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  دهـچكي

خراسان بزرگ از ديدگاه سرچشمه هـاي طبيعـي و اندوختـه هـاي معـدني از تـوانگري بـااليي        
خود با سرزمين هاي پيرامـون  هبي ژرف برخوردار بوده و به انگيزه ي پيوندهاي تاريخي، قومي و مذ

يي سويي با نگرش به جايگاه جغرافيايي و ژئوپوليتيك خود، نقشي راهبردي در شكوفا از و سواز يك
ين كاركردها به همراه توانمنـدي هـاي متقابـل اقتصـادي و پيونـدهاي      ا .است ها داشتهاين سرزمين

 جانبـه ميـان ايـران و   گسترش پيوندهاي همه در گذارينقش تأثير استتاريخي و فرهنگي، توانسته 
مـردم بافرهنـگ خراسـان     2.باشـد  هاي گوناگون تـاريخي داشـته  در دوران آن هاي پيرامونسرزمين

ي واحـد  رهكـ در پيمايش زمان از احساس تعلق به پي ، دپايدار نسبت به قوميت خوبزرگ با احساسي 
ان باستان تابع ساتراپ يا استان پهناور پرثوه بـوده  دور در خراسان بزرگ.اندهايران بزرگ برخوردار بود

هاي ديگر هخامنشـي از آن يـاد   نوشتهي داريوش بزرگ در بيستون و سنگنوشتهاست كه در سنگ
تـابع خراسـان بـزرگ و يـا      كنـوني قـرار گرفتـه انـد،    هايي كه در شمال خراسان سرزمين.شده است
 و از سوي اتحاد نددر دوران قاجار از ايران جدا شدها آن .بودند هاي زير نظر حكومت ايراناميرنشين

ي افغانسـتان  ق، هرات هم ضـميمه .ه 1273در سال  د وشتشكيل جمهوري سه در شوروي جماهير
  3.گرديد
  

 :هاواژه دـكلي
ايران، خراسان بزرگ، ماوراءالنهر، سيستان، چين، هند، آسـياي ميانـه، تاجيكسـتان، ازبكسـتان،     

ي تزاري، يعقوب ليث، فردوسي، رودكـي، مالصـدرا، فرخـي    ، افغانستان، انگلستان، روسيهتركمنستان
ــوي   ــي، مولـــــ ــان بيرونـــــ ــينا، ابوريحـــــ ــعدي، ايـــــــن ســـــ ــتاني، ســـــ .سيســـــ
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2  پژوهشنـامه خراسان بزرگ

٢ 
 

  دمهـمق
ـ  هموارهخراسان بزرگ كه ، از ديـدگاه جغرافيـايي، سياسـي،    هبخشي از ايران به شمار مي رفت

  .ارزش بوده است اي برخوردار بوده و از ديدگاه جهاني نيز بانظامي از جايگاه ويژه و ياقتصاد
هـاي معـدني و آب   خرم، غارها، دره ها، چشمههاي سرسبز و اين سرزمين پهناور با رشته كوه

رفتـه  مناطق ارزشمند ايران بـه شـمار مـي    پذير، ازاندازهاي زيبا و دلگرم، پوشش گياهي و چشم
  . است

ي ي و جغرافيـايي، از ديـدگاه پيشـينه   ي طبيعـ بزرگ افزون بر داشـتن جايگـاه ويـژه   خراسان 
هاي دور، نـه تنهـا   آمده و از گذشتهمار ميبه ش هاترين سرزمينباستاني و تاريخي نيز از كهنسال

داراي فرهنگي درخشان بوده، بلكه از ديدگاه زيسـتگاه هـاي كهـن و ابزارهـاي آن دوران و آثـار      
  .1هاي ايران بزرگ بوده استسرزمينترين تاريخي، از پرارزش

ـ     ز دوران باستان در ادبيات اسـطوره اين سرزمين كه ا وران بـوده،  اي مـا مـرز ميـان ايـران و ت
ي دولتمـردان،  دهنـده هزارسـاله ي خـود، پـرورش   و در درازاي چنـد داشتهفرهنگ و تمدن بااليي 

 .دانشمندان، بزرگان و عارفان گرانقدر بوده است
  

  رافيايـايگاه جغـج
هاي قرارگرفته در جنوب رود سيحون و در بخش خاوري ايران، شامل سرزمينخراسان بزرگ 

سياسي ماوراءالنهر و قهستان نيز تـابع آن بـه شـمار مـي آمـده      ز ديدگاه كش بوده و اوشمال هند
   2.است

يا منطقه در چهار سـوي شـمال، جنـوب، خـاور و بـاختر       باستان، ايران به چهار مرزدر دوران 
دوره در آغاز . ان را در بر مي گرفتسيست جز بخش شده بود و خراسان بزرگ تمام نواحي خاوري،

بخشي از خراسان بزرگ به شمار مي آمد و اين ايالت تا مرز چين، يعنـي   3ماوراءالنهر، ي اسالمي
ويژه استان سين كيانگ كنـوني و شـمال افغانسـتان، پـامير و كـوه هـاي       نواحي باختري چين، به

                                                 

 .2ص ، )1383 مللي الهدا،انتشارات بين ال: تهران( غرافياي تاريخي تاجيكستانج، ايرج افشار سيستاني 1
 .887، ص ) 1387كت سهامي كتاب هاي جيبي، رش: تهران( 2و  1مصاحب، دايره المعارف فارسي ج  2
 ).سيحون(و سير دريا ) جيحون(دوري ميان رودهاي آمودريا  3

تر شد؛ به گونـه اي كـه ديگـر آن    اما اندك اندك اندازه ي آن كوچك .پيش مي رفت1ندوكش ه
  2.سوي آمودريا را در بر نمي گرفت

رباره ي مرزهـاي خراسـان در سـده هـاي     د، استرانج، خاورشناس برجسته ي انگليسي .لو.گي
  :نوشته است، مياني

هاي اسـالمي كـه در شـرق    اوايل قرون وسطي بر تمام شهرستاننام خراسان در «
پـس  . لوت و كوير مركزي ايران تا كوه هاي هند بسـط داشـته، اطـالق مـي شـد     

ي شهرهاي ماوراءالنهر را كه در شـمال خـاوري    خراسان در اين معني بزرگ، همه
ايران جاي دارند با قهستان در برمي گرفته سواي سيستان و حدود آن عبارت بوده 
است از سمت آسياي مركزي بيابان شمالي چـين و پـامير و از سـمت هنـد جبـال      

هـاي  مـام كوهسـتان  هندوكش و از شمال شرقي تا رود جيحون امتـداد داشـته و ت  
مي دهد شامل بـوده وازايـن    رات را كه امروز بخش افغانستان را تشكيلماوراي ه

ي پامير بوده در در بخش علياي رود جيحون از ناحيه هايي كهي شهرستانرو همه
   3.»... فته  ميقلمرو خراسان به شمار

  
شد و بخـش  ران محدود نميي امروزي خود درون مرزهاي ايبنابراين، خراسان بزرگ به پهنه

اگر از ديد زماني تا دوران باستان  .ان و تركمنستان را در بر مي گرفتگي از كشورهاي افغانستبزر
مي شود و بخش هايي از كشورهاي تاجيكستان و ازبكستان را شامل هم بزرگ تر  باز ،مپس بروي
 .مي گردد
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۴ 
 

 

اريخيـي تهـنام و پيشين
كشـور    2»ارزه«كشور خاوري و  1»سوه«ي هفت كشور دانسته كه دهندهزمين را شكلاوستا 

يكي از چهار مرز يا منطقه ي ايـران و همـان مـرز    » خراسان«در آثار فارسي ميانه . باختري است
   .خاوري است

سويي است ي صورت كهن واژه و به همان معني خاور، يعني ي خراسان امروزي بازماندهواژه
به معنـي آمـدن و    xwar«3«خراسان شكلي است از ، به بيان ديگر. آيدآن، خورشيد بر مي كه از

  4.آيدي جايي است كه از آن خورشيد برميروي هم به معن
 يعنـي آفتـاب و  » خـور «و از دو پـاره ي   زمين اسـت  خراسان درفارسي پيشين به معني خاور

   5.برآمدن خورشيد استيعني طلوع كننده شكل يافته و به معني جاي » آسان«
خورسـان يعنـي   «: ناميدن آن به خراسـان، نوشـته انـد    بعضي از پژوهشگران و نويسندگان در

   6.»مانند و منسوب بدان را خُرسي و خراساني گفته اندآفتاب
شناسـي گمـان رفتـه جـاي سـكونت در خراسـان بـه دوره ي        هاي باسـتان پژوهشي بر پايه

و پس از آن در دوران هاي گوناگون پادشـاهي   8وابسته باشد 7پارينه سنگيپالئوليتيك يا دوره ي 
و  9هخامنشي، اشـكاني ي رهنگ بوده و زير نظر شاهان ايرانايرانيان اين سرزمين داراي تمدن و ف

دنـد و  كر مـي  محلي از فرمـان شـاهان سـرپيچي    حاكمانگاهي هم  .ساساني اداره مي شده است
   10.آوردندقه پديد ميخودمختاري در اين منط حكومت

                                                 
1 Savahi 
2 Arezahi 

 .هور» خور « فارسي نو  xwarفارسي ميانه  hvarاوستايي  3
 .14، ص 1376مركز خراسان شناسي، خبرنامه  4
 .179ص ) 1310وزارت فرهنگ، : تهران(2مسعود كيهان، جغرافياي مفصل ايران، ج 5
 .16ص  ،)1368كتابخانه ملك، :تهران(سيد محمد كاظم امام، مشهد توس  6
مي دهد بـرابر است با اوايل  لـر را تشكيـر حجـخستين بخش عصـكه ن: )PALEOLITHIC AGE( ارينه سنگيـي پ دوره7

 )347:1386جعفري، ( .هزار سال پيش به درازا كشيده است 8  تا 500ي زيست انسان پيش از تاريخ كه از  دوره
  .45م، ص 1957ميخائيل ميخاييلويچ دياكونوف، تاريخ باستان ايران،  8
كنوني در تركمنستان بوده و حدود شمال خاوري قلمرو آنان آباد در نزديكي عشق اشهر نس) م226م تا .پ 250(پايتخت اشكانيان  9

 )3:1374كلباسي، ( .مي رسيده كه تمامي افغانستان امروزي را در بر مي گرفته است) جيحون(دريا به كنار آمو
 .402همان، ص  10

۵ 
 

هـاي  ي سوم، با وجود يـورش ي خالفت خليفهي دوم مسلمانان تا ميانهخليفهخالفت از آغاز 
مـأمور گشـودن    عامربنعبد اهللا هكسرداران عرب، خراسان بزرگ بر روي آنان ناگشوده ماند تا آن

مسـلمانان افتـاد طـبس    ق به دست .ه 31نخستين شهري كه در خراسان در سال . آن منطقه شد
پـس از آن،   1.ق به درازا كشيد.ه 42بود و گشودن ديگر نواحي تا روزگار حكومت معاويه به سال 

 30ها را بيش از خراسان بزرگ كه شمار آن هايواليتطاهريان و صفاريان و سپس سامانيان بر 
  2.مي كردند و حكومت، در حكم يك منطقه بود و اندنوشته

و خوارزمشاهيان بر اراضي  شدق، دستخوش تاخت و تاز غزان .ه 6سده ي  خراسان بزرگ در
ق، با يورش چنگيـز مغـول   .ه 7در سده ي  3.جنوب درياي آرال و ماوراءالنهر حكمراني مي كردند

هاي پيرامون آن مورد تاخـت  شكوه و فرهنگ اين نواحي و سرزمينالنهر، آثار باماوراءبه خوارزم و 
   4.گرفتو تاز مغوالن قرار 

ن ق، اندك اندك آرامش به خراسان بازگشت و تا پايـا .ه 907با استقرار دولت صفوي در سال 
اما پـس از افتـادن ايـن دودمـان بـه       ؛ايران بوداسان بزرگ از ايالت هاي ارزشمند خر، دوران اين

ايـران   از كوشش نـادر شـاه افشـار    اها و فتنه افغان باين ناآرامي .ها، دچار ناآرامي شدافغان دست
كشمكش بر سر جانشيني او، هرج و مرج دوبـاره در   و ق.ه 1160با مرگ نادر به سال . كوتاه شد

خراسان بزرگ گسترش يافت و سرانجام  شاهرخ ميرزا  نـواده ي نادرشـاه حكومـت ايـن     و ايران 
  .ايالت را به دست گرفت

تر براي ايران كه بخش بزرگي از خراسان را و تلخ اي تلخ براي خراسان بودروزگار قاجار دوره
افغانستان به عنوان حدفاصـل روسـيه و    تاها در هندوستان انگيزه شدحضور انگليسي. دست داداز 

انسـتان كـه بخشـي از    ها به تحريك اميران افغانگليسي. ها قرار گيردمورد نگرش آن، هندوستان
هـاي بسـيار ميـان ايـران و انگلسـتان،      پرداختنـد و سـرانجام پـس از كشـمكش    ، خاك ايران بود

پاريس به امضا رسيد، هـرات از خـاك ايـران جـدا شـد و دولـت قاجـار اسـتقالل          كهقرارداديدر
  .افغانستان را به رسميت شناخت

                                                 
 8- 9ص ، )1363انتشارات الفبا، : تهران (علي شريعتي، راهنماي خراسان  1
 .17ص ،)1363انتشارات اميركبير، : تهران( .سان بزرگاحمد رنجبر، خرا 2
دانشگاه ها،  كتب علوم انسانيو تدوين  سازمان مطالعه: تهران(آسياي مركزي الهه كواليي تبرستاني، سياست و حكومت در  3

 .15ص ) 1376
 .276ورهام، ص  4
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روسيه نيز كه چشم به خاك افغانستان داشت، آرام آرام تا سرخس پيش آمد و ، در همين زمان
ه س، بدين ترتيب .شده قرارداد، دولت قاجار را در برابر كار انجامبا چيرگي بر مرو و نواحي پيرامون

ي اسالمي، يعني هرات، بلخ و مرو از خـاك ايـران   شمند از چهار بخش خراسان در دورهبخش ارز
   1.ي كنوني خود محدود شدن فرهنگ و تمدن ايراني در گستردهجدا افتادند و اين كانون درخشا

  
  وريـدي كشـبنبخش
هاي كشوري به چهار بخـش بـزرگ   بنديشور از ديدگاه سازمان و بخشك، ساساني دوراندر 

خراسـان بـزرگ در بخـش خـاوري يـا       .مي گفتنـد » پادكسيان«هر بخش را  كهتقسيم شده بود 
چهار تـن مرزبـان زيـر     كه 2قرار داشت و توسط يك اسپاهبد اداره مي شد» پادكسيان خورآسان«

  :يكي از چهار بخش آن را اداره مي كرد آنان ازهر كدام  .فرمان او بودند
   3.ماوراء النهر  - 4، ...هرات، پوشنج، بادغيس و   - 3بلخ و تخارستان،   - 2مروشاهجان، -1
  

داشـت و  » ربـع «هاي مسلمان بر ايران چيره شدند، خراسان چهار بخش يا هنگامي كه عرب
   4.و بلخ، مركز هر يك از اين بخش ها بودند چهار شهر بزرگ آن، يعني نيشابور، مرو، هرات

شهرهاي ديگر خراسان بزرگ توس، نسا، ابيورد، سرخس، اسفزار، بادغيس، جوزجان، باميان و 
شـود خراسـان   برده مـي طقه اي كه نام من، هاي ايران نخستيندر كتاب شهرستان 5.بوده است... 

  .6استان بوده است 26است كه داراي 
  

  
  
  

                                                 
 .57حسيني، ص  1
 .)1350موسسه تحقيقات و برنامه ريزي علمي و آموزش ، تهران (عليرضا حكمت، آموزش و پرورش در ايران باستان  2
 .17ص ،  )1374انتشارات توس، : تهران (ايرانشهر رري، ديالممحمد محمدي  3
 .)1371پاييز و زمستان ( 7و  6 ، حقيقات تاريخي، مجله » ابغتاريخي مر يجغرافيا«ه مفتاح ماال 4
 .887مصاحب ، ص  5
 .35-34ص ،  )1383نشر طهوري، : تهران(، ترجمه مريم مير احمدي بطلميوسجغرافيايماركوارت، ايرانشهر در  موزف، 6

٧ 
 

  رانـو نقش آن در اي رهنگيـف وانايي هايـت
ي آن، از ران و بازمانده ي نهادهاي ديرينـه جايگاه فرهنگ و تمدن اي عنوانبهخراسان بزرگ 

ي ي زيست انسان بوده است و بـر پايـه  هاها و از نخستين جايگاههاي كهن كانون فرهنگدوران
سنگي در خراسان بـزرگ نمـودار   ي پارينه هاي نخستين از دورهانسان شناسي،هاي باستانكاوش

  .1دشدن
داد  ي ابريشم،ادهـن و هند و همچنين در گذرگاه جـرار گرفتن خراسان در مرز ايران با چيــق

  .ناپذير ساخته بود ها را پرهيزها و فرهنگفرهنگي با ديگر تمدن و ستدهاي
اشكاني و ساساني از هاي هخامنشي، در دورانويژه گرچه خراسان بزرگ در روزگار باستان، به

 ديدگاه فرهنگ و تمدن ارزش داشت، اما دوران زرين اين سرزمين پهناور با ورود اسالم به ايـران 
  .رقم خورد

الرشيد ي خود در دستگاه خالفت را بيشتر كردند و هنگامي كه با مرگ هارونرخنهخراسانيان 
ها از مـرو كـه   آن. داختندأمون پرميان فرزندانش امين و مأمون جنگ در گرفت، به پشتيباني از م

پايتخـت عباسـيان، امـين را    ، تري يورش بردند و با گشودن بغدادبه نواحي باخ ،دجايگاه مأمون بو
طـاهر بـه پـاس    . اين كارها به دست يك خراساني به نام طاهر بن حسين صورت گرفـت . كشتند

خراسـان را از مـرو بـه    حكومت خراسان را دريافـت كـرد و پايتخـت    ق .ه 205خدماتش در سال 
اي حكمرانان ايراني ي را ريخت كه نخستين حكومت منطقهنيشابور منتقل ساخت و بنيان دودمان

  .2پس از يورش عرب ها به شمار مي آمد
رخدادها افـزون  اين . ساز شدگونه خراسان از آغاز ورود اسالم كانون رخدادهاي سرنوشتبدين
مي توان ، بنابراين. يز نقش خراسان بزرگ را برجسته كردي فرهنگ ني سياست، در پهنهبر حوزه

. ي اســالمي را وامــدار خراســانيان هســتندنيــان بالنــدگي فرهنگــي خــود در دورهگفــت كــه ايرا
نگاه  داشـتن و گسـترش زبـان و    دار شده بود، نقشي كه خراسان در اين زمان عهدهارزشمندترين 

  .فرهنگ و زبان عربي بود ويژهادب پارسي در برابر يورش بيگانگان، به
آيـد كـه اسـتواري و    هر سرزمين به شمار مي زبان يكي از پاره هاي بسيار باارزش هويت ملي

داشـت و يـا   توجهي به نگهداري و گسترش آن، نقش بسـياري در نگـاه  يا بيارزش نهادن به آن، 

                                                 
 .37 ، ص)1364نشر گفتار، : تهران(رجاوند والنهر، ترجمه پرويزنيتسكي، خراسان و ماوراءبل آ1
 .3، ص)1348شاهنشاهي، ي مركزي جشن شوراانتشارات : تهران(جهانگردان  ابوالقاسم طاهري،جغرافياي تاريخي خراسان ازنظر 2
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   4.و بلخ، مركز هر يك از اين بخش ها بودند چهار شهر بزرگ آن، يعني نيشابور، مرو، هرات
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  .6استان بوده است 26است كه داراي 
  

  
  
  

                                                 
 .57حسيني، ص  1
 .)1350موسسه تحقيقات و برنامه ريزي علمي و آموزش ، تهران (عليرضا حكمت، آموزش و پرورش در ايران باستان  2
 .17ص ،  )1374انتشارات توس، : تهران (ايرانشهر رري، ديالممحمد محمدي  3
 .)1371پاييز و زمستان ( 7و  6 ، حقيقات تاريخي، مجله » ابغتاريخي مر يجغرافيا«ه مفتاح ماال 4
 .887مصاحب ، ص  5
 .35-34ص ،  )1383نشر طهوري، : تهران(، ترجمه مريم مير احمدي بطلميوسجغرافيايماركوارت، ايرانشهر در  موزف، 6

٧ 
 

  رانـو نقش آن در اي رهنگيـف وانايي هايـت
ي آن، از ران و بازمانده ي نهادهاي ديرينـه جايگاه فرهنگ و تمدن اي عنوانبهخراسان بزرگ 

ي ي زيست انسان بوده است و بـر پايـه  هاها و از نخستين جايگاههاي كهن كانون فرهنگدوران
سنگي در خراسان بـزرگ نمـودار   ي پارينه هاي نخستين از دورهانسان شناسي،هاي باستانكاوش

  .1دشدن
داد  ي ابريشم،ادهـن و هند و همچنين در گذرگاه جـرار گرفتن خراسان در مرز ايران با چيــق

  .ناپذير ساخته بود ها را پرهيزها و فرهنگفرهنگي با ديگر تمدن و ستدهاي
اشكاني و ساساني از هاي هخامنشي، در دورانويژه گرچه خراسان بزرگ در روزگار باستان، به

 ديدگاه فرهنگ و تمدن ارزش داشت، اما دوران زرين اين سرزمين پهناور با ورود اسالم به ايـران 
  .رقم خورد

الرشيد ي خود در دستگاه خالفت را بيشتر كردند و هنگامي كه با مرگ هارونرخنهخراسانيان 
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 .37 ، ص)1364نشر گفتار، : تهران(رجاوند والنهر، ترجمه پرويزنيتسكي، خراسان و ماوراءبل آ1
 .3، ص)1348شاهنشاهي، ي مركزي جشن شوراانتشارات : تهران(جهانگردان  ابوالقاسم طاهري،جغرافياي تاريخي خراسان ازنظر 2

توانمندی های فـرهنگی خـراسان بزرگ و تـأثیر متقابل آن بر ایـران
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٨ 
 

، )بين النهرين( ودانرهاي كهن مصر، ميانهاي آن، فرهنگنمونه .ز جامعه داشته استانابودي هر
زبانشان شكل گرفتـه  ي آن ها، پس از نابودي ده است كه نابودي فرهنگ و پيشينهبو... عيالم و 

  .1است
درخت كهنسال ادب پارسي كه زير بار فراگيـر شـدن زبـان    ، هاي نخستين اسالمياما در سده

ملي ايرانيـان   امروز زبان كه» فارسي دري«عربي ناتوان شده بود، بار ديگر از خراسان جوانه زد و 
راسان در سراسر ايران گسترش ها است، به عنوان گويش مردم خها و تاجيكو زبان رسمي افغان

يد و سـ در خراسان به انجـام ر » شاهنامه«ي ملي ايرانيان، يعني گردآوردن حماسه همچنين .يافت
  .گارش درآمدي نرشته نخستين آثار ارزشمند نظم و نثر فارسي در همين سرزمين به

سـردودمان صـفاريان   ، يعقـوب ليـث  ، ي سـوم هجـري  ي دوم سـده پس از طاهريان، از نيمه
اهميت تـاريخي زبـان   . بر ايران و از جمله خراسان بزرگ چيره شد، سيستان و قهرمان ملي ايران

ترين نـد فارسي براي تمامي ايرانيان از هر قوم و گويش تا بدان اندازه بود كه پس از استقرار نيروم
ق، يعقوب ليـث صـفار زبـان    .ه 254در سال  كه، يعني دولت صفاريدولت ايراني پس از ساساني

در دوراني كه تمامي مردم  2.تاكنون ادامه دارد كهين رسمي بودا .فارسي را زبان رسمي ايران كرد
يعقـوب   و فرهنگ ايراني در حال نابودي بود، برآمدن خيزشايران به زبان عربي سخن مي گفتند 

ي گسترش زبان فارسي و آفريدن شاهكارهاي ادبي رودكـي، دقيقـي،   ليث صفار سيستاني، انگيزه
  .3گرديد... فردوسي، عنصري، فرخي سيستاني و 

ي ديوان ساالري ايراني بر پايـه وي پارسي بر بنيان نويني پايدار گشتدر دوران ساماني، چامه
شهرهاي نيشابور و بخارا انجمن و جـاي گردآمـدن   . تيافاي الگوهاي كهن ساساني پايداري تازه

ي آرزوهاي هنرمندان، نخبگـان،  چكامه سرايان و نويسندگان بود و دربار اميران اين خاندان كعبه
  .4بوده است، استاد چامه سرايان جهان، ويژه رودكيسرايان و نويسندگان، بهدانشمندان، چامه

تختگـاه  ، هـاي ادبيـات پارسـي اسـت و شـهر غـزنين      دوران غزنوي يكي از شكوفاترين دوره
سرايان بزرگ از چهارسوي كشـور بـه   ها و ادبيات بود و نويسندگان و چكامهغزنويان، مركز دانش

  .مي آوردند آن شهر روي
                                                 

 ).1374تهران، انتشارات سيمرغ( 1پرويز ناتل خانلري، تاريخ زبان فارسي، ج  1
 .103ص ، )1378نشر طهوري، : تهران (محسن ابوالقاسمي، تاريخ مختصر زبان فارسي  2
 .56ص ،  )1373انتشارات كيهان،: تهران(، اهتمام محمد اسعدي يزبان فارسي دري ، در در برمحمد محيط طباطبايي، نگرشي  3
 .18 ص،) 1350انتشارات دانشگاه جندي شاپور،: تهران(م فرزين، نقش پادشاهان ايران در ادبيات فارسي . ف  4

٩ 
 

چامـه سـرا را در    400سلطان محمود غزنوي كه خود به پارسي چكامه مي سرود، نزديك بـه  
-ان در پشتيباني از دانشمندان و اديبان مـي كوشـيدند و گسـترش   غزنوي .دربار خود گرد آورده بود

  .1ي فرهنگ و هنر ايراني بودنددهنده
 هايخراسان بزرگ پس از مدتي توسط سلجوقيان گشوده شد، اما بالندگي فرهنگي و نوآوري

شهرهاي خراسان بزرگ پر از كتابخانه هايي بود كه گاه صدها هزار كتـاب  . آن ادامه يافت علمي
جايگـاه  ...  و مدرسه هاي بزرگ در شهرهايي مانند نيشـابور، خرگـرد، و  را در خود جاي مي دادند 

  .پژوه بودصدها دانشمند و دانش
 ق، از.ه 617بخش بزرگي از اين دستاوردها در يورش مغـوالن بـه خراسـان بـزرگ در سـال      

در ، با اين وجود. ي تيمور لنگ شدرحمانهق، گرفتار يورش بي.ه 781خراسان از سال . دست رفت
بـود، پايتخـت تيمـور گرديـد و بـه بـاالترين       سمرقند  كه از شهرهاي خراسان بزرگ  ، اين دوره

با مرگ تيمور، فرزند و جانشين او شاهرخ ميرزا  هرات را مركز حكومت قـرار داد  . شكوفايي رسيد
  .2به خراسان روي آوردبارديگرو آرامش و آباداني 

ق، اندك اندك آرامش و امنيـت بـه خراسـان بـزرگ     .ه 907با استقرار دولت صفوي در سال 
 .خراسان بزرگ از ايالت هاي ارزشمند ايران به شمار مـي رفـت  ، بازگشت و تا پايان دوران صفوي

 تـرين فيلسـوف ايـن دوره   بـزرگ  .اي داشته فلسفه و علوم ديني جايگاه ويژهاين دوران از ديدگا
برجسته دارد و پس از او ميرداماد، ميرفندرسـكي و   يمالصدرا است كه در فلسفه اسالمي جايگاه

  .مالعبدالرزاق الهيجي را مي توان نام برد
شـاخه هـاي   . روزگار صفوي يكي از بارورترين دوره هاي ادب و هنر ايراني اسـت ، به هرحال

در اين ... نگاري، تذهيب، جلدسازي و كاري، خوشمله نگارگري، معماري منبتنر از جگوناگون ه
  .3اي برخوردار بودنددوره از شهرت ويژه

هاي تزار با در آسيا، پس از پايان دوران جنگ ي تزاري براي نگاه داشتن سودهاي خودروسيه
هاي خراسان بـزرگ  رزمينسم، 1895تا  1865هايي را به سوي آسيا آغاز كرد و از يورش ناپلئون،

ي فرهنگي و سياسي ايران قرار داشت، به قلمرو خـود افـزود و از همـان آغـاز، آن     را كه در حوزه

                                                 
 .24 همان ، ص 1
 .56-57حسيني، ص  2
 .1573مصاحب، ص  3
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ق، يعقوب ليـث صـفار زبـان    .ه 254در سال  كه، يعني دولت صفاريدولت ايراني پس از ساساني

در دوراني كه تمامي مردم  2.تاكنون ادامه دارد كهين رسمي بودا .فارسي را زبان رسمي ايران كرد
يعقـوب   و فرهنگ ايراني در حال نابودي بود، برآمدن خيزشايران به زبان عربي سخن مي گفتند 

ي گسترش زبان فارسي و آفريدن شاهكارهاي ادبي رودكـي، دقيقـي،   ليث صفار سيستاني، انگيزه
  .3گرديد... فردوسي، عنصري، فرخي سيستاني و 
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  1به تركستان چين ها بود،زير نظر چينيكه زيرا بخش خاوري آن  ؛منطقه را تركستان روس ناميد
م 1917انقـالب بلشـويك هـا در    گذاري استعماري تا دو سه سال پـس از  اين نام. نامور شده بود

  .ادامه داشت
بـا كـار بسـتن    » ميانه آسياي«م، نام درست 1924پس از پايدار شدن حكومت بلشويك ها از 

ي كمونيستي پديد آمد و آسيا از ديدگاه سياسي و نه علمي و جغرافيايي، در پيونـد بـا   توان روسيه
يادآور توان استعمارگران اروپـايي بـود،    اين امر .مسكو، به آسياي ميانه و آسياي دور بخش گرديد

ترين جاي خاور بـه اروپـا، خاورميانـه و خـاور دور     نزديك زيرا خاورزمين را به خاور نزديك، يعني
   2.بخش كردند

ك مفهوم ديدگاهي است و آسياي ميانه هم يك اصـطالح ديـدگاهي اسـت كـه از     ي »نهميا«
تاريخي و فرهنگي آسياي ميانـه يـا خراسـان    سوي اتحاد جماهير شوروي به منظور هويت زدايي 

  .بزرگ عنوان شد
، ازبكسـتان،  مردم ايران و سرزمين هاي پيشين خراسان بزرگ، يعني افغانسـتان، تاجيكسـتان  

خوانده مـي شـوند،   » انهآسياي مي«از قزاقستان و قرقيزستان كه امروزه  هاييتركمنستان و بخش
در  ،ويژه در امپراتوري هاي هخامنشي، پـارتي و ساسـاني   هب ؛اي دراز در زندگي با هم دارندتجربه

  .خالفت عباسي و در حكومت هاي ايراني صفاري، ساماني، غزنوي، سلجوقي، صفوي و افشار
هاي گسترده ميـان مـردم خراسـان بـزرگ     ها و واكنشي زندگي مشترك دراز و كنشتجربه

اي شـده  پيدايش آميختگي فرهنگي ويـژه  يزهها، انگيالمنافعدر درون اين مشترك) آسياي ميانه(
گسترش اسـالم بـه سـوي    . ها را در سرزمين مشتركشان به هم پيوند مي دهدت كه اين ملتاس

اي را ي تـازه ان و عاري از عوارض عربـي، انگيـزه  هاي دهم ميالدي، به دست ايرانيسدهخاور در 
  .براي آميختگي فرهنگي افزود و آن را نيروي بيشتري داد

هـاي  هـا همسـاني  از ديـدگاه زبـان، آداب و روش   )آسياي ميانه(ايران و خراسان بزرگ  مردم
دين، زبان، نژاد، ادبيات فارسي و فرهنـگ، نمودارهـاي ارزشـمند پيونـد تـاريخي و      . بسياري دارند
هاي گوناگون، همانندي باورهـاي مـذهبي مـردم را    از ميان مردمان گوناگون، به گونهسرنوشت س

سو و مـاوراءالنهر و فرغانـه از سـوي    ، از يكدر خراسان و تركمن صحراي ايران. است كردهفراهم 
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... چون مسجدها، آرامگاه هـا و   و هاي اسالميهاي هنري و معماري در ساختمانهمساني، ديگر
هـاي  يگـانگي  همچنين آثار به دست آمده در بسـياري از جاهـاي خراسـان بـزرگ،     .آشكار است

  .منطقه را آشكار ساخته استفرهنگي و مدني تمامي 
كمـال  زبان چون عبدالرزاق سمرقندي، رودكـي،  سرايان فارسيدانشوران، نويسندگان و چكامه

الـدين  خجندي، ابوالقاسم ليث سمرقندي، ناصر خسرو قبادياني مروزي، رشيدي سمرقندي، شمس
اكنـون  . داشته اندچه در گذشته و چه امروز، نقش بزرگي در گسترش زبان فارسي ... سمرقندي و 

با وجود چيرگي نزديك به يك سده نيروي اهريمني بلشويسم بر منطقه، مردم خراسان بـزرگ يـا   
كمتر كسي است كه نـام   هاآندرميان  .آسياي ميانه به فردوسي و شاهنامه ي او عشق مي ورزند

ز حـافظ  تبريزي و فرخي سيستاني را نشنيده باشد و همچنين غزل هايي اسعدي شيرازي، شمس 
  .دشرا از بر نبا
يافتـه  اسـتقالل تازهكه شمار شيعيان به گونه ي رسمي يك بيستم مسلمانان كشورهاي با اين

و   1است، اما مذهب سني حنفي خراسان بزرگ به گونه اي است كه با داشتن جنبه هاي اشـراقي 
ي عرفـان و تصـوف در   رخنـه . ا شيعيان ايران فـراهم آورد عرفاني، مي تواند يگانگي سني ها را ب

اي است كه اشراقي بودن مذهب قادري، نقشبندي و غيره به گونه هاي طريقت در آسياي مركزي
  .با شيعه و ادب پارسي نزديك كرده است آن راعمومي را رونق داده و

در جمهـوري هـاي تـازه      2تـر از ديگـران  ي رسـمي كم زبانان به گونهفارسيبا اين كه شمار 
هاي فرهنگي و سياسـي  يخي زبان پارسي در زمينهي اهميت تاريافته است، اما به انگيزه استقالل

اي احسـاس  هاي غير پارسي آسـياي مركـزي، گونـه   و واژگان فارسي يا عربي مشترك در   زبان
  .3همزباني نسبي ميان آنان و مردم تاجيك، افغان و ايران وجود دارد

عنـوان مراكـز    به... سمرقند، بلخ، مرو، خيوه، خوارزم و شهرهاي خراسان بزرگ همانند بخارا، 
  .جايگاه وااليي در ادبيات پارسي دارندهاي ايراني شهنرها و دان
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  يـن پايانـسخ
اي كه اين به گونه، هاي گوناگون بوده استاز آغاز زيستگاه مردمان و فرهنگ خراسان بزرگ

-انونكـ  ها، مسجدها، آثار بازمانـده از وجود آتشگاه. اندها در يكديگر تأثير گذاشتهمردم و فرهنگ
  .بيانگر بخشي از تاريخ ملي و ديني آن است... هاي جمعيتي پيش از تاريخ و 

ريخي، دينـي و  هـاي طبيعـي، جغرافيـايي، تـا    دم خراسان بزرگ در پيوند بـا سـازه  فرهنگ مر
فولكلـور يـا   هاي بسيار اجتماعي و فرهنگي شكل گرفته و گونه ي مستقلي از تأثيرپذير از گرايش

  .فرهنگ زباني را پديد آورده است
اي برخـوردار  اي فرهنگي مـردم از گونـاگوني ويـژه   هها و كنشخراسان بزرگ از ديدگاه آيين

اي هـا در بسـتر باورهـ   ها و كنشهاي ملي و مذهبي، همسرگزيني، سوگجشن انجام. بوده است
  .ديني و وابستگي ملي شكل گرفته اند

پس از چيره شدن عرب، خراسان نه تنها كانون زنده كردن استقالل سياسي ايران بـود، بلكـه   
سـرايان و  افـزون بـر چامـه    .نقش بسيار ارزشمندي داشـت  نيز در زنده كردن زبان و ادب فارسي

و دانشـمندان  حاكمان و عارفـان  . ..اديبان بزرگي مانندرودكي، فردوسي، عنصري، سنايي، خيام و 
بـه خراسـان   بزرگي از اين سرزمين برخاستند، كه بعضي مانند خواجه نصيرالدين توسي وابسـتگي  

مردم خراسـان  كنوني دارند و برخي چون خوارزمي، بلخي، ابن سينا، ابوريحان بيروني و مولوي از 
   .1بزرگ بوده اند

. هـا و مـردان بـزرگ بـوده اسـت     خاستگاه انديشهان كهن گاهواره و خراسان بزرگ از روزگار
بخـش  . انـد پرور را مادر فرهنگي ايـران زمـين دانسـته   بسياري از خاورشناسان، اين سرزمين نخبه

بزرگي از درخشش چكامه و دانش در اين مرز و بوم سپاسگزار تالش پياپي مرداني اسـت كـه در   
  .اين سرزمين كهن و اهورايي پرورش يافته اند

  
    

                                                 
 .887مصاحب، ص  1

١٣ 
 

  ابنامه   ـكت
  

  .1378، انتشارات طهوري :تصر زبان فارسي، تهرانختاريخ م. ابوالقاسمي، محسن
  .1383 ،انتشارات بين المللي الهدا :جغرافياي تاريخي تاجيكستان، تهران .، ايرج)سيستاني(افشار 
، 6مجله علوم انساني دانشگاه سيستان و بلوچستان، س »انداز محاسبات ايران و آسياي مركزيچشم« ، ايرج)سيستاني(افشار 

  .1379، خرداد 10ش
  .1368 ،كتابخانه ملك :مشهد توس، تهران .امام، سيد محمد كاظم

  .1372، مجموعه مقاالت جغرافيايي، دفتر اول، كشورهاي آسياي مركزي »آسياي ميانه«.بدري فر، منصور
  .1364 ،نشر گفتار :پرويز ورجاوند، تهران  خراسان و ماوراء النهر، ترجمه. بلنيتسكي، آ

  .1372آبان  17، 257 ش، 1س .روزنامه  همشهري .»آسياي مركزي يا ميانه«. تكميل همايون، ناصر
  .1371زمستان  .3، ش1س .فصلنامه ي آسياي مركزي و قفقاز .»ي مركزينگاهي به آسيا و شناخت آسيا«. تكميل همايون، ناصر

  .1386 ،انتشارات گيتاشناسي :بزرگ گيتاشناسي، اصطالحات جغرافيايي، تهرانفرهنگ . جعفري، عباس
  .1386 ه،انتشارات روزن :راهنماي سفر به استان خراسان رضوي، تهران. حسيني

  .1350 ريزي علمي و آموزشيمؤسسه تحقيقات و برنامه :تهران ،آموزش و پرورش در ايران باستان .حكمت، عليرضا
  .م1957 ،تاريخ باستان ايران. ميخاييلويچ دياكونوف، ميخائيل

  .1363 ،انتشارات اميركبير :خراسان بزرگ، تهران. رنجبر، احمد
  .1336 ن،كتابفروشي باستا ؛دانشوران خراسان، مشهد. رياضي، غالمرضا

  .1377مرداد ماه  2139ي وزنامه اطالعات شماره، ر»سياي مركزي«سريك كاسنف، عمر
  .تابي ،انتشارات الفب :خراسان، تهرانراهنماي . شريعتي، علي

  .تابي انتشارات شوراي مركزي جشن شاهنشاهي :راسان از نظر جهانگردان، تهران،خجغرافياي تاريخي. طاهري، ابوالقاسم
  .1350 ،انتشارات دانشگاه جندي شاپور ؛نقش پادشاهان ايران در ادبيات پارسي، تهران. م.فرزين، ف

  .1374، مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه :يران و تاجيكستان، تهرانفارسي ا. كلباسي، ايران
  .1376ا، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه ه :سياست و حكومت در آسياي مركزي، تهران. الهه، كواليي تبرستاني

  .1310 ،وزارت فرهنگ :، تهران2جغرافياي مفصل ايران، ج. كيهان، مسعود
  .1383:فرنسيس و كوركيس عواد، بغداد دان الخالفه الشرقيه، ترجمه بشيربل. لواسترانج، گي

  .1383،يانتشارات طهور :مريم ميراحمدي، تهرانشهر در جغرافياي بطلميوس، ترجمه ايران .ماركوارت، يوزف
  .1377آبان  16 .1686، ش  6س »آسياي مركزي«

  .1374 انتشارات توس :دل ايرانشهر، تهران محمدي ماليري، محمد
  .1373 :انتشارات كيهان :نگرشي بر زبان فارسي دري، در دري، به اهتمام محمود اسعدي، تهران. محمدمحيط طباطبائي، 

  .1387، شركت سهامي كتاب هاي جيبي .، تهران1فارسي، ج .المعارف ةداير. مصاحب
  .1387، شركت سهامي كتاب هاي جيبي :، بخش اول، تهران2المعارف فارسي، ج ةداير. مصاحب

  .1371پاييز و زمستان  .7و 6ش) مرونامه(مجله تحقيقات تاريخي ، »جغرافياي تاريخي مرغاب«. مفتاح، الهامه
   .1374،انتشارات سيمرغ :، تهران1تاريخ زبان فارسي، ج. ناتل خانلري، پرويز

 .1372آستان قدش رضوي، : مشهدتاريخ آسياي مركزي در دوران اسالمي، . ورهرام، غالمرضا
  

Bōyce, M:Areader in Manichaean Middle Persian and Parthian(Act a iranica 9)1975.P.61. 



آمـایش و تـوسعه پایـدار 21
13

١٢ 
 

  يـن پايانـسخ
اي كه اين به گونه، هاي گوناگون بوده استاز آغاز زيستگاه مردمان و فرهنگ خراسان بزرگ

-انونكـ  ها، مسجدها، آثار بازمانـده از وجود آتشگاه. اندها در يكديگر تأثير گذاشتهمردم و فرهنگ
  .بيانگر بخشي از تاريخ ملي و ديني آن است... هاي جمعيتي پيش از تاريخ و 

ريخي، دينـي و  هـاي طبيعـي، جغرافيـايي، تـا    دم خراسان بزرگ در پيوند بـا سـازه  فرهنگ مر
فولكلـور يـا   هاي بسيار اجتماعي و فرهنگي شكل گرفته و گونه ي مستقلي از تأثيرپذير از گرايش

  .فرهنگ زباني را پديد آورده است
اي برخـوردار  اي فرهنگي مـردم از گونـاگوني ويـژه   هها و كنشخراسان بزرگ از ديدگاه آيين

اي هـا در بسـتر باورهـ   ها و كنشهاي ملي و مذهبي، همسرگزيني، سوگجشن انجام. بوده است
  .ديني و وابستگي ملي شكل گرفته اند

پس از چيره شدن عرب، خراسان نه تنها كانون زنده كردن استقالل سياسي ايران بـود، بلكـه   
سـرايان و  افـزون بـر چامـه    .نقش بسيار ارزشمندي داشـت  نيز در زنده كردن زبان و ادب فارسي

و دانشـمندان  حاكمان و عارفـان  . ..اديبان بزرگي مانندرودكي، فردوسي، عنصري، سنايي، خيام و 
بـه خراسـان   بزرگي از اين سرزمين برخاستند، كه بعضي مانند خواجه نصيرالدين توسي وابسـتگي  

مردم خراسـان  كنوني دارند و برخي چون خوارزمي، بلخي، ابن سينا، ابوريحان بيروني و مولوي از 
   .1بزرگ بوده اند

. هـا و مـردان بـزرگ بـوده اسـت     خاستگاه انديشهان كهن گاهواره و خراسان بزرگ از روزگار
بخـش  . انـد پرور را مادر فرهنگي ايـران زمـين دانسـته   بسياري از خاورشناسان، اين سرزمين نخبه

بزرگي از درخشش چكامه و دانش در اين مرز و بوم سپاسگزار تالش پياپي مرداني اسـت كـه در   
  .اين سرزمين كهن و اهورايي پرورش يافته اند
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