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تاریخ دریافت92/7/15 :
تاریخ پذیرش92/9/2 :
چکیده
امپراتوري بزرگ ايران ســرزمينهاي وســيعي را شامل ميشــد که اکنون هر کدام به کشوري
مستقل تبديل شدهاست .سرزمین خوارزم نیز ب هدلیل جایگاه جغرافیایی ویژهاش همواره مورد تازش
بیگانگان بودهاست .از آنجاییکه آگاهي از تاریخ به جهت شناخت هويت و نقطه آغازين دگرگونيهاي
اجتماعي ـ فرهنگی ضروري به نظر ميرســد ،لذا هدف از پژوهش حاضر بررســی ،شناخت و به یاد
آوردن گوشهای از تاریخ و تمدن خوارزم بهعنوان یکی از سرزمین های خراسان بزرگ(سرزميني که
زماني جز ايران بزرگ بوده و حتي موطن اصلي نژاد آريايي در آنجا قرار داشته است) میباشد .پژوهش
فوق منطبق بر روش توصیفی -تحلیلی و بهصورت مطالعهی اســنادی و کتابخانهای است .در این
راستا از مقاالت ،کتب ،پژوهشــها و طرح های مســتن د داخلی و خارجی مرتبط با موضوع در جهت
دستیابی به هدف پژوهش استفاده شده اســت .یافتهها نشــان داد خوارزم تنها ب هدلیل وجود خاک
حاصلخیز و آب رودهای بزرگ و دریاچه مشــهور و بزرگ آن نمیبوده اســت بلکه این سرزمین که
از آن با عنوان خواســتگاه آریاییان جهان نام بردهاند ،ب هدلیل زحمات و رنج هزاران ساله تمدنسازان
ایرانی و اســتفاده از آموزههای بزرگانشان ،به بهشــت روی زمین تبدیل گشــته بود .از این بهشت
شــمالی ،از این ســرزمین مقدس بزرگترین پهلوانان ،دانشــمندان ،صوفیان و غیره ایران و جهان
برخواستهاند ،لذا برای شناخت عظمت گذشته این ســرزمین ایرانی که با خون دل و علم و تالشهای
هزاران ساله ایرانیان ساخته و شکوفا گردیده بود ،بای د به کاوشــهای باستانشناسی و آثار باقیمانده از
آن دوران که امروزه بیشترشان در خاک دفن گردیدهاند ،توجه خود را جلب نمائیم.
واژگان کلیدی:
خوارزم ،خراسان بزرگ ،تاریخ و تمدن ،فرهنگ ،ایران

 .1نویسنده مسئول :مدرس گروه شهرسازی ،دانشگاه آزا د اسالمی ،واحدهمدان ،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
ایمیلAmir_Rahmani_1366@Yahoo.com:
 .2کارشناس شهرسازی ،دانشگاه آزا د اسالمی ،واحدهمدان ،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
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فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشنامه خراسان بزرگ

از تقويــم ايران و ماه هاي ايران باســتان در تقويم اســتفاده
مقدمه
امپراتوري بزرگ ايران ســرزمين هاي وســيعي را شــامل ميکردند(.)2000 ,Vogelsang
مي شــد که اکنون هر کدام به کشوري مســتقل تبديل شده
است .داستان جدايي و تکه تکه شــدن اين امپراتوري عظيم  -2هدف و روش تحقیق
داســتان دراز دامني اســت که مقال و مجــال عظيم براي از آنجایی که آگاهي از تاریخ به جهت شــناخت هويت و نقطه
تشريح آن نياز اســت .در اين پژوهش به بررسي تا سرگذشت آغازيــن دگرگونيهاي اجتماعي ـ فرهنگــی ضروري به نظر
ســرزميني خواهيم پرداخت که زماني جز ايــران بزرگ بوده ميرســد ،لذا هدف از پژوهش حاضر به یاد آوردن گوشه ای
و حتي مشــهور اســت؛ موطن اصلي نژا د آريايي در آنجا قرار از تاریخ و تمدن خوارزم بعنوان یکی از سرزمین های خراسان
داشته اســت .اين ســرزمين ،ســرزمين خوارزم است .برای بزرگ می باشــد .روش پژوهش منطبق بر روش توصیفی-
شــناخت عظمت پرشــکوه ایران زمین و تمام سرزمینهای تحلیلی و بهصورت مطالعهی اســنادی و کتابخانهای است.
از یاد رفته ایرانی در ایــن زمانه ،به خوارزم در شــمالی ترین در این راستا از مقاالت ،کتب ،پژوهش ها و طرح های مستند
قســمت از ســرزمینهای ایرانی میرویم که شــمالی ترین داخلی و خارجی مرتبط با موضوع در جهت دستیابی به هدف
ســرزمین متمدن جهان نیز محســوب میگردیده است .در پژوهش استفاده شده است.
وصف عظمت خــوارزم باید اینگونه بگوئیم کــه یا تعدادی از
مهمترین بزرگان علم و تحقیق جهان از آن برخواســته اند و  -3مبانی نظری تحقیق
یا بزرگان علم و تحقیق جهان همچو ابو علیســینا مدت ها در برای دو واژه فرهنگ و تمدن ،تعاریف گوناگونی ارائه شــده
این سرزمین دانش دوست به کار تحقیق و تعلیم مشغول بوده است اما در جمع بندی این تعاریف می توان آنها را به شرح زیر
اند .این سرزمین مهم ایرانی را تعدادی از بزرگترین محققین تعریف نمود:
ایران شــناس جهان ،مه د قوم آریا اعــام نمودهاند(آریانها فرهنگ عبارت اســت از وجه تمایز انســان هــا و حیوانات .
بزرگترین شعبه از مردم جهان می باشــن د و خوارزم در شمال توضیح آنکه انســانها در بعضــی از ویژگیهای جســمانی با
ســرزمینهای ایرانــی را ،زادگاه این مهمترین نژا د از شــعبه حیوانات مشــترکاتی دارند ،ا ّما در چگونگــی تأمین نیازهای
سفید پوست گفتهاند که خود این نژاد سفی د پوست مهمترین جســمانی ،معنوی و روحی با حیوانات تمایز دارند .مهم ترین
مردم دنیا در طول تاریخ می بودهاند) .همان گونه که اشــاره وجوه تمایز معنوی انســان هــا و حیوانات بدین قرار اســت:
شد خوارزم موطن آريايي ها بوده اســت .در مهريشت اوستا شناخت و باورها ،احساســات و گرایش ها ،اخالق ،هنر ،شیوه
در مور د خوارزم آمده اســت :آنجا که شــهرياران دلير بسيار های زندگی ،آموزش و پرورش ،ارزش ها ،آداب و رســوم که
بسيج کننده ،آنجا که کوه هاي بلند و چراگاه هاي بسيار براي همگی جزء مقوله فرهنگ به شمار می روند.
ســتوران هســت؛ آنجا که درياهاي فراخ و ژرف هست؛ آنجا تمدن به مجموعه دستاوردها و اندوختههای مادی و معنوی
که رودهاي پهناور و در خور کشتي راني با انبوه خيز آب هاي بشر که نمود ِبیرونی دارند اطالق می شود؛ توضیح آنکه انسان
خروشان به ســنگ خواره و کوه خورد و به سوي مرو و سغد و ها بر اســاس فرهنگ خودشــان این امکان را مــی یابند که
خوارزم شتابند  .گذشــته از این مطلب مهم ،محققان اینگونه نیازهای مادی و معنوی خو د را تأمیــن کنند .به عبارت دیگر،
اعالم نمودهان د که حضرت زردشــت ،پیامبر بزرگ آریایی  ،زمینه های فرهنگی ،چگونگی رفــع نیازهای مادی و معنوی
یا در خوارزم ،این قســمت از ســرزمین های شــمالی ایرانی را تعیین می کند .بنابراین ،علوم مختلف ،هنرها ،معماری ها،
متولد گردیده و یا قســمتی از عمر پر برکت خویش را در این مشاغل و دیگر مظاهر زندگی انســان ،در جهان بیرونی پدید
سرزمین آریایی(= ایرانی) گذرانده اســت .بسيار از آريايي ها می آید که از آنها با عنوان تمدن یا د می شود(کاشفي.)1389 ،
از همين ايالت خوارزم به سوي فالت مرکزي ايران مهاجرت تمــدن راه مشــترک زندگــي ،انديشــه و کنش انســان و
کرده اند(مارکوارت .)1367 ،خوارزم پس از اين مهاجرت و تا دربرگيرنده ســازگاري کلي با نيازهاي اقتصــادي يا محيط
قرن ها بعد فرهنگ ايراني خود را حفظ کرد ،شــواه د فراواني جغرافيايي پيرامون و ســازمان مشــترکي براي فرو نشاندن
دال بر تدوام فرهنگ ايراني در خــوارزم در ميان منابع تاريخ و نيازهــاي اجتماعي و سياســي محيط پيرامــون و مجموعه
متون کهن موجود اســت که يکي از آنها گفته هاي خوارزمي مشترکي از انديشــهها و دستاوردها اســت ،به عبارتی تمدن
در مورد فرهنگ و تاريخ خوارزم اســت .اظهــارات ابوريحان صورت و تجسم عيني فرهنگ اســت ،همانطور که فرهنگ
بيروني ،که خــود از دانشــمندان اين ناحيه اســت ،در مورد ظهور و بسط تفکر می باشــد(رحمانی و قربانخانی.)1391 ،
خوارزم نشــان ميدهد که خوارزميان تا زمان حيات ابوريحان بعد از اســام آوردن بســياري از اقوام غيرعرب و در آميختن
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آنها با عربها قــوم تازهاي به وجود آمد کــه قرآن کتاب اصلي
آنان بود و به ناچار همه عربي ميآموختنــد .در نتيجه جهان
اســام آميزهاي از اقوام گوناگون بود که قــرآن و زبان عربي
عامل يگانگــي آنها بود که بــه اين تمدن ،تمدن اســامي
ميگفتند(اســتیون لوکاس :1378 ،ص .)4تمــدن عمدت ًا از
زماني پدي د آمد که انســان مرحله زندگي بدوي را ترک گفت
و شهرنشــيني را آغاز کرد ،اما تمدن صرف ًا شهرنشيني نيست.
در واقع ميان شهر و تمدن رابطه خرد و کل برقرار است .از آن
هنگام که آدمي به رشــ د و تعالــي روي آورد ،هم به نيازهاي
حيات جســماني و هم به احتياجات معنوي خويش توجه کرد.
از اين رو کوشــيد تا به هــر دو نياز جدي پاســخ داده و آنها را
اقناع کند .حاصل اين کوشــش دســتاوردها و اندوختههاي
مادي و معنوي بود که تمدن را بوجــود آورد .در مورد عواملي
که تمدن را بوجــو د آورد ،ديدگاههاي مختلفــي وجو د دارد،
اما چن د نمونه آن بارزتر اســت ،مانند :عامل انســاني که يکي
از مهمترين عوامل اســت ،زيرا انســان با فطرت ،غريزهها و
عقل حيرت انگيــز خويش در ايجاد تمــدن نقش محوري را
ايفا کرده و بدون او عوامل مــادي و معنوي ديگر بي موضوع
و بدون فاعــل خواهن د بود(بلعمی :1373 ،ص .)466انســان
پس از ارتباط با محيط بيروني و کســب تجارت و اکتسابهاي
گوناگون اوليه در پرتو استعدادهاي فطري در مسائل مختلف
دســت به آفرينش زده و دســتاوردهايي گوناگــون عرضه
کرده که تمدن را بوجود آورد(رحمانــی و همکاران.)1392 ،
از ديگر عوامــل پيدايش تمدن عامل مادي و طبيعي اســت،
زيرا اگر ســرزميني حالت کســالت و بيحالي داشــته باشد،
حتي اگر از عامل انســاني فعالي برخوردار باشد ،باز نميتوان
انتظار ظهور تمدن در آن ســرزمين را داشت ،زيرا تمام نيروها
بر رفع گرسنگي متمرکز ميشــو د و فرصتي باقي نميگذارد
تا انسان به مســائل ضروريتر و بنياديتر بپردازد که در اين
مورد شــرايط جغرافيايي نقش مهمي دارد .به هر حال انسان
با آســايش خاطر از مايحتاج اوليه زندگي بــه فکر ايجاد علم،
فلســفه ،ادبيات و هنر و غیره ميافت د و در اين صورت تمدن
بوجود ميآيد(کاشفی :1389 ،ص.)45
بهترين و بارزتريــن نمود تمدن در مکانهايي بوده اســت که
اين شرايط را داشــتهاند و اين شــرايط در کنار رودها فراهم
بوده است .رودخانههاي بزرگ شير کشــاورزي و مايه حيات
زندگي بشر بوده اســت .نيل ،فرات ،دجله و رودهاي بزرگ در
چين و هند نمونههايي از آن اســت که نخستين جامعههاي
ســازمان يافته در کنارهي آن بنياد نهاده شد .در مجموع آنچه
بايد فراهم شــود تا ارکان تمــدن بر روي آن قــرار گيرد ،در
حقيقت بســتري از آرامش و امنيت است يعني امکان کاهش
اضطرابها و دلمشــغوليها .البته به باور بســياري ازجمله
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ابن خلدون ،هر تمدن در مسير شکلگيري خود نياز به نوعي
غرور و همبســتگي ملي دارد که ابن خلــدون از آن به عنوان
عصبيت ياد کرده است(بلعمی :1373 ،ص .)466اين مفهوم
در واقع روح اصلي هر تمدن است .عاملي که انگيزهي الزم را
فراهم ميآور د و تعاون و همکاري گروهي مشخص و هدفمند
يدهد .بنابراين اصل همکاري و تعاون بايد مورد
را شــکل م 
مقبول عامه واقع شــو د تا گروهي هم نظر بر اســاس آن و با
تکيه بر اخالقيات(که يکي از داليل مهم ايجا د تمدن اســت)
بتوانن د شــالودهي تمدن را پيريزي کننــد .اخالقيات از اين
جهت اهميت دارند که باعث ميشود از سقوط در سراشيبيها
و پرتگاههاي مسير جلوگيري ميکند .از عوامل ديگر در ايجاد
تمدن ميتوان به تســامح يا اصل درک و تحمل ديگران ياد
کرد ،زيرا با تحمل و صبر و بردباري در برابر انکار و انديشههاي
مختلف ميتــوان ارتباط با آنــان را حفظ و به رشــد و تعالي
رسيد و از تجربيات و پيشــرفتهاي آنان در مسير خود استفاده
نمود(والیتــی :1382 ،ص .)12حفظ وحدت و يکپارچگي نيز
در رشــد و اعتالي يک تمدن نقش بســزايي دارد .در پارهاي
از موار د دين نيز عامــل ايجاد يا تقويت يک تمدن به شــمار
ميرود ماننــ د آييــن اســام(والیتی :1382 ،ص .)34اگر
بخواهيم در مور د تمدن يک ملت صحبت کنيم ،بايد از وسعت
مملکت و عظمت و ثروت آن و نتايج و وســايل پيشرفت آن
صحبت شود .در مورد تمدن اسالم همچنين است ،زيرا بزرگي
سرزمين اســامي و کثرت قوميت آن در پرتو تعاليم اسالم نه
تنها خدشهاي در پيشرفت آن وارد پيشرفت آن وارد نکرد بلکه
سرعت آن را فزونتر ساخت.
 -4یافته های تحقیق
 -1-4موقعیت جغرافیایي خوارزم
خوارزم در غرب ماوراءالنهر(بی نا )1352 ،و سرزمینی جدا از
خراسان و ماوراءالنهر است(ابن حوقل ،1345 ،ص )206اما
برخی از منابع جغرافیاي تاریخی ،آن را سرزمینی از منطقه
ماوراءالنهر و نزدیک ترین ناحیۀ آن به خراســان دانســته
اند(اصطخري ،1368 ،ص .)307خــوارزم در بخش پایین
دست رودخانه جیحون و در دو ســوي کرانههاي شرقی و
غربی آن واقع اســت .همچون دو کرسی که یکی در شرق
و دیگري در غرب جیحون جاي گرفتــه و خاکش تا جایی
پیش رفته اســت که رودخانۀ آمودریا(جیحون) به دریاچۀ
خوارزم(آرال) میریزد ،بنابراین ،ســرزمینی است در جنوب
دریاچۀ خوارزم(آرال) و در ریــزش گاه(مصب) آمودریا که
از کوههاي شــمال افغانســتان(هندوکش) سرچشمه می
گیرد و آخرین نقطــه اي که پیش از ریختن بــه آرال از آن
جا می گذرد ،همین ناحیۀ خوارزم است .خوارزم که از شمال
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به سرزمین غُزها و از جنوب به ماوراءالنهر می رسد ،در قرون
نخستین اسالمی دو مرکز داشــت :یکی در جانب غربی یا
ایرانی رود جیحون که جرجانیه یا گرگانج نامیده می شــد
و دیگري در بخش شــرقی یا جانب تورانی(سمت هیطل)
جیحون با نام کاث آبادتر و پیشــرفته تر جرجانیه(مقدسی،
 ،1385ص .)412گرگانج در دورة چیرگی عرب ها جرجانیه
نام گرفت(بارتولد و والدیمیرویچ ،1351 ،ص  )333و کاث
پایتخت باستانی خوارزم به شمار میرفت.
افزون بر این دو شــهر مهم ،دیگر شــهرهاي تابع خوارزم
عبارت بودنــد از :درغان ،هزار اســب ،خیوه ،خشــمیثن،
اردخشــمیثن ،ســافردز ،نــوزوار ،کردان خــواش ،کردر،
براتگین ،مذمی ّنیه ،مردا جقان ،ممینهاد ،حاس(اصطخري،
 ،1368ص .)322پس از طغیان آمودریا(اوایل قرن چهارم
هجري) ،کاث رو بــه ویرانی نهاد و اعتبارگذشــته خود را
از دســت دا د و گرگانج(شــهر ناحیۀ غربی) از دید مرکزیت
سیاســی ،جاي کاث را گرفــت .پس از ایــن ،گرگانج تنها
کرسی خوارزم و به شهر خوارزم معروف شد(رودگر،1376 ،
ص .)238سالنامه هاي روســی آن را با نام اورناچ یاد کرده
اند(بارتولد و والدیمیرویــچ ،1351 ،ص .)206البته به رغم
ویرانی کاث ،جایــگاه را هبردي(اســتراتژیک) تجارياش
محفوظ ماند؛ چنان که کانون کاروان هاي مسافر از دیار غُز
به خراسان به شمار میرفت(بیات ،1363 ،ص.)198

جرجانیه جاي کاث را گرفت و از ایــن دید که کاروان هاي
بازرگانی این شهر به سوي ناحیۀ گرگان حرکت می کردند،
بســیار مهم شــد(ابن حوقــل ،1345 ،ص .)321کاث در
ترکستان غُز بود و بازرگانان غُز به انگیزه تجارت بدین شهر
می رفتنــد و از همین روي ،به گــذرگاه کاروانهاي تجاري
بدل شــد(اصطخري ،1368 ،ص .)321کاث هم چنین از
دید مرکزیتش براي پیکار با غُزان و ترکان مهم بوده است؛
چنان که مردم آن غازي و جنگی بــوده اند(بی نا.)1352 ،
قرارگیري آن بر ســر راه هاي تجاري و دســترس آسان به
نواحی شمال ماوراءالنهر و جنوب روســیه ،از ویژگی هاي
جغرافیایی منطقه خوارزم در قرون نخســت اســامی به
شــمار میرفت و همین ویژگی ،بر توان منطقه براي دست
یابی به توســعه بیشــتر افزود .در حال حاضــر خوارزم(به
ازبکــی )Xorazm viloyati :یکی از اســتانهای
کشور ازبکستان است .وســعت آن  ۶۳۰۰کیلومتر مربع و
جمعیت آن  ۱۴۱۱۵۰۰نفر است؛ بنابراین سرزمین خوارزم
باستان در شمال غرب کشــور ازبکستان واقع شده و دلتای
رودخانهی آمودریا یا جیحون(وهرو د یا وخشــو در اوستا و
اکسوس در نوشــته های مورخان کالسیک) را تشکیل می
دهد(.)1988 ,Francfort

شکل  -1موقعیت خوارزم در خراسان بزرگ

خوارزم  ،گوشه ای از سرزمین های خراسان بزرگ...

شکل  -2سرزمینهای خالفت شرقی

 -2-4جغرافیای خوارزم از نگاه جهانگردان
قدیم
برای درک عظمت کار نیاکانمان و شــناخت بهتر تمدن
بزرگ ایرانیــان خوارزمی ،این ایرانیان از جان گذشــته و
فداکار در راه علم و پیشــرفت بشــریت و ایران زمین ،به
کتاب ارزشمن د اســتاد جلیل القدر لســترنج مراجعه می
نماییم که راهگشــای ما می باشــد .در بخش سی و یکم
از کتــاب ســرزمینهای شــرقی خالفت(به ایــن کتاب
ســرزمینهای خالفت شــرقی نیز گفته اند) که به فرارود
(ماوراء النهر) می پردازد این مطالب را درباره رود بهشتی
ایران زمین ،جیحــون ،از قول ایشــان و دیگر محققان و
جهانگردان درســت کردار مــی خوانیم :پــس از اینکه
جیحون از آمویه(بندرگاه مهم شــهر بزرگ مرو خراسان،
مرو مهمترین شهر و کرسی خراســان در عصر ساسانی
و حتی چندین قــرن بعد از آن می بوده است)(لســترنج،
 .)1367در وصف این نزدیک ترین شهر به خوارزم بزرگ
باید بگوئیم که این شــهر همان جایی اســت که آخرین
شاهنشاه ساســانی در نزدیکی آن کشــته گردید و دقیق ًا
همان جایی است که ایرانیان به رهبری بزرگ مرد تاریخ
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بشر ،ابومسلم خراســانی ایرانی نهضت ضد عرب خود را
از آن آغاز نمودن د و توانستن د با دســتان خود تاریخ را ورق
زده و دنیا را از دســت رهبری قوم دون و نژا د پرست عرب
راحت نماید) می گذرد ،صد و چهل مایــل را در بیابان به
سوی شــمال پیش میرود تا به طاهریه می رسد و از اینجا
به بعد دلتای جیحون اســت که به آن خــوارزم میگوییم.
لســترنج ادامه می دهد :در قرون وسطی در طول سیصد
مایل مســیر این رو د عظیم ،در خوارزم -نهرهای بسیار
از آن جدا گردیده و ایالت پهناور خوارزم را مشــروب می
ســاخت .از زمان فتوحات اعراب رود جیحون چندین بار
بســتر خو د را در اراضی دلتا (= خوارزم) تغیر داده اســت.
شکسته شدن سدها و بندهای این رود در زمان فتنه مغول
یعنی در قرن هفتم ســبب تغیر مجرای سفالی جیحون
شد .معلوم است که رود جیحون در آنزمان در بستر واحدی
که قابل کشــتیرانی بود جریان داشت و به ساحل جنوبی
دریاچه خوارزم که پوشــیده بود از تاالب ها می رســید ،و
بعد از گذر از این تاالب ها جیحون بــه آغوش باز دریاچه
شمالی می رسید .لســترنج به عمق کم ســاحل شرقی
دریاچه خوارزم به دلیل ته نشــین شدن رسوبات رودهای
بهشتی ایران زمین اشــاره می نماید و اینکه کشتی هایی
که از جیحون به دریاچــه بزرگ خوارزمیــان می آمدند
نمی توانستند وارد ســیحون که در ناحیه شمال شرقی به
دریاچه می پیوست ،وارد گردند و این به دلیل عمق کمتر
ســیحون به جیحون و کوچک تر و کــم آب تر بودن این
رود مرزی اســت نســبت به جیحون بزرگ .ایشان ادامه
می دهند :جغرافی نویسان قدیم یخ بستن رود جیحون و
سیحون را در زمستان ازجمله عجایب جهان می دانستند
زیرا هیچ تصور نمی کردند که این ســرزمین های شمالی
ایران زمین بتوان د آنقدر ســر د شــود که رودهای به این
بزرگی را منجمد نماید به گونه ای که کاروان های بزرگ
به همراه بارهای ســنگینی که با خــو د حمل می نمودند،
از روی سطح یخ بســته این رودها بگذرند .این انجماد از
دو تا پنج ماه از ســال طول می کشــید و ضخامت طبقه
یخ پنج وجب – بیــش از یک متر – و گاهــی از این هم
بیشتر میشده است .لســترنج می فرمایند :قب ً
ال گفتیم از
رود جیحون در قسمت ســفالی آن که به دلتای خوارزم
– متصل اســت نهرهای – رودهای دست ساز ایرانی -
کوچک و بزرگ بســیار از جانب راســت و چپ رو د برای
آبیاری اراضی دلتــا جدا کرده بودند که بیشــتر آن نهرها
– کانال ها – قابل آم د و شد کشــتی بود .اکثر شهرهای
مهم خوارزم بزرگ در کنار این نهرها – رودهای نیاکانی
– جای داشــتند نه در کنار خو د رود جیحون زیرا همیشه
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خطر تغیر بســتر جیحون در پیش بــود – و نابودی یک
شهر بزرگ تنها با یک طغیان بزرگ رود جیحون که بیش
از  2500کیلومتر طول می دارد .قسمت سفالی جیحون
کام ً
ال قابلیت کشتی رانی داشــت .یخ بستن جیحون در
زمستان کشــتی رانی را در آن رودخانه دشــوار بلکه غیر
ممکن میســاخت .یاقوت می گوی د در شــوال سال 616
(دسامبر  )1219هنگامی که از مرو به جرجانیه می رفت با
کشتی بر روی جیحون مسافرت می کرد و نزدیک بو د او و
همراهانش از سرمای سخت و یخ بستن ناگهانی جیحون
به هالکت رســند و پس از تحمل رنج بســیار توانستند
خود را به خشکی رســانند و خشــکی را نیز تمام ًا برف و
یخ فراگرفته بود .در این ســفر چارپایی که مرکوب یاقوت
– این جهانگرد و دانشــمند بزرگ بو د تلف شد و خو د وی
به زحمت نجات یافت (لســترنج .)1367 ،يکي از داليل
اهميت خــوارزم موقعيت ويــژه جغرافيايــي اين منطقه
بود که آن را تبديل به منطقه اي اســتراتژيک در تجارت
مي ساخت .قافله هاي تجاري در زمســتان با استفاده از
ضخامت يخ هاي رودخانه جيحون آمد و شــد ميکردند.
صادرات عمده خوارزم خواروبار و غالت و ميوه بود .زميني
بســيار حاصلخيز داشــت و محصول پنبه و فرآورده پشم
گوسفند آن فراوان بود .گله هاي بزرگ گاو و گوسفند و در
چمنزار هاي حوالي آرال زيســت مي کرد و انواع لبنيات از
آنها به دست مي آمد و صادر مي گرديد .بازارهاي جرجانيه
به داشــتن امتعه نفيس و متنوع پشمين که از ناحيه بلغار و
ســواحل ولگا به آنجا مي آوردند ،شهرت داشت و سياهت
مفصل آن را مقدســي و ديگر مورخين در نوشتجات خود
نقل کرده اند(مسعودی.)1365 ،
 -3-4رودهای خوارزم
جیحون و سیحون ،رودهای بهشــتی خوارزم و اهمیت
کوهســتانی که این رودهای ایرانی از آن سرچشمه می
گیرد .گذشته از ایرانویج و شــهرها و سرزمینهای بزرگ
دیگری چون مرو شــاهگان ،گرگان ،ری ،هرات(آریانای
ســابق) و الهور پنجاب و کابلغیره ،اوســتا شانزدهمین
شــهر اهورا آفریده را در سرچشــمه رود رنگ ها -ارنگ
بیان می دار د که محققین موقعیت امروزه این ســرزمین
اهورا فرموده را با ســرزمین تاجیکان ،یعنی همان جایی
که رودهای بهشتی ســیحون و جیحون از آن سرچشمه
می گیرد ،تطبیــق داده اند .این رودهای بهشــتی که از
سرزمین کوهستانی تاجیک ها سرچشــمه می گیرند در
انتها مسیر به ســرزمین کم ارتفاع خوارزم بزرگ سرازیر
می گردند و به دریاچه بزرگ خوارزم که در انتهای مســیر

این رودهای آســمانی قرار مــی دارد ،مــی پیوندند؛ به
عبارت دیگر سیحون بهشــتی از برکات این شانزدهمین
ســرزمین بهشــتی و اهورایی ایران زمین است .در اوستا
از رود ارنــگ و بــه رود (بــه رود  -وه رود – وه روت -
ویونگهی – واتگوهی) بســیار ســخن رفته اســت .رود
سیحون که به خوارزم میریزد ،از دور دست ترین سرزمین
ایرانی سرچشمه می گیرد .اوستا از انتهای رود رنگ های
بهشــتی در خوارزم ایران زمین با نام مرکز جهان نام می
برند و در جای هــای دیگر همین کتاب باســتانی ابتدا و
سرچشمه این رود را که در ســرزمین و شهر اهورا آفریده
شــانزدهم قرار می دارد ،منتها الیه سرزمین های ایرانی،
یا دور دست ترین سرزمین ایرانی بیان می نماید .اهمیت
این موضوع از آن جهت اســت که اوستا برای نشان دادن
دور دســت ترین سرزمینها ،از این ســرزمین کوهستانی
شمال شــرق ایران زمین که رود سیحون از آن سرچشمه
می گیرد ،نام می برد و گویا در دوران گردآوری اوســتا نام
این ســرزمین ایرانی گویای دورترین و دور از دســترس
ترین ســرزمین ها و ضرب المثل دوری و دست نیافتنی
بودن ،می بوده است(این صفت بعدها به قله قاف و قفقاز
داده شد ،ولی شــای د در ابتدا همین سرچشمه کوهستانی
رود رنگ هــا و پامیر بزرگ می بوده باشــد که به انتهای
دنیا مشــهور می بوده اســت و بعدها این صفت و لقب به
کوهســتان بزرگ قفقاز در شــمال ایران زمین داده شده
است) .اوستا دیگر خصوصیات این سرزمین بهشتی و پر
برکت را که در منتها الیه ســرزمینهای ایرانی و مرزهای
شــمال شــرقی ایران زمین قرار می دارد(سرزمینی که
ســیحون بزرگ از آن سرچشــمه می گیرد تا به دریاچه
خوارزم در مرز شــمالی ایران زمین ســراریز گــردد) را
اینگونه بیان می نماید :ســرزمینی که در سرچشمه رنگ
ها واقع است شانزدهمین سرزمینی اســت که من اهورا
مزدا آفریده ام .ساکنین آنجا ســرور و بزرگ ندارند(حاکم
و پادشــاهی بر آنان حکومت نمی کنــد و این مطلب می
باید به دلیل دور از دسترس بودن آنها از مرکز ایران زمین
و داشــتن زندگی قبیله ای آنان می بوده است) .در اوستا
آمده اســت اهریمن برای نابودی این سرزمین زمستان
طوالنی به وجود آورد .اوســتا می فرماید که دو رو د بزرگ
و بهشــتی رنگ ها و وه رود(آمو دریا و ســیر دریا) از البرز
مقدس سرچشــمه می گیرند که در اینجا دو مطلب مهم
قابل تذکر است ،اول اینکه ایرانویج بزرگ و معروف ،این
اولین سرای آریایی ،در جایی است که جیحون(ویونگهی)
از آن می گذرد که اگر اشــتباهی در تطبق ویونگهی اوستا
با جیحون توسط محققین اتفاق نیفتاده باشد ،ایرانویج نه
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در گرجســتان زیبا و بهشــتی ایران زمین ،بلکه در شرق
ایران زمین و سرزمین های شمال سیستان بزرگ(منظور
شمال کابل است) و خراســان کبیر قرار می دارد .یعنی در
جایی در غرب کوهســتان بزرگ پامیر(دومین کوهستان
مرتفع جهان که بــه آن بام جهان می گفته ایم) و شــرق
دریاچه بزرگ کاســپین ها(بزرگ تریــن دریاچه گیتی).
یادمان نرو د که این رودها و کوهســتان ها و ســرزمین
های بهشــتی که از قدیمی ترین روزگار به آنان بهشتی
گفته شده اســت و در قدیمی ترین و مقدس ترین کتب از
آنان با نام بهشــتی یا د گردیده است و حتی با آمدن اسالم
که تغییرات بسیار زیادی در ســطح ایران زمین به وجود
آورد ،ولی این رودها و ســرزمین های ایرانی با نام بهشتی
یاد شــ د و غیره .در این بین می بای د متذکــر گردیم که
وجو د این رودها و کوهســتان ها و سرزمین های بهشتی
و منشا ایرانی داشــتن گیاهان و میوه های بهشتی جهان
چون زعفران ،سیب ،انار ،گندم و غیره دلیل بهشتی بودن
ســرزمین مقدس ایران زمین اســت و ایران زمین نمونه
زمینی شده بهشت آسمانی است(مسعودی.)1365 ،
 -4-4وجه تسمیه خوارزم
درباره نام خوارزم بای د بگوئیم که محققان هنوز بر ســر
معنای نام خــوارزم به عقیده ای جامع دســت نیافته ان د و
به همین دلیل ما در اینجا معناهــای مختلف نام خوارزم
خوارزم (نامهای دیگر:
را از نگاه آنان یادآور می شــویمَ .
خوراســمیه ،خوراســمیا) ســرزمینی کهن و بزرگ در
ازبکستان و ترکمنستان اســت که در دلتای رو د آموی و
در کنار دریاچــه خوارزم قرار گرفته اســت .اکثر محققان
بر این عقیده اند که این نام همچو نام خراســان(= محل
طلــوع و آمدن خورشــید) دارای رابطه ای مســتحکم و
مستقیم با خور و خورشید می باشــد و به همین دلیل این
دســته از محققان خوارزم ،این سرزمین شــمالی ایرانی
را جایگاه خورشــید معنی نموده اند که این نشان دهنده
موقعیت نصف النهاری و نیمروزی این ســرزمین ایرانی
اســت(خوار یا خور که معنی خورشــید می دهــ د  +زم یا
زمین = سرزمین خورشــید) .نام خوارزم را بر گرفته از دو
بخش خوار(خورشــید) و زم(زمین) دانســتهاند به معنای
سرزمینی که خورشید از آن بیرون میآید و یا خوار(پست)
و زم(زمین) به معنای سرزمین پست میباشد( Helms
 .),64.p :1997 ,and Yagodinبعضــی دیگــر از
محققین خوا ِر خوارزم را به معنی خوار و پائین و فرو معنی
نموده اند و خوارزم را به معنای سرزمین پائین دستی و فرو
رفته معنی کرده اند .این معنی به دلیل گود بودن سرزمین
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خوارزم در شمال ایران زمین می باشد(گودی این سرزمین
به گونه ای است که از رســیدن آب رودهای بزرگی چون
جیحون و سیحون بهشــتی به گودی بزرگتر شمال ایران
زمین که همانا دریاچه کاسپین ها می باشد جلوگیری می
نمایــد)(  .)p511 :1991 ,Rapoportگاه گفتار
درباره نام خوارزم با افسانه آمیخته است ،عده ای دیگر از
محققین نام خوارزم را به یادگار مانده از جنگ کیخســرو،
شاهنشــاه مقدس ایران زمیــن با تورانیان مــی دانند در
سرزمین خوارزم .این جنگ از برای کین خواهی سیاوش
شــهید از ترکان به وقوع پیوسته بود(در شــاهنامه ،سند
ملی ایرانیان می خوانیم :کی خســرو برای گرفتن انتقام
خون به ناحق ریخته شده شــاهزاده آزاده ایران زمین ،به
جنگ با ترکان می شــتابد .جنگ در ســاحل رود بهشتی
جیحون به وقوع پیوست ،رودی که ترکان توانسته بودند
تا آنجا را اشغال و در داخل ســرزمینهای ایرانی پیشروی
نمایند .در ابتدای جنگ شاهنشاه ایران زمین برای اینکه
از جانبازی و ریخته شــدن خون بی گناهــان جلوگیری
نمایند ،روش جنگ ایرانی را پیشنهاد می نمایند که مورد
قبول تورانیان نیز قرار می گیــرد .این روش همان روش
جنگ جوانمردانه اســت که اروپائیان به آن دوئل گویند،
پس بهترین و قوی ترین مرد تورانــی برای جنگ تن به
تن با شاهنشاه ایران زمین انتخاب گردید .نتیجه نبرد این
دو مر د قوی ،یعنی شاهنشــاه مقدس ایران زمین و شیده
سردار تورانی در این جنگ تن به تن مشخص میگردیده
بوده است و شــخص بازنده ،دلیل شکست تمام سپاهش
می گشــته اســت .اینگونه و در این نوع از جنگ ایرانیان
غیر از آن یک نفر بازنده و شکســت خورده ،کسی کشته
نمی شده است .جنگ کیخســرو مقدس به پایان رسی د و
جس د ســردار تورانی بر زمین افتاد ،اینگونه جنگی که می
توانســت جان صدها و هزاران انســان را بگیر د با حداقل
خسارت به پایان رسید ،یعنی تنها با جان دادن یک انسان
و به همین دلیل ایرانیان این سرزمین را خوارزم = سرزمین
آســان نامیدند(خوار = آســان) .زکریای قزوینی روایتی
دیگر دارد؛ گویا پادشاهی بر چهار ص د نفر از بزرگان ملک
خویش خشم گرفت و آنان را به جایی دور از میهن(کاث)
تبعی د کــرد .تبعیدیان در آن مــکان خانههایی برای خود
ساختند .پادشــاه به دیدن آنها رفت ،حالشــان را پرسید
و پاســخ شــنید که ما ماهی داریم و هیزم ،ماهی بریان
میکنیم و میخوریم  .به گفته قزوینی چون گوشــت در
زبان آنها خوار و هیزم ،رزم خوانده میشــد آن ســرزمین
را خواررزم نامیدنــد و رفته رفته یکــی از ر های آن افتاد
و به خوارزم آوازه یافت .این روایت مبنــای علمی ندارد،
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اما بسیاری از گذشتهنگارها و جغرافینویسان بدان اشاره
کردهاند(انوشه .)1380 ،ياقوت حموي نيز به روايتي نظير
روايت قزويني اشــاره ميکن د با اين تفاوت که ياقوت مي
نويسد :وقتي مأموران به سراغ آنها آمدند مشاهده کردند
که کوخ هايي ساخته و به صي د ماهي اشــتغال دارن د و در
اطرافشان خرماي فراواني است از آنان پرسيدند که حال
و روزتان چگونه است؟ پاسخ دادند که اين گوشت ماهي و
خرما رزق و روزي ما است .ماموران مراجعت کردند و خبر
را براي پادشــاه بردند ،به همين دليل نيز آن سرزمين به
خوارزم اشتهار يافت زيرا گوشت ماهي در زبان خوارزمي
خوار و خرما رزم ناميده مي شد(حموی.)1956 ،
 -5-4تاریخ خوارزم
تاریخ خوارزم ،به اندازه تاریخ ســغد ،کهن است و با وجود
این ،تا ســال  ۱۹۳۰آگاهی زیادی درباره آن در دســت
نبود .در این تاریخ تولســتوف مقداری بازماندههای عهد
نوســنگی را در آنجا یافت که مربوط به هــزاره چهارم و
ســوم پیش از میال د بود و کوشش خو د را مصروف گذشته
خوارزم کرد .وی به این نتیجه رســید کــه ماهیگیران و
شکارچیان این نواحی در عصر مفرغ با ساکنان کرانههای
ولگا ،غرب قفقاز و اورال و همچنین با مردم شــمال ایران
تماس داشــتند .خوارزمیان تا ســدههای پیش از میالد،
با اســتفاده از یک روش آبیاری پیچیده توانســته بودند
که جوامع بزرگی تشــکیل دهند .خوارزمیــان اگرچه در
ســده ششــم پیش از میال د در زمان کوروش هخامنشی
مغلوب هخامنشیان شدند ،ولی اســتقالل خود را در سده
چهارم بازیافتند ،اما در ســده اول یــا دوم میالدی تحت
تســلط کوشــانیان در آمدند .با وجود این ،در ســده دوم
و ســوم میالدی دوباره مستقل شــدند و توانستند سکه
بزنن د و تا ســده دوازدهم به همین صــورت آزا د ماندند.
دودمان ایرانیتبار آفریغیان که از والیان ساســانیان بودند
در ســرزمین خوارزم فرمان میراندن د و پس از اســام تا
ســال  ۱۰۱۷/۴۰۸پایدار ماندند اما در آن سال از محمود
غزنوی شکســت خوردند .این رویداد پایان فرمانروایی
ایرانیتباران بر خوارزم را رقم زد و ترکســازی منطقه به
مرور زمان عنصر ایرانی را در اقلیــت و عنصر ترک را در
خوارزم به اکثریت رساند(سغدی .)1369 ،ورود اسالم به
خوارزم چندان آســان صورت نگرفت ،چنانکه دوام آن به
خوارزم چنان آسان نبود .گشــودن کامل خوارزم به دست
قتیة بن مســلم در  ۹۳ه.ق روی داد .بر پایه نوشــتههای
جغرافینویسهای اســامی خوارزم سرزمینی بوده است
که در شمال و باختر آن ،ســرزمین ترکمانان و در جنوب و

خاور آن ،خراســان و فرارود قرار داشته .والیت خوارزم دو
شهر بزرگ داشته که یکی گرگانج و دیگری کاث نامیده
میشدهاند .در زمان خوارزمشاهیان شهر گرگانج پایتخت
ایران بود .آنــگاه که مغوالن به خوارزم یــورش بردند ،از
همان ابتدا روشــن بود که آنجا را با خاک یکسان خواهند
کرد ،چناچــه از اورگنج تختگاه خوارزمشــاهیان جز تلی
خاک چیزی باقی نماند .کشــتار مردم به دســت مغوالن
نزدیک به همه گنجینه دانــش و ادب را که خوارزمیان در
طول ســالها اندوخته بودن د بر با د داد .در یورش چنگیز
شمار فراوانی از دانشــمندان و شاعران کشته شدند .شهر
خوارزم در دوره اسالمی به دلیل وجو د علمای زیاد در این
شــهر از اهمیت ویژهای برخوردار بوده .به عنوان شاهدی
بر این اهمیت در زمانی که بین تیمور و والی خوارزم ،امیر
حســین صوفی اختالفی پیش آمد تیمور قصد کر د که به
این شهر لشکر کشــی کن د اما علمای دربار تیمور به دلیل
وجو د علمای مهمی در این شهر او را از این کار باز داشتند.
حافظ ابرو ایــن رخدا د را چنین نقل میکند :امیر حســین
صوفی والی خوارزم به امیر صاحب قران پاسخ ناهمواری
داد و تیمور قصد لشکرکشی به خوارزم نمود .امیر صاحب
قران از خشونت آن جواب در تاب شــ د و خواست در فور
با لشــکری جرار متوجه آن دیار گردد .بزرگان ماوراءالنهر
مثل موالنا جالل الدین کشــی و خواجه عصــام الدین
ماضی و ســایر ایمه و قضات ،صفت قبه االسالم خوارزم
کردن د که ،امروز در روی زمین مفخر اهل اســام و مقر
علما انام خاک پاک خوارزم اســت و روضه مشــایخ کرام
نشاید که به واســطه غرض یک کس در زیر دست و پای
لشکر جرار مستهلک شــوند .خوارزم تا روزگار سامانيان
همچنان هويــت ايراني خود را حفظ کــرد و اقوام ايراني
در اين منطقه اکثريت غالب را در اختيار داشــتند .با افول
قدرت ســامانيان به تدريج قبايل ترک به ســوي جنوب
پيشروي کردند و شــهرهاي خوارزم محل توطن ترک ها
شد .با ظهور سلطان محمود غزنوي و به دنبال قتل مأمون
بن محمد(خوارزمشــاه) چون غزنويان برخوارزم مسلط
شدند ،دستور ســلطان محمو د غزنوي آلتونتاش ،حاجب
ســلطان محمود ،به حکومت خوارزم منصوب ش د و لقب
خوارزمشاه يافت(انوشه.)1380 ،
 -6-4امپراتوری خوارزمشاهیان ۱۲۲۰ ،م
کم و بیش پــس از پیدایش ازبکان بدین ســو ،خوارزم را
خیوه خواندهانــد .حکومت ایــن منطقه پــس از تیمور
گورکانــی در قرن  ۱۰هجــری ۱۵/میالدی به دســت
نوادگان تیمور افتاد .خانات خیوه یا خوارزم که مرکز آن در
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شهر خیوه بود ،در اوج قدرت خو د بر تمامی نواحی اطراف
دریاچه آرال در شمال ازبکستان و جنوب غربی قزاقستان
کنونی و بخشهای بزرگی از ترکمنستان کنونی حکومت
میکرد .در سال  ۱۱۵۳نادرشــاه به خیوه تاخت و آن را به
تصرف خو د درآور د و طاهرخان یکی از ســپاهیان خود را
به فرمانروایی آنجا گماشت .هفتســال بع د با مرگ نادر
دوباره ازبکان تیموری در این منطقه به قدرت رســیدند.
در  ۱۲۵۳-۱۲۵۲ه.ق روسها به خیوه لشکر کشیدند اما
این لشکرکشی بهرهای نداشت .سرانجام روسیه توانست
در روزگار فرمانروایی محمــ د رحیمخان(۱۲۹۰ - ۱۲۸۱
ه.ق) خیوه را به تصرف خود درآورد و این منطق به صورت
تحتالحمایه امپراتوری روســیه درآمد .پس از پیروزی
انقالب بلشــویکی  ۱۹۱۷در روســیه ،سوسیالیســتها
در ســال  ۱۹۲۰دولتی بــه نام جمهوری شــوروی خلق
خوارزم را تأســیس کردند که بخشــی از اتحاد شوروی
بود .چهار ســال بع د روسها تقســیمات مرزی آســیای
میانه را بر حســب ملیت ســاکنان تغییر داده و بیشــتر
جمهوری خوارزم در جمهوری ازبکستان (استان خوارزم
و جمهوری خودمختار قرهقالپاقســتان) و بخشی هم در
ترکمنستان(اســتان داشحوض) قرار گرفت(انوشــه،
.)1380
 -7-4زبان خوارزم
در آثارالباقیــه از قــول نابغه ایــران زمین مــی خوانیم:
خوارزمیان زبان خوارزمی را شــاخهای از درخت اســتوار
پارســیان میدانند :و أما أهل خــوارزم ،و إن کانوا غصن ًا
من دوحة الفُرس (و مردم خوارزم آنها شــاخهای از درخت
استوار پارسیان (ایرانیان) هســتند) .زبان خوارزمی ،یکی
از زبان های ایرانی از شــعبه شــرقی و با زبــان ایرانیان
ســغدی(ایرانیان شــمال خراســان و دره رود زرافشان
که بخارائیان و ســمرقندیان بزرگ امــروزی فرزندان
آن برومند سغدیان باســتان ،این نیاکان ستایش برانگیز
خراسانیمان میباشند) ،استی(اوستها شعبه ای بسیار مهم
از ســکاها و ســرمت های ایرانیاند و با اینکه در تاج ایران
زمین ،قفقاز زندگی می نمایند ولی زبانی شــبیه به زبان
ایرانیان شــرقی می دارند و از این جهت زبان این ایرانیان
شــمالی جزیی از زبان های شــرقی ایرانی محسوب می
گردد .ایرونها یا اوستها فرزندان آالن ها = آیرن = ایرانها
میباشن د که در عصر باستان شعبهای مهم از بزرگ ترین
عضو خانواده ایرانی ،یعنی ســکاها می بودهاند که از مهم
ترین همســایگان تاریخ خوارزم محســوب می شوند) و
زبانهای پامیری(پامیر کوهســتان بــزرگ ایران زمین،
در منتها الیه شمال شرق ســرزمین های ایرانی ،و دقیق ًا
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در مرکز آسیا جای دارد و مســکن ایرانیان تاجیک است
و زبان های پامیری نیز شــعبه و زیر مجموعه ای متعلق
به تیره بزرگ ســکاهای ایرانی می باشــد ،ســکاهایی
که از چین تا مجارســتان و دانوب در مرکز اروپا مســکن
و سرزمینشــان میبوده اســت) از یک خانواده میباشــد.
خوارزمیان جزیی از خانواده بزرگ پارســیان می باشــند
و سرشت خوارزمیان و ســغدیان(= تاجیکان) و سکاهای
بزرگ و پارســاها یکی می باشد .زمانی که سکاها هنوز به
مهاجرت های بزرگ روی نیاورده بودند ،اگر کســی می
توانست به پارسی ســخن بگوید ،از سواحل خلیج پارسها
در جنوب ،تا ســیبری در شــمال ،و از چین(سین کیانگ)
در شــرق ،تا رو د بزرگ دانوب اروپا در غرب ،می توانسته
اســت به راحتی ســخن بگوید و این از جذابیت های این
موضوع می باشــد .مســعودی در التنبیه و االشراف نام
تعدا د دیگری از اعضاء خانواده بزرگ پارســی  -ایرانی را
اینگونه نام می برد :پارســیان قومی بودند که قلمروشان
دیار جبال بود(ماد بزرگ) از ماهات و غیره و آذربایجان تا
مجاور ارمنیه و اران و بیلقان تا دربند که باب و ابواب است
و ری و طبرستان و مسقط و شابران و گرگان و ابرشهر که
نیشابور اســت و هرات و مرو و دیگر والیتهای خراسان
و سیســتان و کرمان و فارس و اهواز با دیگر ســرزمین
عجمان که در وقت حاضر به این والیتها پیوستهاست،
همه این والیتها یک مملکت بود ،پادشــاهاش یکی بود
و زباناش یکی بود ،فقط در بعضی کلمات تفاوت داشتند،
زیرا وقتی حروفی که زبان را بدان مینویسن د یکی باشد،
زبان یکی اســت وگر چه در چیزهای دیگر تفاوت داشته
باشد ،چون پهلوی و دری و آذری و دیگر زبانهای پارسی
(اذکایی.)1380 ،
 -8-4باستان شناسی در خوارزم
خــوارزم از 1316ش 1937/م بــه سرپرســتی یکی از
دانشمندان روســی با نام تولســتوف  ،خود را در معرض
اکتشافات باســتان شناســی جهانیان گذاشت تا رازهای
شــگفت انگیز و حیــرت آوری را از ایران باســتان برای
تشــنگان علم و معرفت در سراســر جهان بازگو نماید.
بدینگونــه از این ســرزمین مهم ایرانی کــه در آن زمان
هنوز تحت اشغال روس ها قرار می داشت ،آثاری از عصر
سنگ تا شاهنشاهی جهانی ایرانیان در عصر هخامنشی و
سلطه هون ها بر این منطقه مهم ایران زمین و دوره های
پادشاهی ساسانی و کوشانی بر ایران زمین و ادوار مختلف
اسالمی در این ســرزمین ایرانی تمدن ساز ،ولی سوخته
شــده به دست تمدن ســوزان ،کشــف و مطالعه و نتایج
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فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشنامه خراسان بزرگ

آن در ســطح جهان منتشــر گردید تا اینکه مایه شگفتی
جهانیان گردد .رضا مرادی غیاث آبــادی در یادنامه خود
تالستوف و گرامیداشت هفتادمین سالگرد آغاز
از سِ رگِئی ْ
کاوشهای باستانشناسی خوارزم  ،برای شناخت گذشته
خو د و سرزمین بزرگ مان می فرمایند :روانشا د سرگئی
پاولوویچ تالســتوف( 1355 -1286خورشیدی) یکی از
بزرگترین و نامآورترین باستانشناســان و قومشناســان
شوروی بود .او در ســال1317یعنی در سن  31سالگی از
سوی آکادمی علوم اتحا د شــوروی به سرپرستی علمی
هیئت کاوشهای باستانشناســی خوارزم برگزیده شد
و سراســر عمر خود را در دشت ها و شــنزارهای خشک
و ســوزان جنوب دریاچــه خــوارزم(آرال) صرف کاوش
و پژوهش در خــوارزم باســتان کرد و به هیــچ موضوع
دیگــری نپرداخت .کاوشهــا و مطالعات تالســتوف در
خوارزم به اندازهای گســترده و حیرتانگیز اســت که نام
او با خوارزم عجین شده و مطالعات خوارزمشناسی بدون
او معنا و مفهومی ندارد .دامنــه جغرافیایی پژوهشهای
او تقریبا برابر اســت با حوزه نامهای جغرافیایی اوستا در
بند چهاردهم مهریشت و نخستین فرگر د وندیداد یعنی:
خوارزم  ،ســغ د  ،نســا و مرو  .هیئت باستانشناسی زیر
نظر تالســتوف ،یکی از بزرگتریــن هیئتهای کاوش و
جهان زمان خود بوده است که در این سرزمین
اکتشاف در
ِ
شمالی ،در خوارزم بزرگ مشــغول پژوهش های علمی
می بوده است .هیئت تالســتوف را حدو د بیست دانشمند
باستانشــناس ،قومشناس ،زبانشــناس ،زمینشناس
و معمار ،دهها کویرنورد و راهنمایان محلی ،لشــکری از
افزارمندان و کارگران ســاده و نیمــه متخصص ،چندین
هواپیمای اکتشــافی و دههــا کامیون نفربــر و ابزاربر ،و
بیشماری از پیشرفتهترین ابزارهای زمان خو د همراهی
میکرده است .تالستوف در مدت حدو د سی سال ،سراسر
ســرزمین خوارزم را از زمین و هوا در مینوردد .بســیاری
از محوطههای باســتانی را برای نخســتین بار شناسایی
میکند و در آنها به حفاری مــی پردازد :حفاری در توپراق
قلعه  ،مرکز شــاهان محلــی خوارزم در ســدههای آغاز
میالدی و کشــف کاخها و دیوارنگارههــای قابل قیاس
با داســتانهای ســیاوش و افراسیاب در شــاهنامه؛ تپه
باستانی جانباز قلعه متعلق به هزاره ششم تا سوم پیش از
میالد؛ محوطه باســتانی یکه پارسان از سده هشتم پیش
از میالد و کشــف چندین نمونه از خط خوارزمی باستان
در آنجا ،چنین حفاری در محوطههای باســتانی اورگنج
 ،کهنه اورگنج  ،تاش قلعــه و حوزههای تمدنی َکل َته منار
(منار کوتاه) ،تازه باغیاب  ،ســویورغان  ،شــریک رباط

 ،کرانههای دریاچه سرقمیش و بســیاری جاهای دیگر
که یادکرد از همه آنها کار سادهای نیست(نامگذاریها را
تالستوف بر اساس نامهای مشهور محلی برای نخستین
بار انجام داده و به همین شکل در باستانشناسی متداول
شده است) .یافتههای تالســتوف در خوارزم بیش از اندازه
فــراوان و گوناگون هســتند :گونههای متنوعــی از آثار
هنری ،تندیسهای آناهی د و دیگر ایزدان و خدایان ایرانی،
دیوارنگارهها(که نمونه های مهم و بزرگ دیگر این دیوار
نگاره ها در ایران زمین را در خراسان بزرگ و شهر معروف
ط های باستانی،
پنج کنت و یا سیستان می توان یافت) ،خ 
زینتافزار زنانه ،نقوش کیهانی بر ســفالینهها ،نگارههای
شاهانه و اسطو رهای ،و شــبکههای آبیاری کهن و بزرگ
خوارزم از حدود سه هزار سال پیش با صدها کیلومتر طول
مجموع آنها(بهادری و فیروزمندی.)1391 ،
 -9-4دانشــمندان خــوارزم  ،بزرگترین و
بهترین دانشندان جهان
دانشــمندان خوارزم و خدمات وصف ناپذیــر آنان برای
تمدن بشــری ،به راســتی بعد از خوانــدن زندگی این
فرهیختگان خوارزم بزرگ اســت که متوجه می گردیم
خوارزم چــه عظمت وصــف ناپذیری مــی دارد .وصف
تمدن سازان خوارزم که قسمت با ارزشی از تمدن امروزه
بشــری مســتقیما مدیون و حاصل تالش و جانفشانی
آنان در راه علم مــی بوده و هســت ،در زمانی ارزش پیدا
می نمای د که متوجه می گردیم که این ایرانیان شــمالی و
خاصه خوارزمیان ،در چه شرایط ســختی ،از برکت وجود
ترکان زندگی می نمــوده ان د و در این بیــن باز به تالش
های مســتمر خود برای پیشبر د تمدن بشــری ادامه می
دادهاند .شرایط ســخت خوارزم و خراسان را نویسندگان
اسالمی اینگونه وصف نموده اند هیچ دارالحرب ،صعبتر
و دشوارتر از ترکســتان نیســت و خوارزم ثغر اسالم -و
انســانیت ،تمدن و آبادانی و آزادگی -در پیش ترکستان
و همهی ماوراءالنهر ،ثغر(= مرز) است (لسترنج.)1367 ،
 -10-4دالیل نابودی و انتقــال علم ایرانیان
خوارزمی از طریق اسپانیا به اروپا
گسترش همه جانبه کتاب های بســیار مهم و سرنوشت
ســاز ایرانیان خوارزمی در جهان اسالم و برده شدن آن به
اروپا از طریق اســپانیای تحت حکومت مسلمانان ،دلیلی
گشت تا این کتب در معرض و اختیار اروپائیان قرار بگیرد.
سه قرن بعد از خوارزمی ،آتل هارت انگلیسی توانست این
کتب به وجود آورنده تمدن فردای اروپــا را به زبان مهم

خوارزم  ،گوشه ای از سرزمین های خراسان بزرگ...

التین ترجمه گرداند (زبان التیــن اروپا در آن زمان حکم
زبان عربی را می داشته اســت برای سرزمینهای اسالمی
در همان عصر) ،اینگونه این کتــاب ایرانیان خوارزمی ،با
علم نوین و مهمی که در خود می داشت ،در اختیار عالمان
و دانشمندان سراسر اروپا قرار گرفت .از چهرههای نامدار
خوارزم می توان به موارد زیر اشاره نمود:
محمد ابن موسی خوارزمی

ابوریحان بیرونی

مجدالدین بغدادی.
ولی چرا این علوم مختلف و در عین حال پیشرفته از میان
رفت به گونه ای که تنها نام و یــادی از آنها باقی ماند و یا
به عبارتی دلیل این غرق گشتن کشتی علم ایرانی را شاید
اینگونه بتوان روشن گرداند :وقتیکه به ایران حمله شد چه
در دوره باستان و به وســیله اروپائیان ،چه در دوره اسالم
و به وسیله عرب و چه به وســیله زردپوستان تمدن سوز،
ایران زمین رنگ کشــتار و قتل و غــارت را به خو د دید و
شهری نیست که حداقل  2یا  3بار از زمان اسکندر تاکنون
به دســت بدخواهان این ســرزمین اهورایی به اشــغال
درنیامده باشد(لسترنج.)1367 ،
 -11-4خوارزم در دســت دشــمنان ،بیان
حقایقی تلخ برای اولین بار در جهان
در نســخه خطی کتاب مقدس ایران باستان ،در اوستای
زردشــت بزرگ و در بخش خوارزم آفریگــی که به زبان
پارســی میانه نگارش یافته اســت ،حقیقتی در رابطه با
سرزمینهای نابود گشته ایرانی به دست دشمنانمان بیان
شــده اســت که از عمق تنفر فرومایگان از این سرزمین
بزرگ اهورایی خبــر می دهد .در این بخش از اوســتای
مقدس آمده اســت :با ورود یونانیان و مقدونیان اروپایی
در بعد از حمله اســکندر به ایران زمین ،تمام روحانیون و
عالمان خــوارزم ،تمام کتب مقدس ،راهگشــا و علمی و
کتیبه های سلطنتی به دســت مهاجمان اروپایی افتاد و
آنها این سرمایه های بی بازگشت را نابو د نمودند تا اینکه
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ضربه به ریشــه ایرانیان بزنند .بــرای درک بهتر حقیقت
هجوم یونانیان به ایران زمین به موزه بزرگ ایران باستان
می رویم و به دیدار مجســمه فرمانروای بزرگ ،داریوش
هخامنشی .این مجسمه در مصر ســاخته شده است و به
پایتخت شاهنشــاهی در شوش منتقل شــده بوده است.
تکیه باالیی این مجســمه بســیار زیبا ،یعنی قسمتی از
سینه و سر آن از بین رفته اســت و در قسمت های پایینی
نیز جای ضربه هایی متعدد نیزه باعث تخریب قســمتی
از حکاکیهای روی مجســمه شده اســت .خوب که دقت
می نمائیم نکته بســیار مهم و حتی باور نکردنی را متوجه
می گردیــم ،این ضربه هــای نیزه که به قســمتهایی از
حکاکی نوشته شده به فارسی باســتان اثابت کرده است
به طور تصادفی نبوده اســت و جایهایی مورد اثابت قرار
گرفته است که نام شاهنشاه داریوش  ،فرمانروای بزرگ
ایرانی جهان در آنجا نوشته شــده بوده است .سر مجسمه
نابود شــده اســت و نام داریوش بزرگ با ضربه های نیزه
مخدوش ،می دانید چرا؟ یونانیان این کار را انجام دادن د تا
اینکه ثابت نمایند دشــمنانی بی غرض نبوده اند و دانسته
به آتش زدن کتب ایرانی  -مانند کتابهایی که گفته شــده
است با آب طال نگارش یافته بوده است(کتاب زرین) و یا
اوستای مقدس که بر روی ده هزار پوست گاو نوشته شده
بوده اســت و غیره دســت زده اند .این کار آنان به همراه
آتش زدن تخت جمشید ،دست درازی به آرامگاه مقدس
کورش بزرگ و غیره از بین بردن نام داریوش ،شاه شاهان
در یک راستا می بوده است .نابودی نام و یاد و آثار ایرانی،
دلیل این امر مهم می بود که یونانیان آمده بودند تا بمانند،
آنها فکر تســخیر جهان و جهانگیری نبودند ،بلکه قصد
فرمانروایی دراز مدت و همیشگی آنرا می داشتند ،آنها می
خواســتند به جای جهانگیری ،جهاندار باشند و به همین
دلیل دست به کار شده بودند تا ریشه های تمدن ایرانی را
بخشکانند .کشتار و ویرانی یونانیان در خوارزم همانگونه
که در خوارزم آفریگی ثبت شده است ،نیز به همین دلیل
صورت گرفته بود .نکته جالب در اینجا این اســت که نام
ایرانی شاه شــاهان ،داریوش آریایی بر روی مجسمه با
ضربه های نیزه محو گردیده است همچو سر این مجسمه
ولی به دلیل ساخت این مجســمه در مصر ،این مهمترین
تمدن آفریقا ،همان گفتار نوشــته شده به خط میخی و به
زبان پارسی باستان ،به زبان هیروگلیف مصری نیز نوشته
شده است که یونانیان به دلیل آگاهی نداشتن از این زبان
درصد د نابــودی آن برنیامده بودند و نتوانســته بودن د نام
فرمانروای بــزرگ ایرانی جهان را نیز کــه به زبان تمدن
آفریقای باستان نوشته شده بو د از بین ببرند و اینگونه شد
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که دانستیم این مجسمه مورد حمله قرار گرفته متعلق به
چه بزرگمردی در تاریخ بشر می بوده است و به چه دلیل تا
مرحله نابودی کامل به پیش رفته بوده اســت .قرن ها بعد
که ایران زمین بار دیگر خــو د را در زیر لگدهای مهاجمان
و اجنبیان دیگری با نــام بیابانگردان عــرب دید ،اتفاق
مشابهی افتاد که استا د تحقیق جهان ،دانشمند نابغه ایران
شــمالی ،ابوریحان بیرونی خوارزمی ،بعد از وصف گوشه
هایی از عظمت علمی خوارزم باستان در کتاب آثارالباقیه
(یادبود نسل های گذشته) خود در رابطه با این هجوم خانه
خراب کن اینگونه می فرمایند :و ســردار عرب افرادی را
که خط خوارزمی می دانســتند ،از روایات -باســتان -با
خبر بودند و علــوم رایج خوارزمیان را مــی آموختند نابود
کرد  .بــه صداقت این بزرگمرد علم بشــر تمــام بزرگان
علم جهان معترف می باشــند و اخبار و اطالعات ایشان
را مساوی راستی و صداقت می شــمارند .ابوریحان می
فرمایند :روحانیون  -که دارای علم و ســواد باستانی می
بودن د  -را سردار عرب کشت و کتاب هایشان را و ملتزمین
رکابشان را به آتش کشــید و اینگونه خوارزمیان را دست
بسته و بی سواد گرداند و رشته ارتباط آنان با علوم موجود
درسرزمینشان را قطع نمود .در زمان هجوم مغول و ورود
زردپوســتان به ایران زمین و کشــتار بی اندازه و قتل بی
شــمار آنان از ایرانیان ،نابودی کامل بزرگترین شهرهای
خوارزم بــزرگ -که بزرگترین شــهرهای ایران و جهان
می بودنــد ،نابودی زیرســاخت های مهم این قســمت
از ایران زمین که باعث کاســتی گرفتن سطح فرهنگ و
تمدن ایرانیان در این سرزمینهای مرزی گردید و اینگونه
زبان خوارزمی به وسیله ترکان برای همیشه نابو د گردید
و اینگونه فتنه ای را که بیابانگردان عرب شــروع نمودند
بیابانگردان ترک و مغول به سرانجام رساندند.
 -5نتیجه گیری
عظمت و قدمت خوارزم ،این ســرزمین مهم شمالی ایران
زمین به قدیمیترین روزهای تشکیل تمدن امروزه بشری
باز میگر دد که همین یک سرزمین ایرانی به تنهایی تمدنی
بیش از تمام ســرزمینهای جنوب شرق آسیا در طول تاریخ
بشر میداشته است .از دالیل آباد گشتن خوارزم تنها ب هدلیل
وجود خــاک حاصلخیــز و آب رودهای بــزرگ و دریاچه
مشهور و بزرگ آن نمیبوده اســت بلکه این سرزمین که

از آن با عنوان خواستگاه آریاییان جهان نام بردهاند ،ب هدلیل
زحمات و رنج هزاران ساله تمدن سازان ایرانی و استفاده از
آموزه های بزرگانشان ،به بهشت روی زمین تبدیل گشته
بود .از این بهشت شمالی ،از این سرزمین مقدس بزرگترین
پهلوانان ،دانشــمندان ،صوفیــان و غیره ایــران و جهان
برخواســته اند .برای اینکه اهمیت این کار بزرگ را درک
نمائیم باید بیــان نماییم که تا قبل از ورو د زردپوســتان به
این سرزمین ایرانی ،پایتخت شاهنشین خوارزم مهمترین
شهر در طول مهمترین و بزرگترین و تاثیرگذارترین جاده و
شاهراه جهان میبوده است ،این شهر که افتخار قرار داشتن
اریکه شــاهی ایران زمین ،پایتختی ایرانیان را هم بر عهده
میداشت گرگانج نام میداشــت .آن همه بزرگی و رونق و
استعدا د در گذشــتهای نه چندان دور ،امروزه تبدیل گشته
است به سرزمینی ویران و دور از آبادانی ،دریاچهای در حال
خشــک شــدن و نابودی و جزایری که به برکت روسهای
تجاوزگر به ســمیترین و خطرناکتریــن مناطق در جهان
تبدیل گشــته اند(بنگرید به ســایت اســتا د مرادی غیاث
آبادی در رابطه با جزایر دریاچه زیبای خوارزم که روســها
آنها را به زبالهدانهای ســمی خو د تبدیل نمودهاند) .کاث
زیبا و گرگانج بزرگ ،پایتختهای گذشــته خوارزم و ایران
زمین ،با میلیونها نفر جمعیت و شهرت و رونق جهانی ،حال
جای خود را به شــهرهایی نوكوس(نــوکاث) ،با 169هزار
نفر جمعيت(ســال1990م) در خوارزم اصلــی و نو اورگنج
با جمعیتی کمتر از نوکوس دادهاند .این شــهرهای تحت
اختیار ترکان ازبک و ترکمانان ،امــروزه نه پایتخت ایران
بزرگ و خوارزم بزرگ بلکه جانشین شهرهای زیبا و بزرگ
و تولیدکننده علمی گشــتهاند که فخر سرزمینهای ایرانی
و اسالمی میبودهاند .برای شــناخت عظمت گذشته این
ســرزمین ایرانی که با خون دل و علم و تالشهای هزاران
ساله ایرانیان ساخته و شکوفا گردیده بود ،باید به کاوشهای
باســتان شناســی و آثار باقی مانده از آن دوران که امروزه
بیشترشــان در خاک دفن گردیدهاند ،توجــه خو د را جلب
نمائیم.

خوارزم  ،گوشه ای از سرزمین های خراسان بزرگ...
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