومس، جرجان، ری و بخشهایی 
از طبرستان می گشت و با آن که ماوراءالنهر غالبا با خراسان 
یکی گرفته می شــد، ولی عمال آمودریا همان مرز شمالی 
خراسان شــناخته می شــد و گاهی عمال تا این حدود هم 

نمی رسید)بالذری و همکاران، 1371: صص38-49(.
در دوره اسالمی شــهرهای بلخ، هرات، مرو و نیشابور چهار 
شهر اصلی خراسان بودند. از شهرهای مهم دیگر خراسان 
می توان طوس، سرخس، بادغیس و بیهق)سبزوار امروزی( 
را نام برد. خراســان بزرگ ایــران پــس از تجزیه در طي 
300 سال گذشــته و در دوره قاجار توسط روس و انگلیس 
امروزه با این حال دارای 320 هزار کیلومترمربع مســاحت 
پهناورترین استان ایران محسوب می شود. به گفته مورخان 
نژادهای آریایی  که پارثوکا  در این منطقه ســکونت داشته 
اند. منطقه افغانســتان کنوني در کتب تاریخي ایران آریانا 
ایران نامیده مي شد و در تمامی سلســله های هخامنشی 
و پارتی و ساســانی و ســاماني حتی دولت یونانی سلوکی 
خراسان به صورت متحد و بزرگ در خاک ایران برقرار بوده 
است. در ســال 1744 میالدي از بطن سرزمینهاي غصبي 
کشور متجاوز بریتانیا کشوري ســاختگي به نام افغانستان 
)آریانا ایران یا همان خراســان بزرگ ایران( بنا نهاده شد و 
نخستین پادشــاهي به ظاهر مستقل این کشور را احمد شاه 

ابدالي تشکیل داد)بینش، 1329: صص3-4(. 
بزرگ ترین قیام مردم خراســان قیام تاریخی اشــک اول 
می باشــد که منجر به رهایی ایران از زیر یــوش یونانیان 
شد. در ســال 250 قبل از میالد اقوام پارت آریایی در شهر 
آســاک)قوچان امروز(، به فرماندهی اشــک اول دست به 
اقدامی تاریخی در ایران زدند که به اشــغال ایران توســط 
قوای سلوکی پایان داد و سلسله ملی شاهنشاهی اشکانیان 
را پایه گذاری کردند. سلســله اشــکانی پس از حدود 400 
ســال امپراتوری در نهایت رو به زوال رفت و سلســله ملی 
دیگری به نام ساسانی در ســال 241 پس از میالد روز کار 
آمد. ساسانیان بناها- امارتها و آتشــکده های بسیاری در 
خراسان به جای گذاشتند، ولی خراسان پس از اسالم بارها 

مورد یورش اعراب قرار گرفت)مشکور، 1371: ص186(.
اکثر مورخان، فتح خراسان را در ســال)22 هـ ق( و در ایام 
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خالفت  عمربن خطاب  و ابتدای فتوح خراســان را طبسین 
و والیت قهستان دانســته اند. راهی که از خبیص)در شرق 
کرمان فعلی ( به طبسین، سپس به جنوب قهستان و از آنجا 
به هرات، نیشــابور، مرو و بالد دیگر ماوراءالنهر منتهی می 
شده اســت. برخی نیز فتح خراسان را در سال)29 هـ. ق( در 
ایام خالفت عثمان بن عفان  عنــوان کردهاند، زیرا بعد از 
وفات عمربن خطاب، مردم خراســان در سال دوم خالفت 
عثمان شــورش نموده و عرصه را بر عبدالرحمن بن سمره  
که در آن زمان والی خراسان بود، تنگ نمودند. عبدالرحمن 
در نامه ای به عثمان وی را از این امر آگاه ســاخت. عثمان،  
عبداهلل بن عامر بن کریــز  را مأمور کرد که با ســپاه بصره 
به خراســان روانه گردد. عبــداهلل از طرف یزد و طبســین 
وارد خراســان شــد و پس از اندک زمانی بالد آنجا را فتح 

کرد)بالذری و همکاران، 1371: صص38-49(.
خوراســان در زبان پهلوی)واژه نامه پهلوی( از خور + سان 
آمده است. خور به معنی خورشید و روشنایی است. ایرانیان 
باستان به ســرزمینهای شــرق که جایگاه طلوع خوردشید 
بوده است، خراســان می گفته اند. به عبارتی دیگر سرزمین 
خورشید معنی می دهد. خوراسانیک پهلوی همان خراسانی 
امروزی است، اما خراسان بزرگ سرزمین آریایی پهناوری 
بوده که متاســفانه توسط اســتعماگران انگلیس و روس و 
شاهان وطن فروش قاجار به بیگانگان واگذار شد)مشکور، 

1371: ص236(.
در متن پهلوی جغرافیــای تاریخ ایران به خطه خراســان 
به طور گسترده پرداخته شده اســت. این متن دربرگیرنده 
شرح حال و چگونگی ساخته شدن شــهرها، احداث پل ها 
و تاسیسات دیگر در ایران باستان اســت. به استناد بخش 
موجود در خطه خراســان یادرکرانه)حاشیه( خراسان شهر 
ســمرقند را کاووس پورکواد)کیکاووس پســرکیقباد( پی 
افکند و سیاوش پســر کاووس بنای آن را به فرجام رساند. 
در سال 616 هجری قمری چنگیزخان در راس سپاهیانش 
که هنوز بربر بود، امپراطوری خوارزم را مورد تعرض و تجاوز 
قرار داده و بخارا و ســمرقند را غارت کــرد و بهترین بالد 
شرقی ایران و خراســان و ماد قدیم را ویران نمود)مشکور، 
1371: صص222-221(. از آنجایی کــه قلمرو حاکمیت 
ســامانیان افزون بر یک قرن از تهاجــم بیگانگان در امان 
ماند، همین امر بزرگترین عامل و موجبی برای رونق گرفتن 
اقتصاد در خطه خراســان شــد. قلمرو حاکمیت سامانیان 
افزون برماورءالنهر، خراســان، گرگان، طبرســتان، ری، 
سیســتان و بلخ را نیز دربر میگرفت)بیات، 1353: ص15(. 
گستره خوراسان بزرگ شــامل: قندهار - بلخ - بدخشان - 
بادغیس - تخار - زابل - کابل - هــرات - هلمند - بخارا 

- سمرقند - عشق آباد - دوشــنبه - خجند - کافرنهان - 
مرو - خوارزم - تاشکند و غیره اســت که متاسفانه امروزه 
همگي با توطئه استعمار روس و انگلیس از ایران بزرگ جدا 
شدند. امروزه این شــهرها در افغانستان - جنوب ازبکستان 
- ترکمنستان و تاجیکستان است. در شهرهایی مانند مرو، 
بخارا، ســمرقند و هرات کتابخانه ها و مراکز علمی بزرگی 
تاسیس شده اند که مهد پرورش اندیشمندان و دانشمندان 

در ایران پیش از اسالم بوده اند)براون، 1351: ص5(.
تصویر 1- نقشه خراسان بزرگ

4-2- سمرقند
اگر کلمه ســمرقند را معرب ســمرکند  پهلوی و  مرکند  یا  
هارکاندا  ی یونانی بدانیم، شــاید ســخنی ناصواب نباشد، 
کلمه  کند  به معنی  شــهر  و  ده  اســت و ترکان ده را  کند  
یا گند گویند.  ســمر خود پادشــاهی ترک بوده که آن شهر 
به نام خویش بنا کرد )بلعمی، 1373: ص976(. ســمرقند 
مرکز سغد و شــهر بزرگ آن اقلیم اســت و در جنوب وادی 
سغد قرار دارد و نخستین شهر ماوراءالنهر شمرده می شود. 
بر اســاس تحقیقات مون گیت که با توجه بــه یافته های 
باستان شناسی در این مناطق ابراز شده است، شهر سمرقند 
از قدیم، مرکز سرزمین سغد بوده است. شهر سمرقند آب و 
هوای مطبوع داشته چنان که جغرافی نویسان شیفته آن می 
شدند. مقدسی می گوید: ســمرقند شهری کهن و ثروتمند 
و محترم و مرکزی زیبا و دل گشــا و مرفه است)مقدســی، 
1361: صــص402-401(. آب آن فراوان و از رود ســغد 
مشروب می شــود. ســاختمان های بلند و اســتوار دارد، 
روستاها پرمایه و شهرک های زیبا و آب در میان کوچه ها و 
خانه ها در جریان است. شهر سمرقند کهن دژی داشت که 
مرکز سیاسی به شمارمی آید و شهرهای  دبوسیه ،  اربنجن 
،   کشــانیه ،  اشــتیخن ،  کش ،  نســف  و  خجنده  تابع آن 
بودند)ابن خردادبه، 1881: ص26(. سمرقند شهری بزرگ 
و حاصلخیز و پرآب و پرجمعیت بــود و پیرامونش باغ های 

فراوان داشت)مقدسی، 1361: صص400-401(.
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    تصویر 2- نقشه شهر سمرقند

مدنیت در واحه سغد ســابقه طوالنی دارد و شهرهای بزرگ 
این واحه، ســمرقند و بخارا با اســاطیر و تاریخ ایران همیشه 
همراه  بوده است. تاریخ بنای سمرقند به گذشته دور می رسد. 
حفاری های غار  آمان کوتان  واقــع در 40 کیلومتری جنوب 
ســمرقند نزدیک گردنه  تخت کرچه  زیر نظر  د.ن.لو  آثاری 
مربوط به دوران پارینه ســنگی میانه را پدیدار کرد)ورجاوند، 
1357: ص207(. ادیب الممالک فراهانی می گوید،  سمرقند 
را افراسیاب ســاخته و آن جا را دارالملک خود قرار داده بود که 

به مرور خراب و ویران شده است )فراهانی، 1314: ص668(.
سمرقند در زمان هخامنشیان نیز رونق داشته، چون هنگامی 
که کوروش یهودیــان را نجات داد بعضــی از یهودیان که در 
ایران مانده بودند به نقاط شــرقی ایران مانند سمرقند و بخارا 
رفتند)نجم آبــادی، 1371(. حمزه اصفهانــی اعتقاد دارد که 
اسکندر در سمرقند، شــهری ســاخت و نام آن را اسکندریه 
گذاشــت)اصفهانی، 1340: ص29(. دیاکونــف نیز این نظر 
را تایید می کند و می نویســد اسکندر در ســغدیان جنگید و 
سمرقند پایتخت ســغدیان را متصرف شد و در آنجا ساخلویی 

مستقر ساخت)پیکولوسکایا و همکاران، 1346: ص44(.
در سمرقند بازرگانی نیز رونق بســیار داشت و کاال از راه های 
دور به آنجا آورده می شــد و دلیل آن، موقعیت جغرافیایی آن 
بود چرا که این شــهر در تقاطع راههای عمده بازرگانی که از 
هند)از طریق بلخ( و داخل ایــران)از طریق مرو( و متصرفات 
ترکان میگذشت، قرار داشت. تجارت برده در سمرقند از رونق 
برخوردار بوده و خرید و فروش غالمان و کنیزکان ترک دارای 
اهمیت ویژه بود. اندکی نگذشــت کــه در دهه پنجاه هجری 
مسلمانان آهسته آهسته، ابتدا بخارا، سپس سمرقند را در حوزه 
ممالک اسالمی قرار دادند و این دو شهر ازجمله شهرهای بس 

بســیار مهم و تاریخ ساز اســالم و ایران گردید)بیات، 1353: 
ص66(.

4-3- هرات
اغلب نویسندگان و محققین لفظ  هریوه  را به اوستا می نامند 
زیرا که اوستا از ممالک شانزده گانه ای نام می برد که مردمان 
آریایی در آن ممالک ساکن بوده اند. ضبط های گوناگون این 
کلمه به صورت  آریا ،  هاریوه ،  هریوه ،  هاریوا ،  هرای ،  هری  
و هرات  نشــان می دهد که این کلمه از لفظ  آریــا  تا  هرات  
را ســیر نموده و احتماال بایستی این ســرزمین محل انشعاب 

آریاهای هندی و ایرانی باشد)فرای، 1358: ص29(.
 وندیداد  اوســتا خبر می دهد اهورا مزدا، ششمین کشوری که 
آفرید  هریوه  بود که البته مانند همه شهر های دیگر که اهورا 
مزدا آفریده با نزهت هم بوده است. این شهر از لحاظ تاریخي 
قدمت و اهمیت زیادي داشــته و ازجمله شهرهایي است که 
دوراني از شــکوه فرهنگي، علمي و سیاسي را پشت سر نهاده 
اســت. قرن نهم هجري، دوران اوج تمدن و فرهنگ هرات 
بوده اســت. در این برهه از زمان سلسله ي تیموریان در ایران 
حکومت مي کرد. هرات در بیشتر دوره هاي تاریخي به عنوان 
یکي از مهم ترین شهرهاي خراســان به شمار مي رفته، ولي 
دوران شــکوفایي و اوج زیبایي آن مربوط به عصر تیموریان 
اســت. در این زمان معماري نیــز در دوره ي اوج زیبایي خود 
به ســر مي برد)بیات، 1353: ص125(. هــرات در این دوره 
وسعت یافت، ابنیه، کاخ ها، باغ ها و مساجد و مدارس متعددي 
در آن ســاخته شــده و مرکز حوزه ي علمیه و مناسبت هاي 
فرهنگي آن روز گردید. تعداد مدارس و مراکز تعلیم در دورهي 
تیموریان زیاد بود. تا دوره نادرشاه افشار هرات در تمامی دوره 
های تاریخی جزوی از ایران بود. پــس از مرگ نادر افغانها بر 
هرات مسلط شدند، ولی کماکان جزوی از ایران بود. درنهایت 
ماموران کشور فخیمه انگلســتان که همیشه با مزدوران خود 
در کشــورهای دیگر دخالت می کنند در هرات مامور جدایی 
هرات از ایران شدند. در زمان ناصرالدین شاه قاجار محمدخان 
افغان هرات را از ایــران جدا کرد. ناصرالدین شــاه و یارانش 
هرات را محاصره کردند و در سال 1273 این شهر را به ایران 
متصل کردند، ولی در نهایت با مداخــالت بریتانیا قرار بر این 
شد که انگلستان همیشــه مزدور که جنوب ایران را که اشغال 
کرده بود آن جا را ترک کند و ایــران هم تعهد دهد هرات را به 

افغان ها واگذار نماید)جوان، 1340: ص43(.
تیمور لنگ در طول 35 سال سلطنت خود از سال772 تا 807 
هجری قمری، برای تثبیــت حاکمیت و قدرت خود در ایاالت 
ایران ناچار شــد در کمال بیرحمی بهتریــن و ثروتمندترین 
شــهرهای تاریخی ایران یعنی اصفهان و شــیراز در مرکز و 
هرات و بلخ در مــاوراء النهر را تاراج کند. دولــت قاجار هم با 
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بستن قرار ننگین در ســال 1249 هرات را از پیکره ایران جدا 
کرد و خفت بزرگی در تاریخ ایران به جای گذاشــت و ســال 
های پس از آن نیز برخی دیگر از شــهرهای خراســان را به 
اشــغال بیگانگان در آورد. بهطور کلی هرات امروزه جزوی از 
افغانستان است که در جنوب غربي آن قرار دارد)بیات، 1353: 

ص126(.
4-4- مرو

اولین اثر مکتوبی که از مــرو به نام  مورو  یــا  مورگو  یاد می 
کنــد، اوستاست)بلنیتســکی، 1364: ص19(. در وندیــداد 
اوستا آمده اســت: مورگو یکی از کشورهای آریاست که اهورا 
مــزدا آفرید و اهریمن درآنجا فســاد و غارت را علت گشــت 
)مهرین شوشــتری، 1321: ص42(. در کتیبه بیستون دوران 
هخامنشی نام مرو به زبان اوســتایی  مروگرا  آمده که یکی از 
اســتان های مهم دولت هخامنشی بوده است)سامی، 1341: 

ص158(.
یونانیان مــرو را  مرگیانا  گفتــه اند که جزء ســاتراپ پارت 
بوده اســت و گاهی نیز والیتی مســتقل به شــمار می رفته 
است. مرو به مرو شــاهجان یا شــایگان معروف بود و ظاهرا 
شاهجان معرب شاهگان فارســی و به معنی شاهانه و شاهوار 
است)ســتوده، 1351: ص173(. قدیمــی ترین ســندی که 
درباره بنای مرو صحبت می کند، وندیدا اوســتا است که می 
گوید  سومین کشــور بانزهت که من اهورا مزدا آفریدم، مرو 
توانا و خوش قلب اســت، اما در باب بنای مرو توسط تهمورث 
باستانی مطالب فراوانی به چشــم می خورد ازجمله استخری 
می آورد که  شــهر مرو، که آن را مرو شــاهجان می خوانند، 
شهری قدیمی اســت. گویند که قهندژ را تهمورث بنا کرد و 
شارستان را ذوالقرنین در هامونی نهاده که حدود آن هیچ کوه 

ننماید)جوان، 1340: ص472(.
بحث در مورد بنای مــرو را با گفته آقای مشــکور مورخ اخیر 
ایران باســتان می توان ادامه داد که ســاختار حصار مرو را به 
دوران سلوکیه نسبت می دهد، بدین ســخن که  آنتیوخوس 
شهرســازی های پدر را دنبال کرد. او بــه دور مرو دیواری به 
طول یک هزار و پانصد استاد)یا چهل مایل جغرافیایی( کشید 

)مشکور، 1350: ص74(.
 شهرسازی و معماری مرو مربوط به دوران اشکانیان می باشد 
زیرا در مورد بعضی از شهرهای پارتی نقشــه ای به کار رفته 
که بیشتر شبیه دایره اند، شــهرهای تیسفون و بخشی از مرو 
چنین بود. اندیشه نقشه دایره وار شــاید از اردوگاه های مدور 
آشوری گرفته شده باشــد زیرا از فضای دایره وار، در مقیاسه 
با قلعه های چهار گوش آســان تر می توان دفــاع کرد)کالج 
مالکوم، 1357: ص228(. مرو امروزه جزوی از ترکمنســتان 
است. مرو جزوی از خراســان بزرگ و روزگاری هم پایتخت 

دولت ایرانی طاهریان بوده است. مرو به گفته احمد ابن یعقوب 
مهمترین شهر خراسان ایران بوده است. همچنین مرو به گفته 
ابرهیم اصطخری به نام شاه جان معروف است. گفته می شود 
این شــهر را طهمورث ایرانی بنا کرده است. خوش ترین شهر 
خوراسان بزرگ، مرو است که دارای میوه ها و رودهای بسیار 

می باشد)جوان، 1340: ص478(.

تصویر 3- نقشه شهر مرو و مسیر جاده ابریشم

4-5- بلخ
 بلخ در یکــی از قدیمی تریــن کتاب های آریایــی اترودا
 به صورت بلهیکا و در مهابهارات هم که از لحاظ زمانی پس 
از وداها نوشته شده به همان صورت دیده می شود)حبیبی، 
1347: ص5(. در کتاب اوســتا از بلخ بــه عنوان چهارمین 
کشــوری که اهورا مزدا آفریده است، نام می برد سرزمینی 
با نزهت و زیبــا با پرچم های افراشــته )ســامی، 1341: 

ص159(.
فامبری در تاریــخ بخارا، واژه بلخ را ایــن گونه معنی کرده 
اســت:  بلخ از ماده بالخ و یا بالق گرفته شــده است. چون 
شــهر و پایتخت ســالطین ترک را بالخ و یا بالق و یا بلخ 
می گفته انــد، مانند خان بالــق و خان بالخ و یــا خان بلخ . 
بیهقــی می گوید:  بلــخ در زبان پهلوی شــهری بزرگ را 
می گویند . نام بلخ بامی در ادبیات فارســی نیز آمده است و 
فردوسی، اسدی توسی و فرخی در ابیاتی از آن یاد کرده اند. 
در اوستا دربارة بلخ)که چهارمین قطعة زمین زیبا بوده(، این 
عبارت آمده است:  بخدیم ســریرام اردو در فشام  یعنی بلخ 
زیبــا دارای بیرقهای بلند. در ادبیات پهلــوی  بهل بامیک  
یعنی بلخ درخشان آمده است. نام بلخ همواره قرین صفات 
زیبایی و درخشندگی چون: ســریرام، بامیک، بامی، حسنا، 
قرین بوده است. مورخان برای بلخ نامها و لقب  های زیادی 
نقل کرده اند، مانند:  باکتریا، باختر، خراســان، تخارستان، 
اسکندریه، بلخ، بلخ بامی، بلخ درخشــان، بلخ الحسنا)بلخ 
زیبا(، بلخ نورانی، بلخ نوبهار، شــهر نوذاک و یا شهر نوشاد 
خوانده انــد و همچنیــن در تاریخ بلخ ملقب بــه ام البالد، 
داراالجتهاد، دارالفقاهه، بلخ مشعشــع، بلخ شــایگان، بلخ 
ارودان، بلخ بی نقص، بلخ شاهســتان، خیرالتراب، عروس 
شهرهای جهان و قبة االســالم بوده است)حبیبی، 1380: 

بررسی تاریخ و تمدن شهرهای خراسان بزرگ.....
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ص371(.
شــهر و تمدن بلخ یکي از کهن ترین تمــدن هاي زمین و 
خراسان قدیم)که شامل افغانســتان،  ایران البته خراسان 
فعلي، تاجیکستان و ازبکســتان فعلي( بوده، که تمدن آن 
مشــهور و داراي آثار زیادي بوده اســت. نام بلخ در زبان 
پهلوی ایران باســتان به صورت باخل خوانده می شــده 
اســت. بخل روت پهلوی همان رود بلخ کنونی اســت. به 
گفته اصطخری جغرافیدان پادشــاهان سامانی از فرزندان 
ویند از اهالی بلخ بوده اند. مورخان دربارة بنیانگذار شــهر 
بلخ اختالف نظر دارند. مفتی محمد بلخی در کتاب مجمع 
الغرائب آورده اســت:  بلخ، دوم شهری اســت که در روی 
زمین توسط قابیل بن آدم بنا شد  و نیز می نویسد:  حضرت 
ایوب پیامبر)ع( در زمان حکومت گشتاسب مبعوث شد، این 
پیامبر خدا به گشتاسب گفت: حق سبحانه و تعالی تو را امر 
کرده است که بلخ را بنا کنی، گشتاسب از مرو بدین والیت 
آمد و در مدت ده سال شــهر بلخ را به اتمام رسانید. حمداهلل 
مســتوفی در کتاب  تاریخ گزیــده  بنیانگذار شــهر بلخ را 
خراسان از فرزندان سام بن نوح می داند که بدان نام شهرت 
یافت. صاحب روضة الصفا، می گوید:  کیومرث شهر بلخ را 
بنا نهاد، تهمورث آن را به اتمام رســانید و لهراسب تجدید 
عمارت کرد و به دور شهر بارو کشــید . واعظ بلخی نیز در 
کتاب فضایل بلخ می نویســد:  بانی شــهر بلخ تبع است و 
برخی از محققان عقیده دارند که بامی ملکه از قوم عادبانی 
بلخ و بامیان اســت؛ از این جهت آن را بلخ بامی خوانده اند 
. عالمه دهخدا نقل می کند: اســکندر مقدونی بانی شــهر 
بلخ اســت و در ابتدا، آن شــهر را اســکندریه می نامیدند. 
برخی دیگر بنای شــهر بلخ را به لهراســب نسبت داده اند. 
مؤلف مرآت البلدان می گوید:  مردم آســیا عقیده دارند که 
قدیمی ترین شهر روی زمین بلخ است و از همین روی آن را 

ام البالد می گویند )سامی، 1341: ص159(.
به گواهی تاریــخ بطور کلی، بلخ ازجمله شــهرهای  مهم 
تاریخی است که هم قبل از اسالم و هم بعد از ورود اسالم 
به این ســرزمین، از لحاظ سیاســی، فرهنگی اقتصادی 
و مذهبی از موقعیت و جایگاه بســیار باالی برخودار بوده 
است. قبل از اسالم بلخ از مهمترین مراکز دین زرتشتیان و 
بودائیان بود و بعد از ورود اســالم به این سرزمین دین های 
دیگر منســوخ و این شــهر یکی از مهم ترین پایگاه  های 
سیاســی، علمی و فرهنگی جهان اسالم شــد. به شهادت 
کتاب چهــارم دینی آریاییــان قدیم که انــزوادا نام دارد، 
حدود 1400 سال قبل از میالد و مطابق با داستان حماسی 
هند)مهابهارات( حدود 1200 سال پیش از میالد و در 350 
ســال قبل از میالد بلخ یک واحة فرهنگی و ازجملة چهار 

والیت بزرگ بود)حبیبی، 1347: ص32(.
از نظر جغرافیایــي و محدوده، بلخ و نواحي وابســته به آن 
شــامل والیت پهناور طخارستان محســوب مي شده که 

حدود این خطه به دو صورت تعریف شده است:
 الف( طخارســتان نواحي واقع در جنــوب رود جیحون و 
سمت شــرقي بلخ را شــامل مي شــود که مرکز آن شهر 
طالقــان و از شــرق تا بدخشــان و از جنوب تــا کوه هاي 

هندوکش امتداد داشت.
ب( اما در قدیمي ترین گزارشــي از از زائري بودایي به نام 
هیوان تسنگ که در سال هشــتم هجري به بلخ سفر کرده 
به مفهوم وسیع تري اشــاره مي کند که او سرزمین طخار 
یا تشــار)به معني شــبنم یخ زده، برف یا مه( را از شرق به 
سلسله جبال تســون لینگ محدود شده)رشته کوه تسون 
لینگ تیان شان شــمال را به هندوکش در جنوب متصل 
مي کرد و دیواره عظیم شــرقي آن را تشــکیل مي داد( و از 
جنوب به هندوکش و از غرب به ایران)که مراد رود مرغاب 
است( محدود مي شده است. در یادداشت هاي وي جیحون 
در وسط طخارســتان جاري بوده است که از شرق به غرب 
جریان داشته و آن را به دو بخش شــمالي و جنوبي تقسیم 

مي کرده است)حبیبی، 1380: ص389(.
بلخ دارای نواحی تخارســتان - ختل - پنجهیر - بدخشان 
و بامیان است. بلخ نیشــکر و نیلوفر بسیار دارد. میوه هایش 
گرمســیر اســت، ولی خرما ندارد. یعقوبی جغرافیدان می 
نویسد بلخ شهری بزرگ در خراسان است. پادشاه خراسان 
شــاه طرخان آنجا منزل دارد. به گفته او بلخ وسط خراسان 
بزرگ قرار داشته است. به گفته مســعودی بلخ را لهراسب 
شــاه ایران بنیاد نهاد و آنجا را که درختان بســیار دارد بنا 
کرد. بلخ را سرزمین حاصل خیز و پرگل وصف کرده اند. در 
منابع اســالمي عموما بلخ را با القابــي چون  جنت االرض  
و  خیر التراب  ســتوده اند و از بســیاري آب جاري و نهرها 
و حاصل خیزي خاک و فراواني محصــول در این دیار یاد 
کرده اند. بلخ به کثرت روستاهاي آباد و بسیاري کشت و باغ 
هاي سبز و بوستان هاي فراوان معروف بوده است. البته به 
خاطر شرایط اقلیمي نامساعد و بارندگي کم به طور طبیعي 
براي رونق کشاورزي مســاعد نبود،  اما به خاطر موقعیت 
جغرافیایي و نظام آب رساني مصنوعي این کمبود را جبران 
مي کرد. جبال هندوکش در جنوب بلخ و در فاصله کوتاهي 
از آن قرار دارد کــه ارتفاع آن در نزدیکي بلــخ تغییري در 
حدود 300 تا 2400 متر پدید مي آورد و به همین دلیل کوه 
هاي هندوکش منبع بزرگ آب براي بلخ و دشــت هاي آن 
اســت که یکي از رودهایي که از آن سرچشمه مي گرفت، 

رود بلخ یا باکتروس بوده است)جوان، 1340: ص379(.
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در اعصار نخســتین که قبایل آریایي در وادي هاي جنوب 
آمو نخستین بار ساکن شــدند، پادشاهي که یما نام داشت 
و جمشید خوانده مي شد از طرف خداوند مامور شد که بلخ 
را بسازد و در آن بناي نخســتین مدنیت و عمران و آباداني 
را پایه گذاري کند. در حدود شــش هزار سال قبل از میالد 
زردشت در کتاب اوستا مي گوید:  اهورامزدا به یما امر کرد 
تا واره را تعمیــر کند که هر ضلع آن به طــول یک میدان 
اسب دواني باشــد و آتش درخشــان و از هر حیواني یک 
جفت و ... را در آن جاي دهد . به این ترتیب واره جمشــید 
در بلخ ساخته و اساس مدنیت در آنجا گذاشته شد و بعدها 

کانون آئین زردشت شد)حبیبی، 1380: ص373(.
از عبداهلل بن عمر روایت شــده که گفت: در مشرق شهري 
که آن را بلخ مي نامند و آن شــهر متکبران و حّیاران است 
و دومین شهر از شــهرهاي دنیاست که پیش از آن شهري 
نبوده مگر شــهر حضرت آدم علیه الســالم که در زمین 
آن را بنا کرد و نامش اوق اســت. شــهر بلخ توسط قابیل 
بنا شــده و مرقد هابیل در بلخ در موضعي اســت که آن را 
میدان گستاســب مي خوانند و خداوند تعالي عذاب را از آن 
شهر بواســطه آن روضه بزرگ دفع مي گرداند. بلخ امروزه 
جزوی از افغانستان شده است که شامل شهرهای بشمول 
شبرغان، جوزجان، اندخوی، فاریاب، سمنگان و بامیان می 

باشد)همان: صص411-412(.

5- نتیجه گیری
همانگونه که پیشــتر اشــاره شــد فرهنگ و تمدن یک 
جامعه هویت آن جامعه و منشــاء عمدهی دگرگوني هاي 
اجتماعات بشــري که تمام جهت گیریهــاو کارکردهاي 
گوناگون از آن سرچشــمه مي گیرد، اســت، لــذا آگاهي 
از فرهنگ و تمدن به جهت شــناخت هویــت و نقطهی 
آغازین دگرگونیهــاي اجتماعيـ  تاریخي ضروري بهنظر 

مي رسد. بحث ما بر سر تاریخ شــهرهای خراسان بزرگ 
که هماکنون بیشــتر آنها از حوزهی اقتدار سیاســی خارج 
شــدهاند، تنها یک بحث جغرافیایی تاریخی نخواهد بود، 
زیرا که هویــت تاریخی هر منطقهای بســته به فرهنگ، 
مذهب و احســاس یگانگی ملی دارد که خوشــبختانه با 
همهی اینکه بیش از یک قرن اســت که برخی شــهرها 
از ایران جــدا گشــتهاند، پیوندهای مذهبــی و فرهنگی 
آن مناطق، محققین و مورخین ما را بر آن داشــته اســت 
تا پیشینهی تاریخی آنها را بررســی و در برابر انستیتوهای 
شبیهســازی فرهنگی و اجتماعی، از مواد کتبی و تاریخی 
خود بهره گیرند. بررســی تاریخ و تمدن شهرهایی چون 
ســمرقند، هرات، بلخ و مــرو که در این پژوهــش به آنها 
پرداخته شده اســت، اگر تنها به عنوان یک کار آکادمیک 
صورت پذیرد و هدفی شایســته تر نداشــته باشــد، تنها 
لذت یک ســرگرمی را دارد و خواننده فقط تا هنگامی که 
آن مطالب را مطالعه می کند در نشــئه یک رمان تاریخی 
خواهد بود، اما اگر فرض را بر این نهیم که ســرزمینهایی 
از قرن های دور با ما پیوندهای خونی و فرهنگی داشــته 
اند و هم اکنون نیز این احســاس با زنده نگهداشتن عادات 
و رســوم کهن در آنها موج می زند، المحالــه بر این باور 
می شویم که بدون شــک دارای گذشته یکسانی بوده ایم 
که دســت حوادث هر یک از ما را بهگونه ای گرفتار کرده 
اســت و فریادهای مظلومانه آنان را از سر و صدای بوق و 
کرنای دیگران هرگز نتوانستیم بشنویم و یا آنچنان درگیر 
مشــکالت خود بوده ایم که آن ها را فراموش شــده می 
پنداشتیم. بدون شک بررســی هویت تاریخی هر منطقه 
نمی تواند ادعای سیاسی بهدنبال داشته باشد ولی حداقل 
برای ملتی که می خواهد با تاریخ کهن خویش آشنا شود، 
زمینه ساز مطالعات فرهنگی و بهره برداری سیاسی خواهد 

شد که هرگز نکوهیده نخواهد بود.
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