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چکیده
تمدن راه مشــترک زندگي، اندیشه و کنش انسان و دربر گیرنده ســازگاري کلي با نیازهاي اقتصادي یا 
محیط جغرافیایي پیرامون و سازمان مشترکي براي فرو نشاندن نیازهاي اجتماعي و سیاسي محیط پیرامون 
و مجموعه مشترکي از اندیشــه ها و دستاوردها اســت، لذا آگاهي از فرهنگ و تمدن به جهت شناخت هویت 
و نقطه ی آغازین دگرگونیهاي اجتماعــيـ  تاریخي ضروري به نظر مي رســد. از آنجاییکه هدف از پژوهش 
حاضر، شناخت و بررسی تاریخ، فرهنگ و تمدن سرزمین ماوراءالنهر به عنوان یکی از مناطق مهم و تأثیرگذار 
سیاســی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و غیره بر خراســان بزرگ و سایر شــهرهای منطقه میباشد، روش 
پژوهش منطبق بر روش توصیفی- تحلیلی و به صورت مطالعهی اســنادی و کتابخانهای است. در این راستا 
از مقاالت، کتب، پژوهشها و طرحهای مســتند داخلی و خارجی مرتبط با موضوع در جهت دستیابی به هدف 
پژوهش استفاده شده است. شــواهد تاریخی نشــان میدهد که ماوراءالنهر بهصورت منطقهای حائل میان 
شهرهای آباد و پررونق و پرجمعیت مشرق ایران و دشــتهای لم یزرع و خشک اقوام صحرا نورد و چادرنشین 
آســیای مرکزی از یک طرف و تمدن قدیمی و ریشــه دار چین از طرف دیگر بوده است. یافته های پژوهش 
بیانگر آن است که در طی هزار سال، زبان مردم خراســان و ماوراءالنهر به عنوان زبان علم و ادب، زبان رسمی 
و اداری حوزهی گســترده ای را فرا گرفته و به رغم فشارها و محدودیت هاي گوناگون نظیر جنگهای ویرانگر 
و مهاجرتهای ناشــی از آن، گرایش به معارف قرآني و عشق و عالقه به فرهنگ اسالمی و نشر علوم و معارف 
اسالمی، فزوني و مورد استقبال علمای شهرهای خراسان بزرگ، بهخصوص ماوراءالنهر بودهاست، از طرفی 
نفوذ عناصر ترک به داخل شهرهای ایران، مرزهای سیاسی و جغرافیایی شرق ایران را سست و ناپایدار نمود، 

بهطوریکه در دورهی فرمانروایی غزنویان نخستین سدشکنی و نفوذ ترک در خراسان ظاهر شد. 
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 مقدمه
فرهنگ و تمدن هر جامعه ای »هویت« یک جامعه است. 
این پدیده، منشأ عمده دگرگونی های اجتماع بشری بوده 
و تمام جهت گیری ها و کارکردهای گوناگون انسانی از آن 
سرچشــمه می گیرد، از این رو آگاهی از فرهنگ به جهت 
شــناخت هویت و نقطه آغازین دگرگونیهای اجتماعی- 
تاریخی یــک ضرورت اســت)ورجاوند، 1357: ص20(. 
آشــنایی 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 بزرگتریــن و مهمترین عوامل 
دگرگونیهای اجتماعی- دینی، پیشرفت و حرکت به شمار 
می آید. بــدون درک این که »چه بوده ایــم« نمی توانیم 
به این کــه »کجا قــرار داریم« و ســرانجام »چــه باید 
باشیم« دســت یابیم. فرهنگ و تمدن اسالمی فصل تازه 
و درخشانی در تاریخ زندگی بشر گشــود و با پیام آگاهی،  
آزادی و عدالــت، راهی فراروی ملت هــا نهاد که بزودی 
توانست تا دوردست ترین نقاط خراسان، ماوراء النهر و سند 
در خاوران و از آن ســوی، تا کرانه هــای آبهای اطلس در 
باختران را درنوردد و با فرهنگی انسان ساز و تعالی بخش، 
تمدنــی عظیم را بــا بهره گیری از دســتاوردهای دنیای 
متمدن آن روز و تکمیل آنها،  بنیان نهــد و چراغ دانش و 
معرفت را در جهان برافروزد)اســتیون لــوکاس، 1378: 
ص2(. از این میان خراســان بزرگ، مرکز خیزشی عظیم 
در نشــاط علمی و معارف دینی گشت. از شهرهایی چون 
مرو، نیشابور، بلخ، هرات، سمرقند، بخارا و دیگر شهرهای 
تاریخی خراســان بزرگ، در زمینهی دیــن و علم، آثاری 
پدید آمد که ســیمای زندگی دینی و دنیوی مسلمانان را 
دگرگون ســاخت)رحمانی و قربانخانــی، 1391(. اغلب 
جغرافی نویســان مســلمانان که آثار خود را تا نیمه دوم 
قرن چهارم هجری قمری نوشــته اند ماوراءالنهر را جزء 
خراســان بزرگ به شــمار آورده اند. ابن رسته اصفهانی 
جغرافیدان مســلمان که اثر خود را در ســال 290 قمری 
به اتمام رسانیده نیز شــهر مهم ماوراءالنهر را جزء ایالت 
خراسان ذکر کرده و تمام آن ها را در اقلیم چهارم قرار داده 

است)ابن رسته، 1365، صص90-112(.
شواهد تاریخی بیانگر آن اســت که سرزمین خراسان در 
طول تاریخ، هیچ گاه دارای مرز ثابــت جغرافیایی نبوده و 
تحت تاثیر عوامل مختلف، محــدوده اش همواره کاهش 
یا گسترش یافته اســت. به طور سنتی سرزمین های شرق 
کویر نمک را خراســان خوانده اند لیکن حدود شرقی آن 
در طول تاریخ دســتخوش تغییر بوده  است. معمواًل گفته 
می شــود که خراسان از شرق به ترکســتان و هندوستان 

محدود بوده اســت. خراســان را از شــمال محــدود به 
ماوراءالنهر می دانند لیکن گاه ماوراءالنهر هم بخشــی از 
خراسان به حساب آمده است«)فراهانی، 1314: ص88(. 
احمد بــن واضح یعقوبی )متوفــی 279 قمری( در بخش 
اول کتــاب »البدان« وقتی شــهرهای مشــرق زمین را 
توصیف می کند آخرین بخش مشرق را خراسان قرار داده 
و شهرهای بخارا، ســمرقند، فرغانه، تاشکند، چاچ، سغد و 
ختل و سایر شــهرهای ماوراءالنهر را پیوسته به خراسان 

دانسته است)یعقوبی، 1371، ص58(.
آگاهي از تاریخ، فرهنگ و تمدن به جهت شناخت هویت 
و نقطه آغازین دگرگونیهاي اجتماعيـ  تاریخي ضروري 
به نظر مي رســد. از آنجایی که هــدف از پژوهش حاضر 
شــناخت و بررســی تاریخ، فرهنگ و تمدن ماوراءالنهر 
به عنوان یکی از شهرهای خراسان بزرگ می باشد، روش 
پژوهش منطبق بــر روش توصیفی- تحلیلی و بهصورت 
مطالعهی اســنادی و کتابخانهای اســت. در این راستا از 
مقــاالت، کتب، پژوهشــها و طرح های مســتند داخلی 
و خارجی مرتبــط با موضوع در جهت دســتیابی به هدف 

پژوهش استفاده شده است.

2- مبانی نظری تحقیق
تمدن راه مشترک زندگي، اندیشــه و کنش انسان و دربر 
گیرنده ســازگاري کلي با نیازهاي اقتصــادي یا محیط 
جغرافیایي پیرامون و سازمان مشترکي براي فرو نشاندن 
نیازهاي اجتماعي و سیاســي محیط پیرامون و مجموعه 
مشــترکي از اندیشه ها و دســتاوردها اســت، به عبارتی 
تمدن صورت و تجســم عیني فرهنگ اســت، همانطور 
که فرهنگ ظهور و بســط تفکر می باشــد. بعد از اسالم 
آوردن بســیاري از اقــوام غیرعرب و در آمیختــن آنها با 
عربها قوم تازه اي به وجود آمد که قرآن کتاب اصلي آنان 
بود و به ناچــار همه عربي مي آموختنــد. در نتیجه جهان 
اســالم آمیزه اي از اقوام گوناگون بود که قــرآن و زبان 
عربي عامل یگانگي آنهــا بود که به ایــن تمدن، تمدن 
اسالمي مي گفتند)استیون لوکاس، 1378: ص4(. تمدن 
عمدتًا از زماني پدید آمد که انســان مرحله زندگي بدوي 
را ترک گفت و شهرنشــیني را آغاز کــرد، اما تمدن صرفًا 
شهرنشیني نیســت. در واقع میان شــهر و تمدن رابطه 
خرد و کل برقرار اســت. از آن هنگام که آدمي به رشــد و 
تعالي روي آورد، هم به نیازهاي حیات جســماني و هم به 
احتیاجات معنوي خویش توجه کرد، از این رو کوشید تا به 
هر دو نیاز جدي پاسخ داده و آنها را اقناع کند. حاصل این 
کوشش دستاوردها و اندوخته هاي مادي و معنوي بود که 
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تمدن را بوجود آورد. در مورد عواملــي که تمدن را بوجود 
آورد، دیدگاه هاي مختلفي وجــود دارد، اما چند نمونه آن 
بارزتر اســت مانند: عامل انســاني که یکي از مهمترین 
عوامل است زیرا انسان با فطرت، غریزه ها و عقل حیرت 
انگیز خویش در ایجاد تمــدن نقش محوري را ایفا کرده و 
بدون او عوامل مادي و معنــوي دیگر بي موضوع و بدون 
فاعل خواهند بود)بلعمی، 1373: ص466(. انســان پس 
از ارتباط با محیط بیروني و کســب تجارت و اکتسابهاي 
گوناگون اولیه در پرتو اســتعدادهاي فطري در مســائل 
مختلف دست به آفرینش زده و دســتاوردهایي گوناگون 
عرضه کــرده که تمــدن را بوجــود آورد. از دیگر عوامل 
پیدایش تمــدن عامل مــادي و طبیعي اســت، زیرا اگر 
سرزمیني حالت کسالت و بیحالي داشــته باشد، حتي اگر 
از عامل انساني فعالي برخوردار باشد، باز نمي توان انتظار 
ظهور تمدن در آن ســرزمین را داشت، زیرا تمام نیروها بر 
رفع گرسنگي متمرکز مي شود و فرصتي باقي نمي گذارد 
تا انسان به مســائل ضروري تر و بنیادي تر بپردازد که در 
این مورد شرایط جغرافیایي نقش مهمي دارد. به هر حال 
انســان با آســایش خاطر از مایحتاج اولیه زندگي به فکر 
ایجاد علم، فلســفه،  ادبیات و هنر و غیره مي افتد و در این 

صورت تمدن بوجود مي آید)کاشفی، 1389: ص45(.
بهترین و بارزترین نمود تمدن در مکانهایي بوده است که 
این شرایط را داشــته اند و این شرایط در کنار رودها فراهم 
بوده اســت. رودخانه هاي بزرگ شیر کشــاورزي و مایه 
حیات زندگي بشر بوده است. 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 تمدن بر روي 
آن قرار 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 مســیر 
شــکل گیري خود نیاز به نوعي غرور و همبســتگي ملي 
دارد که ابن خلــدون از آن به عنوان عصبیــت یاد کرده 
اســت)بلعمی، 1373: ص466(. این مفهوم در واقع روح 
اصلي هر تمدن اســت. عاملي که انگیزه ي الزم را فراهم 
مي آورد و تعاون و همکاري گروهي مشخص و هدفمند را 
شکل مي دهد، بنابراین اصل همکاري و تعاون باید مورد 
مقبول عامه واقع شــود تا گروهي هم نظر بر اساس آن و 
با تکیه بر اخالقیات)که یکــي از دالیل مهم ایجاد تمدن 
است( بتوانند شالوده ي تمدن را پي ریزي کنند. اخالقیات 
از این جهت اهمیت دارند که باعث مي شــود از سقوط در 
سراشــیبي ها و پرتگاههاي مســیر جلوگیري مي کند. از 

عوامل دیگر در ایجاد تمدن مي توان به تســامح یا اصل 
درک و تحمل دیگــران یاد کرد، زیرا بــا تحمل و صبر و 
بردباري در برابــر انکار و اندیشــه هاي مختلف مي توان 
ارتباط با آنان را حفظ و به رشد و تعالي رسید و از تجربیات 
و پیشرفتهاي آنان در مسیر خود اســتفاده نمود)والیتی، 
1382: ص12(. حفظ وحدت و یکپارچگي نیز در رشــد و 
اعتالي یک تمدن نقش بسزایي دارد. در پاره اي از موارد 
دین نیز عامل ایجاد یا تقویت یک تمدن به شــمار مي رود 

مانند آیین اسالم)والیتی، 1382: ص34(.
اگر بخواهیم در مورد تمــدن یک ملت صحبت کنیم، باید 
از وســعت مملکت و عظمت و ثروت آن و نتایج و وسایل 
پیشرفت آن صحبت شود. در مورد تمدن اسالم همچنین 
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. 

3- یافته های تحقیق
3-1- حدود جغرافیایی ماوراءالنهر

فرارود یا ماوراء النهر )به فارســیتاجیکی(، )به عربــی: 
ماَوراء الَنّْهر( به ســرزمینی گفته می شــود که در میان دو 
رود آمودریا )جیحون( و ســیر دریا )سیحون( جای دارد. 
در واقع معنی اصلی آن آن ســوی رود آموی )جیحون یا 
آمودریا( است. این سرزمین بخشی از آسیای میانه است. 
این ســرزمین در دوران هخامنشیان جزو ساتراپی س

غد بوده است. بررســی های تاریخی نشان می دهد که 
رود جیحون در اعصــار قدیم به عنوان مــرز میان اقوام 
ترک زبان و فارسی زبان شناخته شــده بود. هنگامی که 
مسلمانان به تدریج شهرهای ایران را یکی پس از دیگری 
می گشودند ایالت خراسان را به لحاظ ویژگی های طبیعی 
و سیاســی آن، جهش گاه فتوحات بعدی خود قرار دادند. 
مسلمین تمام شــهرهایی را که آن ســوی رود جیحون 
واقع شــده بودند ماوراءالنهر نامیدند)لســترنج، 1367، 
ص461(. اصطخری )متوفی 346 قمــری( جغرافیدان 
مسلمان اهل فارسی کتابی به نام »المسالک و الممالک« 
در جغرافیا تالیف نموده که به طور کامل براســاس کتاب 
»صور االقالیــم« ابوزید بلخــی اســت. وی در این اثر 
ماوراءالنهر را از خراســان جدا دانســته و حدود شــمالی 
خراسان را ماوراءالنهر و بعضی از شــهرهای ترکستان و 
ختل قرار داده اســت. او خوارزم را نیز جزء ماوراءالنهر به 
شمار آورده است)اصطخری، 1368، صص227-202(. 
از نظر وسعت مکاني به نقل از مقدسی به تبعیت از بالذری 
ایالت خراسان را به چهار ربع تقســیم کرده که عبارتند از: 
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نخست ربع نیشابور و قهســتان و هرات و طوس، ربع دوم 
مرو، سرخس، ناء، ابیورد، طالقان و خوارزم، ربع سوم جوز 
جانان، بلخ و صفانیان؛ ربع چهارم ماوراءالنهر)مقدســی، 
1361، ص457(. بــه طورکلــی می توان خراســان را 
سرزمینی طوالنی دانست، گسترده از نزدیک کرانه های 
جنوب شرقی دریای خزر تا بلندیهای حصار مانند پامیر و 
هندوکش، که در نظریه ای دیگــر و در مقطعی از تاریخ، 
مرزهای آن از حلوان یاری تا شــرق)آنجا که خور برآید( 
گسترده بوده است. در واقع خراسان گاهی شامل سرزمین 
پر نعمت جنوب دریای آرال)خوارزم( و نواحی آن ســوی 
جیحون)ماوراءالنهر( و بسیاری از فالت ایران می شده که 
حدود شــرقی آن تا چین می رســید ولی عمال این مرز از 
بلخ و بخش معروف به طخارستان)باختر باستانی( آنسوتر 
می رفت و در مغرب به همین گونه حدود خراســان کمتر 
به مرزهای زاگرس می رســید اما گاهی شــامل قومس، 
جرجان، ری و بخشهایی از طبرستان می گشت و با آن که 
ماوراءالنهر غالبا با خراسان یکی گرفته می شد، ولی عمال 
آمودریا همان مرز شمالی خراسان شناخته می شد و گاهی 
عمال تا این حــدود هم نمی رســید)بالذری و همکاران، 
1371: صــص49-38(. با توجه به نظرات ارائه شــده در 
خصوص حدود ماوراءالنهر این گونه استنباط میشود که تا 
پایان سده پنجم قمری ماوراءالنهر جزیی از ایالت خراسان 
بوده اســت اما به تدریج و با رخنه و نفــوذ عناصر ترک به 
این سرزمین، خصوصًا پس از یورش مغولها، این ناحیه به 

ترکی گرائید و مرزهایش از خراسان تفکیک شد.

تصویر 1- موقعیت ماوراءالنهر در خراسان بزرگ

گســترش دامنه فتوحات و متصرفات مسلمین در سراسر 
سرزمین های آســیایی و آفریقایی و همچنین پاره ای از 
عوامل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی سبب شد تا در ایالت 
خراســان از قرن سوم قمری سلســله های نیمه مستقل 
محلی تاسیس گردد. طاهریان و ساســانیان ازجمله این 

سلسله ها می باشــند که به جد در حفظ و حراثت و تثبیت 
مرزهای سیاســی شرق ایران کوشــیدند، اما با گسترش 
نفوذ فرهنگی و سیاســی عنصر ایرانی در دستگاه خالفت 
عباسی و ترس و بیمی که خلفا از این نفوذ به دل راه دادند، 
عامل موثری شــد در جهت ایجاد نیروی سوم از عناصر 

ترک.
تجارت برده از طریق اشــتغال به جنگ بــا اقوام و قبایل 
ترک ساکن آسیای مرکزی که سرشار از منافع اقتصادی 
و نظامی بود، از سوی خلفای عباسی ترویج و استقبال می 
شد. نفوذ تدریجی و مســتمر عناصر ترک در تشکیالت 
حکومتی و نظامی ســالله های محلی ایرانی و همچنین 
نهاد خالفت عباســی، جایگاه اجتماعــی عناصر ترک را 
به میزان قابــل توجهی افزایش داد. بــه زودی باالترین 
مناصب حکومتی در دســت ترک ها قــرار گرفت. نفوذ 
عناصر ترک به داخل شــهرهای ایران مرزهای سیاسی 
و جغرافیایی شرق ایران را سست و ناپایدار کرد، به طوری 
که در دوره فرمانروایی غزنویان نخســتین سد شکنی و 
نفوذ ترک در خراســان ظاهر شد. شــواهد تاریخی نشان 
می دهد کــه ماوراءالنهر بــه صورت منطقــه ای حائل 
میان شــهرهای آباد و پر رونق و پرجمعیت مشرق ایران 
و دشتهای لم یزرع و خشک اقوام صحرا نورد و چادرنشین 
آســیای مرکزی از یک طرف و تمدن قدیمی و ریشه دار 
چیــن از طرف دیگر بوده اســت. اهمیت ایــن منطقه به 
موقعیت ممتاز اقتصادی و طبیعی اش بستگی کامل دارد. 
راه بازرگانی قدیمی که »راه خراسان« نام داشت و امروزه 
به آن جاده ابریشم اطالق می شــود، از والیت »توان – 
هوانگ« در چین به والیت »کان ســو« می آمد و از آنجا 
داخل ترکستان شرقی شــده و از آنجا به اترار و سمرقند و 
بخارا می رسید. در بخارا قسمت اصلی از راه مرو و گرگان 
به ری می آمد و از ری به قزوین و زنجان و تبریز و ایروان 
می رفت. از ایروان یا به طرابوزان و یا به یکی از بنادر شام 
منتهی می گردید. قســمت فرعی این راه از ســمرقند به 
خوارزم و از آنجا به کنار رود »دن« و بنادر دریای »آزف« 

متصل می گردید )عباسی، 1379، ص569(.
از زمــان ســقوط حکومــت ســامانیان در ماوراءالنهر و 
خراســان، قبایل و غالمان ترک آســیای مرکزی ســد 
حکومت هــای ایرانی را یکــی پس از دیگــری درهم 
شکســتند و دورانی را در تاریخ ایران به وجود آوردند که 
در واقع باید آن را دوره حکومت های ترک نژاد دانســت. 
نخســتین دودمان از این فرمانروایان بیگانه، ترک های 
سلجوقی بودند که در نیمه اول سده پنجم قمری )یازدهم 
میالدی( در ایران روی کار آمدند. اگرچه آمدن سلجوقیان 
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عصر تازه ای از حکومــت بیگانگان به ویــژه ترک ها را 
در ایران آغاز کــرد، اما این تغییر به هیــچ وجه ناگهانی و 
غیره منظره نبود. در آغاز ســده پنجم قمری ایران هنوز 
تا مناطق آن ســوی جیحون گســترش داشــت، نواحی 
خوارزم و ماوراءالنهر و فرغانه را شــامل می گشت. رخنه 
و نفوذ تدریجی عناصر تــرک در ماوراءالنهر و خوارزم از 
زمان های پیش آغاز شده بود، اما با مسلمان شدن برخی از 
ترک های غربی ساکن آسیای مرکزی این روند افزایش 
بیشتری به خود گرفت و در طی ســده های ششم، هفتم 
و هشــتم قمری ماوراءالنهر شــاهد توســعه روز افزون 
عنصر ترک در خــود بود. در این میان بــدون تردید یکی 
از مهم تریــن وقایع تاریخی این ســرزمین یورش مغول 
ها به ایران می باشــد که در واقع ســرآغاز عصر جدیدی 
در جغرافیای سیاســی ماوراءالنهر بشمار می رود. با توجه 
به نوشته های جغرافی نویسان مســلمان چنین استنباط 
میگردد که ماوراءالنهر تا پایان ســده چهارم قمری جزو 
خراسان بزرگ به شــمار می رفته است که علت آن شاید 
وجود برخی سلسله های محلی ایرانی اسالمی باشد که بر 
هر دو ایالت فرمانروایی کرده اند، مرکز حکومت طاهریان 
نیشابور و مرکز حکومت سامانیان بخارا بود اما با آغاز سده 
پنجم همان طور که گفته شد با نفوذ عناصر ترک و اسکان 
آنها در شــهرهای ماوراءالنهر به تدریج حدود و مرزهای 
خراسان از ماوراءالنهر جدا شد. جوینی ماوراءالنهر را شامل 
شهرها و روستاها و نواحی بی شماری می دانست که زبده 
ترین و بهترین شــهرهای آن بخارا و سمرقند بوده است. 
با تشــکیل الوس جغتای در ماوراءالنهــر، رود جیحون به 
عنوان مرز میــان آن ناحیه با خراســان تعیین گردید. هر 
چند نواحی مرزی ایلخانان در مشرق ایران یعنی خراسان 
پیوسته مورد تعرض همسایگان و ناپایدار بود. ماوراءالنهر 
از مرگ چنگیز در سال 624 قمری تا ظهور امیر تیمور در 
ســال 771 قمری بخش مهمی از تیول جغتای را تشکیل 
میداد که به الوس جغتای مشــهور شــد. برای بررســی 
زندگــی و مراحل رشــد و ترقی تیمور، شــناخت ویژگی 
های جغرافیایی و سیاســی ماوراءالنهر از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است، زیرا تیمور در همین الوس چشم به جهان 
گشود و به قدرت رســید و مرکز اصلی امپراتوری اش نیز 

همین الوس باقی ماند)جوینی، 1382، ص74(.
3-2- تاریخ سیاسی ماوراءالنهر

الف- گسترش اسالم در ماوراءالنهر
تاریخ سیاســی ماوراءالنهــر از زمان ورود مســلمانان به 
خراسان و فتح شــهرهای آن تا ظهور امیر تیمور در سال 
771 قمری دوران پر فراز و نشــیبی را پشت سر گذاشته 

است. اسالم برای نخستین بار با فتوحات اعراب به درون 
شهرهای آن سوی جیحون )ماوراءالنهر( راه یافت. احنف 
بن قیس در زمان خالفت عثمان بن عفان مامور فتح مرو 
رود، که آخرین شهریار ساسانی یعنی یزدگرد سوم به آنجا 
پناه برده بود، گردید)یعقوبی، 1343، ص60(. در سال 56 
قمری و در دوران خالفت معاویه بن ابی ســفیان سمرقند 
توسط سعدبن عثمان گشوده شــد، ولی تا سال 91 قمری 
که قتیبه بن مســلم مجددا آن را فتح کــرد هیچ اطالعی 
از فرمانروایان آن شهر به دســت نیامده است. سمرقند از 
همان زمان جزء سرزمین های شــرقی خالفت اسالمی 
گردید)بالذری، 1364، ص166(. نصربن ســیار آخرین 
والی امویان در خراســان بود که با وجود فتوحات خود در 
ماوراءالنهر و لیاقت و درایتی که از خود نشان داد، نهایتًا در 
خراسان دچار جنگ های داخلی شــد. این جنگ ها که از 
سال 126 قمری میان نصر و مخالفان او یعنی قبایل عرب 
مضری و یمنی در گرفتــه بود و روز به روز بر شــدت آن 
افزوده می شد، با ورود داعیان عباسی در خراسان و آشکار 
شدن دعوت ابومســلم شــعله ورتر گردید)صفا، 1370، 
ص14(. در گیر و دار این جنگ ها سرانجام نصر خراسان 
را رها کرده به ساوه رفت و به ســال 131 قمری در همان 

شهر درگذشت)یعقوبی، 1343، ص319(.
پیامدهای سیاســی مهم آن نیز ســقوط خالفت اموی و 
قدرت گیری عباســیان به جای آنان بود) التون، 1383، 
ص25(.    ماوراءالنهــر از آغاز خالفت عباســی توســط 
عامالنی اداره می شــد که مسئول رســیدگی به مرزها، 
جنگ با کفار و احیانًا مســلمانانی که پیمان می شکستند 
بود)زرین کوب، 1371، ص97(. مامون مســئولیت اداره 
خراسان را که شــامل والیات ماوراءالنهر نیز می گردید 
به طاهر بن حسین، فرمانده شایسته خراسانی خود سپرد. 
طاهر اولین فرمانده ایرانی اســت که حکومت خراسان را 
بعد از دویست سال که از سقوط ساســانیان می گذشت، 
در دست گرفت. امارت مســتقل گونه طاهریان )289-

205 قمری( در خراســان و ماوراءالنهر الگویی شد برای 
سلسله هایی که تا انقراض خالفت عباسی )656 قمری( 
از هرگونه دخالت بالواســطه بغداد در اداره والیات ایران 
مانع شــدند)فرای و همکاران، 1381، ص128(. استمرار 
حکومت طاهریان بر خراســان و تالش آن برای برپایی 
حکومت با ثبات و آرام، آن هم پس از آشفتگی های بزرگ 
سیاسی، اجتماعی مذهبی دو قرن اول هجری قمری؛ که 
حاصل آن قیام عباســیان بود؛ موجد ظهور و توسعه نظام 
دیوان ســاالرانه ای بود که عناصر متشــکله آن همگی 
ایرانیانی بودند از طبقه دبیــران، ادبیان و علمای دینی. در 
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بخارا پایتخت سامانیان در سال های نخست فرمانروائی 
این دودمان، دبیران، اهمیت بیشــتری از دو طبقه دیگر 
داشتند اما در ســال های آخر حیات آن حکومت نفوذ علما 
بیشتر شد سر انجام ســازمان نظامی ترک ها همه آن ها 
را در محاق انداخت)همان، ص119(. در نهایت طاهریان 
قادر نبودند از ظهور و توســعه نیروهای سیاســی گریز از 
مرکزی که در والیات سیســتان و طبرستان قد علم کرده 
بودند جلوگیری نمایند)بارنولد، 1376، صص102-88(. 
اســالم در ماوراءالنهر خیلی زود بر مغوالن تاثیر گذاشت 
و حاکمان یکی پس از دیگری به ایــن دین روی آوردند. 
در دوره تیموریان کم کم روح مذهبی که در طول تاریخ بر 
همه مسائل جامعه ســایه انداخته بود، بیشتر تقویت شد و 

ادیان و مذاهب غیر اسالمی خیلی ضعیف شدند.

ب- ترک ها و ماوراءالنهر
تهاجم ترک های ســلجوقی به ماوراءالنهر آغازگر دوران 
جدیدی در تاریخ ایران و جهان اســالم است. مهم ترین 
تاثیر بلندمدت فتح ماوراءالنهر به دســت سلجوقیان تغییر 
توازن جمعیت به نفع ترک هــا در این ایالت بود)مورگان، 
1373، ص45(. نتیجــه بالفصــل هجوم تــرک های 
مســلمان به ماوراءالنهر جابجایی جمعیت در این مناطق 
بوده اســت، زیرا حوزه هــای رودخانه های ســیحون و 
جیحون کمربند ســنتی آســیای مرکزی و تمدن های 
باســتانی در شــرق نزدیک بودند و با تشــکیل حکومت 
سلجوقیان و پیشروی آنها به سوی مناطق غربی راه برای 
کوچ تازه عناصر ترک آســیای مرکزی به درون مرزهای 
ایران گشوده شد. در طی سده های ششم، هفتم و هشتم 
قمری ماوراءالنهر شاهد توســعه روز افزون عناصر ترک 
آســیای مرکزی در درون خود بود. به طــوری که گروه 
های دیگری از عناصر ترک و مغول همچون قراختائیان 
و غزها توانســتند در ماوراءالنهر اســتقرار یافته حکومتی 
تشــکیل داده و توازن جمعیتی منطقــه را به نفع ترک ها 
برهم زنند. در ســال 548 قمری غزها بــه ماوراءالنهر و 
خراسان یورش آورده و قسمت اعظم شهرهای آن ایالت 
ها را به باد غارت و قتل عام گرفتند. آن ها ســنجر آخرین 
فرمانروای ســالجقه بزرگ را مغلوب و اســیر کرردند اما 
او بعد از چند ســال اسارت در ســال 552 قمری از حبس 
آنان گریخت، امــا در همان ســال در گذشــت، قدرت 
خوارزم شاهیان در زمان عالءالدین محمد به اوج اعتالء و 
عظمت خود دست یافت. در بیشتر دوران حکومت محمد 
خوارزمشاه سیاست توســعه طلبانه و غارتگرانه سالطین 
غور در خراسان و ماوراءالنهر ادامه داشت. این غوریان که 

ظاهرا ترک نژاد و مســلمان بودند در واقع خود را میراثدار 
ســنت غازی غزنویان در هند و مشــرق می دانستند، آن 
ها در محدوده شــرق افغانســتان کنونی تا حدود الهور 
دولتی مهم و نیرومند تاســیس کردنــد، آن ها از مدت ها 
پیش باعث نگرانی حکومت های ایرانــی بودند و پس از 
نابودی غزنویان عالوه بر هرات و بلــخ و غزنین و کابل، 
برسیستان و قســمتی عمده از کرمان نیز مسلط شدند و 
پیوســته شــهرهای جنوبی و شــرقی ایالت خراسان را 
مورد تعرض و تاخت و تاز قــرار می دادند)جوینی، 1382، 
ص48(. محمد خوارزمشــاه نیز پس از پیروزی هایی که 
نصیبش شده بود و به عنوان سلطان مسلمانان که تقریبًا 
صاحب دو ثلث ایــران بود هم نمی توانســت باج و خراج 
دادن به مغوالن کافر و بی دین را تحمل کند، آن ها مایل 
بودند تا به این ننگ پایان دهند بنابراین محمد خوارزمشاه 
با کمک خان ســمرقند قراختائیان را از ماوراءالنهر بیرون 
کردند و محمد خوارزمشــاه پس از این پیروزی شهرهای 
ماوراءالنهر از جمله بخارا و سمرقند و سایر شهرها را یکی 
پس از دیگری تصرف کرد و به خوارزم بازگشــت. در طی 
سال های آتی محمد خوارزمشــاه به یک رشته عملیات 
پیروزمندانه نظامی در سراســر ایران دست زد، به طوری 
که مرزهای غربی امپراطوریش تــا آذربایجان، کوه های 
لرستان و خوزستان رســید)همان، ص186(. امپراطوری 
محمد خوارزمشــاه دارای ضعف های زیادی نیز بود؛ وی 
فرصت کافی برای منســجم کردن و نظم بخشــیدن به 
بخش اعظم قلمرو خود، که در ســال های آخر حکومتش 
به این امپراطوری منضم شــده بود را پیــدا نکرد)همان، 
ص206(. سیاســت مذهبی محمد خوارزمشــاه در قبال 
گروه های مذهبــی جامعه، کــه بدون تردیــد در میان 
گروههای مردمی از نفوذ و احترام زیادی برخوردار بودند، 

مطلوب نبود)بیانی، 1370، ص80(.

پ- یورش چنگیز به ماوراءالنهر
هنگامی که ســلطان محمد خوارزمشاه سرگرم براندازی 
حکومت موجود در خراسان، ماوراءالنهر و ترکستان بود و 
تصمیم داشت مرزهای خود را به درون شهرهای آسیای 
مرکزی نیز گســترش دهد، ناگهان با ظهور قدرتی جدید 
رویاروی شــد، این قدرت از درون استپ های مغولستان 
ســربر کشــیده بود و این در حالی بود کــه تفرقه و چند 
دستگی در ســرزمین های اسالمی به شــدت حکم فرما 
بود. این قدرت جدید توســط تموچین)چنگیزخان( فرزند 
یسوگای بهادر، از ایل برجیقین و استخوان قیات)یکی از 
شعبه های مهم قوم مغول( بنیان گذاری شد. چنگیزخان 
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در ســال )602ق/1206م( تمــام قبایل تــرک و مغول 
ســاکن مغولســتان را متحد کرده و حکومت منطقه ای 
تشکیل داد. چنگیز دســتور داد تا زمان دستگیری یا قتل 
محمد خوارزمشــاه خاک ماوراءالنهر، خراســان، خوارزم 
و هرشــهری را که محمد بدان پا می گذاشــت به توپره 
کشند. از سال 616 تا سال 624ق یعنی سال مرگ چنگیز 
شــهرهای آباد و پررونق ماوراءالنهر و خراســان با خاک 

یکسان شد)ساندرز، 1363، ص60(.
جغتای)640-624 ق( دومین فــرزن چنگیزخان از بطن 
زن محبــوب وی »بورته« بــه دنیا آمــد. جغتای مالک 
سرزمین ماوراءالنهر و برخی شــهرهای همجوار آن بوده 
و از سال 624 تا 640 بر این ســرزمین اعمال قدرت می 
کرده اســت، جغتای مامور اجرای دقیق یاســا و یوسون 
چنگیزخــان بود)جوزجانی و همــکاران، 1363(. جغتای 
مســلمانان را وادار می کرد تا گوشــت مردار بخورند و از 
ذبح شــرعی گوســفندان پرهیز نمایند، می گویند در آن 
ســال ها مدت ها در خراســان و ماوراءالنهر کسی جرات 
نکرد گوســفندی را به صورت آشــکار ذبح شرعی کند، 
بلکه گوسفند را خفه کرده بعد گوشــت او را می خوردند، 
جغتای با دست زدن به یک رشته رفتارهای ضد اسالمی 
خشم مسلمانان را برانگیخت)جوینی، 1385، ص227(. 
ماوراءالنهر که بی مبالغه یکی از دلگشادترین و زیباترین 
مناطق ایــران پیش از حملــه مغول، خصوصــًا در عهد 
سامانیان بود و شهرهای مهم آن سمرقند و بخارا و خوارزم 
مهد فرهنگ و تمدن ایرانی اسالمی به شمار می رفت، در 
اثر یورش مغول ها به ویرانی کشیده شد و شهرهای مهم 
آن تقریبا از سکنه خالی شــد. این روند ویرانگرانه در دوره 
فرمانروایی جغتای بر ماوراءالنهر افزون تر شد)گروســه، 

1368، ص537(.
آنچه در حوادث این زمان ماوراءالنهر حائز اهمیت اســت 
رشد اســالم در ماوراءالنهر و گرایش مغوالن جغتایی به 
اسالم اســت، به طوری که یکی از عوامل سقوط یا ظهور 
فرمانروایان جغتائی مســلمان بودن یا غیر مسلمان بودن 
آن ها بود. تاریخ سیاســی ماوراءالنهر از این زمان تا ظهور 
امیر تیمور در سال 771قمری در سمرقند عبارت است از 
جنگ و منازعه دائمی میــان جغتائیان با خان های اردوی 
زرین، ایلخانیان حاکم بر ایران و قآن های مغولســتان و 
چین. گروسه به درســتی توضیح داده است که جغتائیان 
به شیوه بیابان گردی و صحرانشــینی زندگی می کردند 
و نماینده مغوالن ســنتی و اصیل بودند و مفاهیم زندگی 
شهرنشــینی را درک نمی کردند، آنان هرگز به فکر ایجاد 
یک شهر مرکزی که دارای تشــکیالت اداری و دیوانی 

و دیگر لوازم ضروری حکومت باشــد برنیامدند. اساســًا 
برای جغتائیان مرزهای جغرافیایی معنایی نداشــت، آنان 
پیوســته در حال حرکــت و تغییر مکان بودند و اســکان 
آنان در مکانی ثابت با خلق و خــوی بیابانگردی آنان جور 
نمی آمد)همــان، ص538(. جغتائیــان خصوصًا از زمان 
فرمانروائی بــراق خــان )664ق/1266م( توجه خود را 
به خراســان معطوف کردند. در چنین هنگامه ای اوضاع 
سیاسی – اجتماعی ماوراءالنهر به شــدت آَشفته و از هم 
گسیخته گردید. هر یک از امراء در هر مقامی که بود پرچم 
استقالل بر افراشته و شهر و دیاری را در قبضه اقتدار خود 
گرفت و هیچ نیروی مقاومتی در برابر یک تهدید خارجی 
وجود نداشت، با توجه به فرصت پیش آمده تیمور در ربیع 
الثانی ســال)761ق/1360م( به ماوراءالنهر یورش برد و 
چون مقاومتی ســازمان یافته در برابر خود ندید به آسانی 
آنجا را تســخیر کرد)یزدی، 1336، ص33(. تغلق تیمور 
برای ایجاد نظم و امنیت در ماوراءالنهر ناچار از ســرکوب 
امیر حسین قزنی بود که شــهرهای بلخ، قندوز، بدخشان 
و کابل را در تصرف خود داشــت. از همیــن روی وی با 
لشکری فراوان عازم جنگ با وی شد. امیرحسین شکست 

خورد و شهر قندوز تسخیر و غارت شد.

تصویر 2- نقشه ماوراءالنهر
3-3- وضعیت اجتماعی و فرهنگی ماوراءالنهر

هنگامی که امیر تیمور ســرگرم فتوحات خــود در عراق 
عجم و فارس بود، توقتمش فرمانروای دشــت قبچاق و 
اردوی زرین، از این فرصت استفاده کرده و به ماوراءالنهر 
لشکرکشی نمود. امیر تیمور به محض آگاه شدن از وقایع 
و اتفاقاتی که در ماوراءالنهر جریان داشــت، امیر عثمان 
عباس را با ســی هزار ســوارکار جنگجو با شتاب هرچه 
تمام تر از راه یزد به ســمرقند اعزام کرد. بازگشت تیمور از 
شیراز به ســمرقند برای مقابله با تهدیدات و راهزنی های 
توقتمش به لشکرکشی سه ســاله او در ایران خاتمه داد. 
امیر تیمور پس از ســه ســال که خوارزم در حال ویرانی و 
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تخریب افتاده بود، دوباره دســتور داد تا آن شــهر را از نو 
آبادان ســازند؛ این رویداد در اواخر سال 793 قمری اتفاق 
افتاده است. پس از غلبه مغول به این سرزمین، کم کم در 
آداب و رسوم مغولی تغییراتی ایجاد شد و چون این قوم در 
مراحل ابتدایی تمدن بودنــد، تحت تاثیر تمدن و فرهنگ 
مسلمانان قرار گرفتند و آداب، رسوم و حتی مذهب اسالم 

را پذیرفتند)یزدی، 1336، ص323(. 
دوران حکومت مغول ها را می توان به دو بخش تقســیم 
کرد: 1- زمانی که چنگیز و جانشــینان او در فکر کشــور 
گشایی و توســعه قلمرو حکومت خود بودند و همه آداب 
و رســوم قبیله ای حاکم بر جامعه مغولی بود؛ 2- دورانی 
که شهرت کشورگشــایی مغوالن تا حدودی آرام شده و 
ایلخانان در فکر اداره قلمرو خویــش بودند به طوری که 
تابع آداب و رسوم ملت مسلمان گردیدند و همان سازمان 
ها و تشــکیالت اجتماعی گذشــته مورد اســتفاده واقع 
گردید. از اقوام بــزرگ در ماوراءالنهر می توان به مواردی 
ازقبیل: ترکان)قزاق، ازبک(، کوشــان و آریایی اشــاره 

کرد)همان: ص324(.
علومی که پس از حمله مغول محجــور مانده بود و آنچه 
نزد مغوالن اعتباری نداشــت کتاب و کتاب خوان و کتاب 
نویس بود، اما بعد از مدتی دانشمندان مسلمان در دستگاه 
مغوالن راه یافتــه و به ترویج علــوم پرداختند و این روند 
ادامه داشــت تا زمان تیمور، وی دانشمندان و اهل ذوق را 
از سراسر نقاط جمع آوری کرد و دانشمندان به نشر معارف 
اســالمی پرداختند. علوم اســالمی در این دوره عبارت 
بودند از: دانش قرائت، تفسیر، حدیث، فقه، کالم، اخالق، 
ادبیات عرب و غیره. علوم عقلی که افت آن پیش از عصر 
مغوالن آغاز شــده بود، تا قرن نهم ادامه داشــت. در این 
دوره نه فیلسوف و نه طبیب صاحب نظری می زیست. در 
دوره تیموریان به خاطر حمایت شاهزادگان از دانشمندان 

علوم عقلی تا حدودی رونق یافت.
یکی از مهمترین نتایج فرهنگی غلبة قبایل ترک، رشــد 
چشــمگیر و روزافزون صوفــی گری بود کــه به دالیل 
متفاوت، هــم در میان ترکان و هم در میــان مردم بومی 
ایرانی رواج یافت و به لحاظ تاریخی در برابر فعالیت های 
علمی و فلسفی قرار گرفت. از نظر فرهنگی، ترکان که به 
تازگی با زندگی بدوی قبیلهای و فاقــد از میراث علمی و 
فلسفی بر مسند حکومت در جامعة اسالمی رسیده بودند 
به صوفی گری گرایش خاصی داشــتند. در واقع، صوفی 
گری، دســت کم در نوع ابتداییاش، با ســنتها و تعصبات 
بدوی مذهبی قبایل ترک، ازجملــه جادوگری و ارتباط با 
دنیای غیب نزدیکی داشــت. بدیــن ترتیب صوفی گری 

از طریق خراســان که مهمترین مرکــز فعالیت صوفیان 
شــده بود در ماوراءالنهر که جایگاه اصلی قبایل ترک بود 

.)8-pp7 :2006 ,Köprülü(گسترش یافت
دوره مغول را بایــد دوره اوج تاریخ نگاری دانســت، زیرا 
در این دوره نوشــته هــای تاریخی به فارســی فزونی 
چشمگیری یافتند و از ســویی رواج مجدد تاریخ نگاری 
عمومی بود. با حمله مغول تصــور میرفت هنر رو به افول 
خواهد گذاشــت. اما این عصر به یکی از برجســته ترین 
دوره های هنر ماوراءالنهر تبدیل شــد. تیموریان با جمع 
آوری هنرمندان و صنعتگران توانســتند در ســمرقند و 
بخارا مرکزیت هنری برجسته ای به وجود آورند. در زمینه 
معماری عصــر ایلخانان باید گفت که ایــن هنر دنباله رو 
هنر سلجوقیان است. با تغییراتی چون افزایش پیچیدگی 
گچبریهای تزئینی، نورگیرهای فراوان، وســعت صحن و 
ارتفاع گنبد. هنر نقاشی و ســفالگری در این دوره از هنر 
ســونگ ویوآن چین تاثیر پذیرفته اســت. مصور ساختن 
کتاب از هنرهای شــاخص دوره ایلخانان اســت؛ در این 
آثار رنگهای شــفاف ایرانی جای رنگهای مالیم چینی را 
میگیرد و نقاشــی مینیاتور با هویت ایرانی پدید آمد که در 
عصر تیمــوری و صفوی تکامل یافت. اشــتیاق تیمور به 
ساخت بناهای با شکوه و اصرار وی بر اعزام معماران چیره 
دست از سرزمینهای تسخیر شده موجب شد هنر معماری 
از روزگار خود تیمــور، رونق و جلوه خــاص یابد)یزدی، 

1336، ص325-332(.
 بر اســاس کاوش ها، پژوهش ها و بازیافت های باستان 
 شناسان، خراسان ســرزمینی اســت بی  نهایت باستانی 
که از دیرگاه در آن انســان بـــود و بـــاش داشته است. 
این مرز و بـــوم، مهــد پیدایش یکی از درخشــان  ترین 
و کهن  تریــن تمدن های جهــان بوده، باشــندگان آن 
دارای تمدن و فرهـــنگ چندین هزار ســاله می باشند 
و گنجینه هـــای فکری و معنــوی آن در مراحل مختلف 
به زبان  هــا و گویـش هـــای گوناگون نــگارش یافته 
اســت. پژوهش های شــمار زیـــادی از دانشــمندان 
بیانگر این امر اســت که ســرزمین های خراسان باستان 
و ماوراءالنهــر زادگاه، تجلــی گاه و پرورشــگاه زبــان 
دری)پارسی( بوده اســت. زبان پارسی دری ریشه قدیمی 
دارد، در خراسان و فرارود پـــیش از یورش اعراب به آن 
سخن می گفتند. زبان پارسی دری از دیر زمان به این سو 
زبان مشترک و سراسری حوزه تمدنی بـوده است. مٌسلم 
اســت که زبان دری در دوره پیش از اسالم در ماوراءالنهر 
و خـــراسان رایج بوده و یک شبه بدون ریشه و پیشینه در 
دوره صفاریان و ســامانیان بوجود نیآمده است. این زبان 
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پیشینه ای چند قرنی داشــته وگرنه امکان نداشت که در 
مدتی کوتاه سراسر خراســان را فرا گیرد و به عنوان زبان 
علمی و ادبی که در آن شعر ســروده و نثر نگاشته می  شد، 
عرض وجود کند. البته بدون تردید همان گونه که پرفسور 
ژوپل مطرح می کند: »تا قرن چهــارم هجری زبان دری 
منحصر به خراســان و ماوراءالنهر بود و در ایران معمول 
نبود، حتی یک شعر و رســاله هم در این زبان مقارن این 
 :2006 ,Köprülü(زمانه ها در ایران دیده نشــده است

.)9-pp8
میرغالم محمد غبــار مورخ شــهیر افغانســتان بر این 
عقیده اســت که »زبان دری اصــاًل در مناطق دو طرف 
رود جـیحون »یعنی سرزمین های ماورءالنهر و خراسان 
قدیم قبل از اسالم بوجود آمده و به قول نویـــسنده کتاب 
»سرنوشت فارسی تاجیکی فرارود در قرن 20، »مـحمد 
جان شــکوری« فارســی دری در خـــراسان ازجمله در 
ماوراءالنهر بیش از اســالمیت رواج داشت و به درجه زبان 
شعر رسیده بود، بهطوریکه ملک الشــعرا بهار می  نویسد: 
»زبان فارسی دری اصاًل لهجه اهالی ماوراءالنهر، سمرقند 

و بخارا است«.
سـخن کوتاه اینکه در طی هزار سال، زبان مردم خراسان 
و ماوراءالنهر بــه عنوان زبان علم و ادب، زبان رســمی و 
اداری حــوزه گســترده ای را فرا می  گرفــت. ازجمله در 
خراســان زمین، زبان فارســی نه تنها زبان گفتگو بلکه 
زبان رسمی بود، همه امور دیوانی کشــور اعم از فرمانها، 
نامه ها، قراردادها و ... به همین زبان بود. زبان دری خیلی 
کهن بوده و دو هزار ســال پیش هم یک زبان برجسته و 
برازنده بوده است و مســلمًا اگر چنین پیشینه ای و توانایی 
نمیداشت، چگونه میتوانست به مرحله بالغت و فصاحت 
در دوران سامانی ها برســد و آثار بســیار باارزشی مانند 
دیوان رودکی، شـــاهنامه فردوسی و دیگر آفرینش های 
هنری خلق کند. »زبان فارســی دری با همان فصاحت و 
بالغتی که دارد در اواخر قرن پنجم هجری به درجه کمال 
رسیده و دانشمندان بزرگی همچون ابن سینا و ابوریحان 
بیرونی آثار علمی خـــویش را در رشته فـلسفه و نجـوم 

بدین زبان نوشته اند«)یزدی، 1336، ص325-332(.
زبان فارســی دری به مرور زمان نه تنها بــه رایج ترین و 
همگانی ترین زبان این خطه تبدیــل گردید، بلکه حلقه 
تفاهم و وصل بیــن اقوام و قبایل مختلــف گردید و بنابر 
توانایی های که داشــته و هــم محتمــاًل از جهتی که به 
محل و طایفه ای منســوب نبوده اســت، در اندک زمانی 
زبان رســمی و درباری، علمی و بازرگانی در ساحه وسیع 
گردید. به عبارت دیگر زبان پارســی در زمان کوتاه، زبان 

مشترک و عمومی برای تمام سالله های آسیای میانه)از 
هر تیره و تباری بودند( و هم چنان از اقـــصای هنـــد تا 
روم گردید و اسناد و نامه های رسمی و دولتی از استانبول 
تا دکن به این زبان صورت می گرفــت. در واقعیت زبان 
پارســی نقش زبان بین المللی را برای تمــام این نواحی 
داشت. زبان فارسی دری در درازای تاریخ هزار ساله بعد از 
سامانیان بر غم دشواری  های جانسوز، زنده و ماندگار ماند 
و به زبان فراملیتی در حوزه تمدنی ما تبدیل گردید و همه 
اقوام و تبار زبان فارسی را به عنوان زبان رسمی و دولتی، 
زبان مشــترک و تفاهم کشــور پذیرفته بودند. سرزمین 
ماوراءالنهــر کــه از حوزههاي کهن فرهنگ اســالمی 
و معارف قرآني اســت، همواره این افتخار را داشــته که 
نخســتین ترجمه قرآن کریم به زبان فارسي در این خّطه 
پر برکت انجام گرفته اســت. در این سرزمین دهها مفسر 
و محّدث پرورش یافته و با تألیفات گرانمایه خود، خدمات 
شایاني به فرهنگ اســالم نمودهاند. ترجمههاي فارسي 
قرآن کریم، بخش بســیار ارزشمندي از فرهنگ اسالمی 
ماوراءالنهر را به خود اختصاص داده است. در گنجینههاي 
قرآني سراسر جهان، صدها نسخه ماوراءالنهري نگهداري 
میشــود که ترجمه آنها به صورت زیرسطري نوشته شده 
اســت. اصوال باید گفت که در طول هزار ســال، ترجمه 
هاي فارســي قرآن کریم بــه صورت زیرســطري یا به 
تعبیر دیگر»تحت اللفظي« نگارش مییافته اســت، ولي 
چیزي که در این ترجمهها جلب توجه میکند، ویژگیهاي 
حوزههاي مختلف زبان فارسي است که به هر کدام امتیاز 
خاصي بخشــیده اســت؛ این حوزهها را میتوان به حوزه 
ماوراءالنهري، هراتي، سیســتاني و مرکزي)رازی( دسته 
بندی نمود. در کتابخانه مرکزي آســتان قدس رضوي، 
نسخه هایي از ترجمه فارسي قرآن با ادبیات ماوراءالنهري 
نگهداري میشــود که عمدتــا در قرون پنجم تا هشــتم 
هجري نوشــته شــده اند. علماي ماوراءالنهر، هر چند در 
اثر جنگهاي ویرانگر به کشورهاي اسالمي دیگر هجرت 
می کردند، ولي هر کجا وارد مي شدند چراغ علم و دانش 
را در کنار عالمان آن خّطه روشــن میکردند و به نشر علوم 
و معارف اسالمي مي پرداختند. در ســرزمین ماوراءالنهر 
نیز به رغم فشــارها و محدودیتهاي گوناگون، گرایش به 
معارف قرآني و عشق و عالقه به فرهنگ اسالمی فزوني 

مییافت)فکرت، 1363(.
نام تعدادی از ناموران ماوراءالنهــر بدون ذکر زمینه های 
تخصصی و تاریخ حیات آنها بر اســاس محل تولد آنها به 

شرح زیر میباشد:
امــروزی(:  ازبکســتان  -ســمرقند)در 
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رودکی سمرقندی، نظامی عروضی سمرقندی، سوزنی 
سمرقندی، کمااللدین عبدالرزاق سمرقندی، عالالدوله 
دولتشاه سمرقندی، رشیدی ســمرقندی، شهاب الدین 

احمد نسفی سمرقندی.
- بخارا)در ازبکستان امروزی(: ابومنصور بخارایی، مراد 
بخارایی، ابوالفضــل بخارایی، رونقــی بخارایی، کمال 
الدین بخارایی، ســپهری بخارایی، ابوبکر ابواســحاق 
بخاری، عمعق بخارایی، محمــد عوفی بخارایی، کافی 

بخارایی، شاکر بخاری و ابوعلی سینا.
- ترمذ)در کنار جیحون در ازبکســتان امروزی(: منجیک 

ترمذی، ادیب صابر ترمذی.
- خجند)در تاجیکستان امروزی(: کمال خجندی.
- سغد)در تاجیکستان امروزی(: ابوحفص سغدی.

- ایــالق)در کنــاره ی ســیحون(: محمد ابن یوســف 
ایالقی، شرف الزمان محمد ایالقی.

- نسف)در ازبکستان امروزی(: ابوحفض عمر ابن محمد 
نسفی)نخشبی(.

- فاراب»اتــرار«)در ســاحل غربی ســیحون(: ابونصر 
فارابی)یزدی، 1336، ص335-336(.

4- نتیجه گیری
بحث ما بر ســر تاریخ، فرهنگ و تمــدن ماوراءالنهر که 
هماکنون بیشــتر آن از حوزهــی اقتدار سیاســی خارج 
شــدهاند، تنها یک بحث جغرافیایی- تاریخی نبوده، زیرا 
هویت تاریخی هر منطقهای بستگی به فرهنگ، مذهب 
و احســاس یگانگی ملی دارد که خوشــبختانه با همهی 
اینکه بیش از یک قرن است که برخی شهرها از خراسان 
بزرگ)ایران( جدا گشتهاند، پیوندهای مذهبی و فرهنگی 
آن مناطق، محققین و مورخین ما را بر آن داشــته است تا 
پیشینهی تاریخی آنها را بررســی و در برابر انستیتوهای 
شبیهسازی فرهنگی و اجتماعی، از مواد کتبی و تاریخی 
خود بهره گیرند. اگــر تنها به عنوان یــک کار آکادمیک 
صورت پذیرد و هدفی شایســته تر نداشته باشد، تنها لذت 
یک ســرگرمی را دارد و خواننده فقط تــا هنگامی که آن 
مطالب را مطالعه میکند در نشئه یک رمان تاریخی خواهد 
بود، اما اگر فرض را بر این نهیم که ســرزمینهایی از قرن 
های دور با مــا پیوندهای خونی و فرهنگی داشــته اند و 
هم اکنون نیز این احســاس با زنده نگهداشــتن عادات و 
رســوم کهن در آنها موج می زند، المحاله بر این باور می 
شویم که بدون شک دارای گذشــته یکسانی بوده ایم که 
دســت حوادث هر یک از ما را بهگونه ای گرفتار کرده و 
فریادهای مظلومانه آنان را از ســر و صدای بوق و کرنای 

دیگران هرگز نتوانســتیم بشــنویم و یا آنچنــان 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 ســاز مطالعات فرهنگی و بهره برداری سیاســی 

خواهد شد که هرگز نکوهیده نخواهد بود.
با توجه به بررســی های صورت گرفته مشــخص است 
که ماوراءالنهر تا پایان ســده چهارم قمری جزو خراسان 
بزرگ به شــمار می رفته اســت که علت آن شاید وجود 
برخی سلســله های محلی ایرانی- اســالمی باشد که بر 
هر دو ایالت فرمانروایی کرده اند، مرکز حکومت طاهریان 
نیشابور و مرکز حکومت ســامانیان بخارا بوده اما با آغاز 
سده پنجم همان طور که گفته شــد با نفوذ عناصر ترک 
و اسکان آنها در شــهرهای ماوراءالنهر به تدریج حدود و 

مرزهای خراسان از ماوراءالنهر جدا شد.
شــواهد تاریخی بیانگر آن اســت که در طی هزار سال، 
زبان مردم خراســان و ماوراءالنهر به عنــوان زبان علم و 
ادب، زبان رسمی و اداری حوزه گســترده ای را فرا گرفته 
و به رغم فشــارها و محدودیتهاي گوناگون نظیر جنگ 
های ویرانگر و مهاجــرت های ناشــی از آن، گرایش به 
معارف قرآني و عشــق و عالقه به فرهنگ اسالمی و نشر 
علوم و معارف اســالمی، فزوني و مورد استقبال علمای 
شهرهای خراســان بزرگ، بهخصوص ماوراءالنهر بوده 
است. تاریخ سیاســی ماوراءالنهر از زمان ورود مسلمانان 
به خراسان و فتح شــهرهای آن تا ظهور امیر تیمور دوران 
پر فراز و نشــیبی را پشت سر گذاشته اســت؛ بهطور کلی 
در خصوص حدود ماوراءالنهر این گونه اســتنباط میشود 
که تا پایان ســده پنجم قمری، ماوراءالنهر جزیی از ایالت 
خراسان بوده اســت اما به تدریج و با رخنه و نفوذ عناصر 
ترک به این سرزمین، خصوصًا پس از یورش مغولها، این 
ناحیه به ترکــی گرائید و مرزهایش از خراســان تفکیک 
شــد. نفوذ عناصر ترک به داخل شهرهای ایران مرزهای 
سیاسی و جغرافیایی شــرق ایران را سست و ناپایدار کرد، 
به طوری که در دوره فرمانروایی غزنویان نخســتین سد 
شکنی و نفوذ ترک در خراسان ظاهر شد. شواهد تاریخی 
نشــان می دهد که ماوراءالنهر به صورت منطقه ای حائل 
میان شهرهای آباد و پر رونق و پر جمعیت مشرق ایران و 
دشتهای لم یزرع و خشک اقوام صحرا نورد و چادرنشین 
آســیای مرکزی از یک طرف و تمدن قدیمی و ریشه دار 

چین از طرف دیگر بوده است. 
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