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  دهچكيـ

خراسان بزرگ سرزميني تاريخي و باستاني پارسياني بوده است كه به پارسـي دري سـخن مـي    
گفته اند و قلمرو فرهنگي و حدود سرزميني آنها بخش هاي بزرگي از سرزمين هاي شـرق و شـمال   

بيش از نيمي از مساحت تركمنسـتان فعلـي، تمـامي جغرافيـاي سياسـي كنـوني        ،كنونيشرق ايران 
تاجيكستان، بخش عمده اي از سرزمين هاي جنوب و جنوب شرق ازبكستان و تقريبا تمامي مساحت 

اين قلمرو فرهنگي و زبـاني كـه از هويـت و مليتـي     .كنوني كشور افغانستان را در بر مي گرفته است
را در زبـان پارسـي و زيـر شـاخه هـاي ايرانـي آن        يحـوزه د، درحقيقت مهمتـرين  واحد حكايت دار

 چـين و  كيانـگ  سـين اسـتان   ،افغانستان، پاكستان، تاجيكسـتان، ازبكسـتان، هنـد    ايران،كشورهاي 
 شديدي در ميان كشورهاي جهـان رقابت  ،ي قرن بيستماز ميانه.وجود آورده استبه بنگالدش

بـه   خـود  فرهنگي و معنوي هايالمللي براي حفظ و ثبت ميراث بيندر استفاده از ابزارهاي 
و رونق گـرفتن   منافع ملي كشورهابرتري و اهميت يافتن  دليل آن هم كه وجود آمده است

امروز تـاريخ و تمـدني بـه نـام تـاريخ و       .ي فرهنگي و اقتصادي گردشگري بوده استپديده
جـود سـه اسـتان پهنـاور     و .ايران اسـت  قلمرو فرهنگيهمچنان جزء خراسان بزرگ  تمدن

و مشـاهير و بزرگـان متعـددي در     )ع(رضـا امام حضرت ديني و معنوي مركزيت خراسان با 
و عالقه شديد توجه در كنار  ،فرهنگ و ادب فارسي كه در سراسر اين استان ها پراكنده اند

يش كـه در  مردمان جدا افتاده از اصـالت و هويـت خـو   فرهنگي فرهيختگان و انديشمندان 
سر مي برنـد، فرصـت ارزشـمندي را بـراي كشـور      خارج از مرزهاي جغرافياي فعلي ايران به

                                                 
 گردشگري ميراث فرهنگي و كدهپژوهش استاديار گروه جغرافيا 1
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هدف از تحقيق و تدوين اين مقاله در همين راستا قابل توجيه است و محقق تالش دارد ضـمن  
چند اجمـالي شـهرها و منـاطق تحـت     به معرفي هر ،بررسي سابقه تاريخي و فرهنگي خراسان بزرگ

تمدن اين ملت واحـد  كارهايي را براي احياي فرهنگ و قلمرو اين سرزمين بپردازد و سناريو ها و راه
  .به منظور پرهيز از هر گونه جنگ و جدال قومي و فرهنگي ارائه كند

به اين سؤال نيز بدهد كه خراسان بـزرگ  كوشد تا پاسخي جامعنگارنده در روند اين پژوهش مي
 هـم  كجاست و چگونه اين سرزمين به سبب مطامع قدرت هاي روس و انگليس دچار نابسامني و از

  د؟پاشيدگي ش
آوري اين تحقيق از نظر هـدف، كـاربردي و از نظـر نـوع، توصـيفي و پيمايشـي و روش جمـع       

   .اي و اسنادي استاطالعات كتابخانه
  
 :هاواژه كليد

  خراسان بزرگ، تاريخ، فرهنگ و تمدن، قلمرو فرهنگي و زباني
  
  

٣ 
 

  هـمقدم -1
تـري   ي بسيار بـزرگ  بلكه منطقه ،استي بيستمي  ايران نه به معناي يك دولت خاص سده«
در شرق شروع شده و مرزهاي تركيه، ايران و ) سيحون(ي ايندوس و رود سيردريا  كه از دره است

هـاي ايرانـي از جملـه     ي قـوم  اصـلي همـه  وطـن  سرزمين  اين. گيرد برمي ي امروزي را در سوريه
  »1.ن استتاجيكا
  

اي پهلوي است كه در متـون قـديمي    واژه  خراسان ياست كه كلمه دهخدا آمده ينامه در لغت
در منـابع ديگـر نيـز خراسـان در     . است به كار رفته) باختر(در مقابل مغرب ) خاور(به معني مشرق 

 افيـدان جغر ،حمـوي يـاقوت . اسـت  زبان قديم فارسي به معني خاورزمين مورد استفاده قرار گرفتـه 
خُر به فارسي دري، نام خورشيد و آسـان  «: است نوشته چنيني خراسان درمورد واژه ،ايراني بزرگ

  2»تء اس گويا اصل و جاي شي
خور به معني خورشيد و . سان آمده است  +از خور ) نامه پهلويواژه(خوراسان در زبان پهلوي 

هاي شـرق كـه جايگـاه طلـوع خورشـيد بـوده اسـت،        ايرانيان باستان به سرزمين. روشنايي است
پهلوي همان خراساني امروزي اسـت،  » خوراسانيك«. خوراسان يا سرزمين خورشيد مي گفته اند 

توسـط   هـاي بزرگـي ازآن  بخـش  سـفانه أآريايي پهناوري بـود كـه مت   اما خراسان بزرگ سرزمين
  .ان واگذار شدكفايت قاجار به بيگانگاستعماگران انگليس و روس و شاهان بي

بـه كمـك لغـات     بـراي آن  حلـي شود و يافتن راه ديده مي »خراسان« يتعقيدي كه در كلمه
البته چيزي نيست جز  ])سهل(و آسان » خوردن«وجه امري از مصدر (خور [ امروزي زبان فارسي

بايـد   تر تأمـل شـود، نـاگزير    تر و عميق اما اگر قصد آن باشد كه در اين باره جدي. بازي با كلمات
صورت خراسـان مفهـومي برابـر    در اين. جو كردو در زبان پهلوي جستأ مفهوم اين كلمه را اساس

  3.يابد مي) خورشيد در حال آمدن(» خورآيان«

                                                 
 ).1986آكادمي تاجيك، : تاجيكستان(، مسلمانان آسياي ميانه دادخدايف 1  
  ).1979بيروت، اناشارات دارا احيا،  التراث اوجي، ( البلدان ياقوت حموي، معجم  2
  .151-199ص  ، )1964نشر ايرانيكا ، : تهران(،  ويس ورامين مينورسكي. و  3
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، » خراسـان «ي شـود كـه صـورت درسـت واژه     شده چنين استنباط مـي از بررسي نظرات ارائه
بـاب تطـابق نگـارش بـه خراسـان تبـديل       است كه بر اثر تطور زمـان و شـايد از    خورآسان بوده 

  .1است شده
  :زبان و گويش مردم خراسان بزرگ فارسي دري بوده است و زبان هاي ديگري از جمله

 شگـوي  -5 ، بخـارايي  گـويش  -4، جيكرمـان  -3  ، تركمنـي  زبان -2  ، خراساني تركي -1 
   .هزارگي -8و  هراتي يلهجه -7  ،نيشابوري يلهجه -6  ،نيشابوري
با شـهرت جهـاني   مردان و مشاهيري بزرگاست و  خراسانيمردمان اين سرزمين  شعر سبك

 يسـينا  علـي الـرئيس ابـو   شيخ  ،جهاندر آور يكتاپرستي و خرد نخستين پيام زرتشتاشو همانند
عمـر خيـام   حكـيم  ، وسـي تفردوسـي   ،موالنا جالل الدين محمد بلخـي ي، ابوريحان بيروني، بلخ

الدين ابـوبكر  موالنا زين، عبدالرحمن جامي، رودكي سمرقندي حكيم، شيخ احمد جامي، نيشابوري
-كمـال ، نصاريخواجه عبداهللا ا، سنايي غزنوي، ناصر خسرو قبادياني ، ابومسلم خراساني، تايبادي

-را به جامعه الدين حسينيجمالسيدو  ابوشكور بلخي، ابونصر فارابي، عنصري بلخي، الدين بهزاد
  .ي بشريت تقديم كرده است

حدود و قلمرو خراسان بزرگ شامل بخش عمده اي از سرزمين هـاي شـرق و شـمال شـرق     
اين قلمرو جمعيتي و . است ايران كنوني به مركزيت شهرهاي بزرگي همانند نيشابور و توس بوده

فرهنگي بيش از نيمي از مساحت تركمنستان فعلي شامل جنوب، شرق و شمال شرق اين كشـور  
را به مركزيت شهر مرو و بخش عمده اي از سرزمين هاي جنوب و جنـوب شـرق ازبكسـتان بـه     

  .مركزيت شهرهاي سمرقند و بخارا در بر مي گرفته است
تاجيكستان، تمامي جغرافياي سياسي اين كشور به مركزيـت   خراسان بزرگ در  قلمرو كنوني

شهرهاي خوجند و دوشنبه را شامل مي شده و تقريبا تمامي مساحت كنوني كشور افغانسـتان بـه   
ي رود هلمند در جنوب و جنوب شرق اين كشـور بـا مركزيـت شـهرهايي هماننـد      استثناي حوزه

  .رفته استگهرات، بلخ، باميان، غزني و كابل را در بر مي
  

  
  

                                                 
  .4، ص )1329آذر (، نشريه فرهنگ خراسان، » خراسان«بينش،  تقي1 

۵ 
 

  

  
  
  

هـر بخـش بـه نـام      كـه   بـوده اصـلي  خراسان بزرگ شامل چهـار بخـش    ،در اسناد تاريخي
 .انـد  ناميـده  يا ربع مـي  رب هر كدام از اين چهار بخش را يك. است مشهور بودهجا فرمانرواي آن

مـي نويسـد    افغانستان خراسان و جغرافياي تاريخي آريانا، در بخش اوستا يجاويد در رساله دكتر
  : ي حكوت عباسيان عبارت بودند ازچهار ربع خراسان در دوره

  
   ،بدخشان و تخارستان ،)وبغوالنگ( بغالن ،سمنگان ،)قندوز( كهندژ شامل: بلخ ربع -1
، خيـوه ، جيحـون  و سـيحون  هـاي  دره، غربي و شرقي تركستانهاي شامل سرزمين: مرو ربع -2

  ،بخارا و سمرقند  تاشكند
 ،قوچـان  ،اسـفراين  ،جاجرم ،جوين ،سبزوار ،بيهق، مشهد، توسشامل شهرهاي : ربع نيشابور -3

  و جام ،باخرز، كدكن،  ترشيز، سرخس ،كالت، ابيورد ،نسا ،رادكان
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۴ 
 

، » خراسـان «ي شـود كـه صـورت درسـت واژه     شده چنين استنباط مـي از بررسي نظرات ارائه
بـاب تطـابق نگـارش بـه خراسـان تبـديل       است كه بر اثر تطور زمـان و شـايد از    خورآسان بوده 

  .1است شده
  :زبان و گويش مردم خراسان بزرگ فارسي دري بوده است و زبان هاي ديگري از جمله

 شگـوي  -5 ، بخـارايي  گـويش  -4، جيكرمـان  -3  ، تركمنـي  زبان -2  ، خراساني تركي -1 
   .هزارگي -8و  هراتي يلهجه -7  ،نيشابوري يلهجه -6  ،نيشابوري
با شـهرت جهـاني   مردان و مشاهيري بزرگاست و  خراسانيمردمان اين سرزمين  شعر سبك

 يسـينا  علـي الـرئيس ابـو   شيخ  ،جهاندر آور يكتاپرستي و خرد نخستين پيام زرتشتاشو همانند
عمـر خيـام   حكـيم  ، وسـي تفردوسـي   ،موالنا جالل الدين محمد بلخـي ي، ابوريحان بيروني، بلخ

الدين ابـوبكر  موالنا زين، عبدالرحمن جامي، رودكي سمرقندي حكيم، شيخ احمد جامي، نيشابوري
-كمـال ، نصاريخواجه عبداهللا ا، سنايي غزنوي، ناصر خسرو قبادياني ، ابومسلم خراساني، تايبادي

-را به جامعه الدين حسينيجمالسيدو  ابوشكور بلخي، ابونصر فارابي، عنصري بلخي، الدين بهزاد
  .ي بشريت تقديم كرده است

حدود و قلمرو خراسان بزرگ شامل بخش عمده اي از سرزمين هـاي شـرق و شـمال شـرق     
اين قلمرو جمعيتي و . است ايران كنوني به مركزيت شهرهاي بزرگي همانند نيشابور و توس بوده

فرهنگي بيش از نيمي از مساحت تركمنستان فعلي شامل جنوب، شرق و شمال شرق اين كشـور  
را به مركزيت شهر مرو و بخش عمده اي از سرزمين هاي جنوب و جنـوب شـرق ازبكسـتان بـه     

  .مركزيت شهرهاي سمرقند و بخارا در بر مي گرفته است
تاجيكستان، تمامي جغرافياي سياسي اين كشور به مركزيـت   خراسان بزرگ در  قلمرو كنوني

شهرهاي خوجند و دوشنبه را شامل مي شده و تقريبا تمامي مساحت كنوني كشور افغانسـتان بـه   
ي رود هلمند در جنوب و جنوب شرق اين كشـور بـا مركزيـت شـهرهايي هماننـد      استثناي حوزه

  .رفته استگهرات، بلخ، باميان، غزني و كابل را در بر مي
  

  
  

                                                 
  .4، ص )1329آذر (، نشريه فرهنگ خراسان، » خراسان«بينش،  تقي1 

۵ 
 

  

  
  
  

هـر بخـش بـه نـام      كـه   بـوده اصـلي  خراسان بزرگ شامل چهـار بخـش    ،در اسناد تاريخي
 .انـد  ناميـده  يا ربع مـي  رب هر كدام از اين چهار بخش را يك. است مشهور بودهجا فرمانرواي آن

مـي نويسـد    افغانستان خراسان و جغرافياي تاريخي آريانا، در بخش اوستا يجاويد در رساله دكتر
  : ي حكوت عباسيان عبارت بودند ازچهار ربع خراسان در دوره

  
   ،بدخشان و تخارستان ،)وبغوالنگ( بغالن ،سمنگان ،)قندوز( كهندژ شامل: بلخ ربع -1
، خيـوه ، جيحـون  و سـيحون  هـاي  دره، غربي و شرقي تركستانهاي شامل سرزمين: مرو ربع -2

  ،بخارا و سمرقند  تاشكند
 ،قوچـان  ،اسـفراين  ،جاجرم ،جوين ،سبزوار ،بيهق، مشهد، توسشامل شهرهاي : ربع نيشابور -3

  و جام ،باخرز، كدكن،  ترشيز، سرخس ،كالت، ابيورد ،نسا ،رادكان

تاریخ و فـرهنگ خـراسان بزرگ 
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۶ 
 

 فاريـاب  ،اندخوي، جوزجان ،شبرغان شمول هب) بلخ( غور و بادغيس ٔيدربرگيرنده: هرات ربع -4
  .1باميان و

  
، سـمرقند  ،سـبزوار  ،بلـخ  ،بخـارا : در اين دوره عبارت بودنـد از  بزرگ شهرهاي مهم خراسان

 .هرات و نيشابور ،مرو ،مزار شريف ،غزنين، طبس ،قندهار ،توس
  :خراسان بزرگ از استان هاي زير تشكيل شده است ،ردر تقسيمات سياسي معاص

 واليت -4،خراسان جنوبي استان -3  ،خراسان شمالي استان -2  ،خراسان رضوي استان
 بلخ واليت -6 وو استان مر -5  ،هرات

  
 ســن بــر طبــق كــاوش خراســان در عهــد ساســانيان، كريســتن  در مــورد حــدود و موقعيــت

جنـوب   ي، گوشـه البرز هاي، كوهري هاي كاسپين نزديك دروازه: نويسد چنين مي هرتسفلد هاي
 جيحـون  قرقـي بـه   گذشـته و در زيـر   تجن خطي كه از صحراي. اترك يشرقي بحر خزر، دره

سـله  ساساني كه به دست آمده اين خـط سـرحدي از قلـل سل    سكايي رسد موافق مسكوكات مي
اي  جا به سمت جنوب مايل گشته و به امتداد قطعهرسد و از آن مي پامير جبال حصار گذشته و به

اسـت از آن   رسـيده  مـي  هندوكش يرا در ميان گرفته سير كرده به قطعه بدخشان از جيحون كه
ــته    ــرب برگش ــمت مغ ــه س ــرحدي ب ــه س ــلهنقط ــدوكش ودرامتدادسلس ــه   هن ــات آن ب وملحق

را قطع كرده، بـاز بـه   ) كوهستان(قهستان و خاف و ترشيز رسيده و در ناحيه جنوب هرات جنوب
  .است  پيوسته مي كاسپين هاي دروازه

هاي  در كتاب مراصدالطالع بر پايه برخي از پژوهشجغرافيدان بزرگ ايراني،  ،ياقوت حموي
  :نويسد خويش مي

رسـد و طـرف    مـي  عراق به بيهق و جوين خراسان سرزمين وسيع است كه يك طرف آن از
از . گـردد  منتهـي مـي   هنـد  به )سيستان( و سبحستان غزنه و )طخارستان( ديگرش از طغارستان

ــهرهاي آن ــابور شـ ــرو و هـــرات و نيشـ ــت و طالقـــان      مـ ــمتي از بلـــخ اسـ كـــه قسـ
اند و گفته شده  جيحون و خوارزم را هم بعضي تابع آن شمرده. باشد مي سرخس و ابيورد و نساء و

 :خراسان داراي چهار كرسي بوده

                                                 
  .125: 1999 125ص  ،)1999 جغرافياي تاريخي آريانا، خراسان و افغانستان،: دفتر اول( جاويد، رساله اوستا  1

٧ 
 

ــارت باشــد از نيشــابور، : كرســي اول از  حــوادث و پوشــنج ،طبــين ،قهســتان ايرانشــهر كــه عب
 به طابران تصريح شده، كه طوس و بادغيس و هرات نواحي

 ،خوارزم و مرو رود و طالقان و ابيورد ء ونسا و سرخس شاه جهان و مرو: كرسي دوم
شـهري  (و خوارزم و طخارسـتان عليـا و اندرانـه     جرجان و جيحون طرف غربي رود: كرسي سوم
نـام شـهري در   (و والـج   )بلـخ  شـهري از نـواحي  (و ساسـان و بغلـدن    )هنـدوكش  نزديـك 

  ، )طخارستان
سـاختند   هـاي خـوب مـي    جـا كمـان  كـه در آن ) چـاچ ( شاش و بخارا ،ماوراءالنهر: كرسي چهارم

هاي چهارگانه  كه آن را به سبب خوشي آب و هوا از بهشت سمرقند ينزديكشهري در سغد و
  . 1اند و بين جيحون و سمرقند به شمار آورده

تـوان   كلـي، مـي  طـور به: نويسد نيل در كتاب تاريخ سياسي و اجتماعي خراسان مي .التون ال
ـ    خراسان خاص را سرزميني طوالني دانست، گسترده از نزديك كرانه اي هاي جنـوب شـرقي دري

اي ديگـر و در مقطعـي از تـاريخ،     مانند پامير و هندوكش، كـه در نظريـه  هاي حصارخزر تا بلندي
خراسـان   ،واقـع  در .اسـت  گسترده بـوده ) جا كه خور برآيدآن(مرزهاي آن از حلوان ياري تا شرق 

) ماوراءالنهر(جيحون و نواحي آن سوي) خوارزم( آرال گاهي شامل سرزمين پرنعمت جنوب درياي
رسيد ولي عمال اين مرز از  مي چين است كه حدود شرقي آن تا  شده مي فالت ايران و بسياري از
رفت و در مغرب به همـين گونـه    مي ترسو آن ) باختر باستاني( طخارستان معروف بهبلخ و بخش 

 و بخـش  ري ،جرجـان  ،قومس رسيد اما گاهي شامل مي زاگرس حدود خراسان كمتر به مرزهاي
ولـي   ،شـد  كه ماوراءالنهر غالبا با خراسـان يكـي گرفتـه مـي    آن گشت و با مي طبرستان هايي از

شـد و گـاهي عمـال تـا ايـن حـدود هـم         همان مرز شمالي خراسـان شـناخته مـي    آمودريا عمال
  .2رسيد نمي

از . ودنـد چهار شـهر اصـلي خراسـان ب    نيشابور و مرو ،هرات ،بلخ اسالمي شهرهايي دورهدر
را نـام  ) امـروزي  سبزوار( بيهق و بادغيس  ،سرخس ،وست توان شهرهاي مهم ديگر خراسان مي

  .برد
  

                                                 
 ).1378نشر خاطره، : تهران(  ابراهيم زنگنه، تاريخ مشهد بزرگ 1
 .8- 11ص) 1387تهران، نشر علمي، فرهنگي ، (دانيل  تاريخ سياسي و احتماعي خراسان، ترجمه مسعود رجب نيا التون 2
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۶ 
 

 فاريـاب  ،اندخوي، جوزجان ،شبرغان شمول هب) بلخ( غور و بادغيس ٔيدربرگيرنده: هرات ربع -4
  .1باميان و

  
، سـمرقند  ،سـبزوار  ،بلـخ  ،بخـارا : در اين دوره عبارت بودنـد از  بزرگ شهرهاي مهم خراسان

 .هرات و نيشابور ،مرو ،مزار شريف ،غزنين، طبس ،قندهار ،توس
  :خراسان بزرگ از استان هاي زير تشكيل شده است ،ردر تقسيمات سياسي معاص

 واليت -4،خراسان جنوبي استان -3  ،خراسان شمالي استان -2  ،خراسان رضوي استان
 بلخ واليت -6 وو استان مر -5  ،هرات

  
 ســن بــر طبــق كــاوش خراســان در عهــد ساســانيان، كريســتن  در مــورد حــدود و موقعيــت

جنـوب   ي، گوشـه البرز هاي، كوهري هاي كاسپين نزديك دروازه: نويسد چنين مي هرتسفلد هاي
 جيحـون  قرقـي بـه   گذشـته و در زيـر   تجن خطي كه از صحراي. اترك يشرقي بحر خزر، دره

سـله  ساساني كه به دست آمده اين خـط سـرحدي از قلـل سل    سكايي رسد موافق مسكوكات مي
اي  جا به سمت جنوب مايل گشته و به امتداد قطعهرسد و از آن مي پامير جبال حصار گذشته و به

اسـت از آن   رسـيده  مـي  هندوكش يرا در ميان گرفته سير كرده به قطعه بدخشان از جيحون كه
ــته    ــرب برگش ــمت مغ ــه س ــرحدي ب ــه س ــلهنقط ــدوكش ودرامتدادسلس ــه   هن ــات آن ب وملحق

را قطع كرده، بـاز بـه   ) كوهستان(قهستان و خاف و ترشيز رسيده و در ناحيه جنوب هرات جنوب
  .است  پيوسته مي كاسپين هاي دروازه

هاي  در كتاب مراصدالطالع بر پايه برخي از پژوهشجغرافيدان بزرگ ايراني،  ،ياقوت حموي
  :نويسد خويش مي

رسـد و طـرف    مـي  عراق به بيهق و جوين خراسان سرزمين وسيع است كه يك طرف آن از
از . گـردد  منتهـي مـي   هنـد  به )سيستان( و سبحستان غزنه و )طخارستان( ديگرش از طغارستان

ــهرهاي آن ــابور شـ ــرو و هـــرات و نيشـ ــت و طالقـــان      مـ ــمتي از بلـــخ اسـ كـــه قسـ
اند و گفته شده  جيحون و خوارزم را هم بعضي تابع آن شمرده. باشد مي سرخس و ابيورد و نساء و

 :خراسان داراي چهار كرسي بوده

                                                 
  .125: 1999 125ص  ،)1999 جغرافياي تاريخي آريانا، خراسان و افغانستان،: دفتر اول( جاويد، رساله اوستا  1

٧ 
 

ــارت باشــد از نيشــابور، : كرســي اول از  حــوادث و پوشــنج ،طبــين ،قهســتان ايرانشــهر كــه عب
 به طابران تصريح شده، كه طوس و بادغيس و هرات نواحي

 ،خوارزم و مرو رود و طالقان و ابيورد ء ونسا و سرخس شاه جهان و مرو: كرسي دوم
شـهري  (و خوارزم و طخارسـتان عليـا و اندرانـه     جرجان و جيحون طرف غربي رود: كرسي سوم
نـام شـهري در   (و والـج   )بلـخ  شـهري از نـواحي  (و ساسـان و بغلـدن    )هنـدوكش  نزديـك 

  ، )طخارستان
سـاختند   هـاي خـوب مـي    جـا كمـان  كـه در آن ) چـاچ ( شاش و بخارا ،ماوراءالنهر: كرسي چهارم

هاي چهارگانه  كه آن را به سبب خوشي آب و هوا از بهشت سمرقند ينزديكشهري در سغد و
  . 1اند و بين جيحون و سمرقند به شمار آورده

تـوان   كلـي، مـي  طـور به: نويسد نيل در كتاب تاريخ سياسي و اجتماعي خراسان مي .التون ال
ـ    خراسان خاص را سرزميني طوالني دانست، گسترده از نزديك كرانه اي هاي جنـوب شـرقي دري

اي ديگـر و در مقطعـي از تـاريخ،     مانند پامير و هندوكش، كـه در نظريـه  هاي حصارخزر تا بلندي
خراسـان   ،واقـع  در .اسـت  گسترده بـوده ) جا كه خور برآيدآن(مرزهاي آن از حلوان ياري تا شرق 

) ماوراءالنهر(جيحون و نواحي آن سوي) خوارزم( آرال گاهي شامل سرزمين پرنعمت جنوب درياي
رسيد ولي عمال اين مرز از  مي چين است كه حدود شرقي آن تا  شده مي فالت ايران و بسياري از
رفت و در مغرب به همـين گونـه    مي ترسو آن ) باختر باستاني( طخارستان معروف بهبلخ و بخش 

 و بخـش  ري ،جرجـان  ،قومس رسيد اما گاهي شامل مي زاگرس حدود خراسان كمتر به مرزهاي
ولـي   ،شـد  كه ماوراءالنهر غالبا با خراسـان يكـي گرفتـه مـي    آن گشت و با مي طبرستان هايي از

شـد و گـاهي عمـال تـا ايـن حـدود هـم         همان مرز شمالي خراسـان شـناخته مـي    آمودريا عمال
  .2رسيد نمي

از . ودنـد چهار شـهر اصـلي خراسـان ب    نيشابور و مرو ،هرات ،بلخ اسالمي شهرهايي دورهدر
را نـام  ) امـروزي  سبزوار( بيهق و بادغيس  ،سرخس ،وست توان شهرهاي مهم ديگر خراسان مي

  .برد
  

                                                 
 ).1378نشر خاطره، : تهران(  ابراهيم زنگنه، تاريخ مشهد بزرگ 1
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  :تقسيمران پيش از ـراسان ايـاستان خ
كيلـومتر   313،335با مساحتي معادل  1383استان خراسان به مركزيت شهر مشهد، تا سال 

ايـن  . داد ترين استان ايران بود كه حدود يك پنجم مسـاحت ايـران را تشـكيل مـي    مربع ، وسيع
استان از شمال و شمال شرق به جمهوري تركمنستان، از شرق به كشور افغانستان، از جنوب بـه  

يستان و بلوچستان، از غرب به استان سمنان و استان اصفهان، از شمال غرب به اسـتان  استان س
  .از جنوب غرب به استان كرمان و استان يزد محدود بود و گلستان
به سه استان خراسان جنوبي بـه مركزيـت بيرجنـد، خراسـان      ، استان خراسان1383سال  در

  .شدبجنورد تقسيم  رضوي به مركزيت مشهد و خراسان شمالي به مركزيت
  

  قـروش تحقي -2
گرفته در اين پژوهش كاربردي و روش مورد استفاده تحليلـي و توصـيفي   نوع تحقيق صورت

آوري و تحليل رساني و مراكز كتابخانه اي براي جمعاز اسناد، كتاب ها پايگاه هاي اطالع.  است
  . گيري شده استاطالعات بهره

  
  اـا و يافته هـه بحث -3
  ش از اسالمـي پيدوره –ان ـراسان بزرگ در گذر زمـخ 3-1

 يكـه سـكونتگاه شـاخه    يكي از نخستين مراكز استقرار اقوام ايراني شرق فالت ايران بـوده 
كـه خورشـيد از سـوي    ايرانيان پيش از اسالم به خـاطر آن  .استخاوري آرياييان يعني قوم پارت 

يعنـي  “ خراسـان “مي گستراند به ايـن سـرزمين    ها پرتو خود را بر سرزمين ايران سرزمين پارت
    .جايگاه طلوع خورشيد مي گفتند

شـامل  بـود كـه   شـانزدهم    ايالـت ساتراپ يا  ،هخامنشيان ي حكومتخراسان بزرگ در دوره
با شـمال خراسـان   اين ساتراپ كه . مي شد) ها هراتي(ها  ها و هرَوي ها، سغدي ارزميها، خو پارت

  .است  دهبا ساتراپ ماد همسايه بو ،درياي گرگان از طرف غرب در دربند است،قديم منطبق 
فرمانـدهي   زيـر شـده و هـر كشـوري     تقسيم مـي ) الطوايفيملوك(ايران به كشورهاي تابعه 

شـده و   اداره مـي  )زبان پهلـوي  به(يا شترپاون ) به زبان پارسي باستان(حاكمي به نام خشترپاون 

٩ 
 

شـانزدهم   است كه ساتراپي پرشوه، با نام مركز ساتراپ  يدهنيز ذكر گرد ساتراپ اين نام به يوناني
 .رماندهي آن را به عهده داشته است، فداريوش كه ويشتاسب، پدر  بوده توس شهر

در يـك سـاتراپي   ) هـا  هروي(ها  ها و آرين ها و خوارزميان و سغدي پارت، هرودوت يبه گفته
ملكت، پارت جدا نام برده شـده  هاي ميخي در ذكر اسامي واليات م اند و در تمام كتيبه قرار داشته

االمكان زودتـر از پـارت    كردند حتي و ايرانيان در موقع سياحت و گردش در ممالك خود سعي مي
شاهان   چيزي قادر نبودند آذوقه موكب پرجمعيت فقر و بي يزيرا واليات مزبور به واسطه ،بگذرند

 1.دنرا فراهم ساز
 يدهه در، با هجوم به سرزمين پارس و شكست و تسخير قلمرو هخامنشيان اسكندر مقدوني

 .خراسان را نيز تصرف كرد قبل از ميالد 330
. محسوب مـي شـد   سلوكيان جزئي از قلمروخراسان  ،م.ق 323از مرگ اسكندر در سال  پس

هـا در سـرزمين كوهسـتاني قـديم     پس از سقوط دولت سلوكي و قدرت گرفتن اشكانيان، پـارت 
 اسـترآباد و صـحراي    ايـن منطقـه از شـمال بـه دشـت     . شرقي درياي خزر سـاكن شـدند   جنوب 

مركـز خراسـان    .تركستان، از جنوب به كوير نمك و از شرق وجنوب شرق تا هرات امتداد داشت
  .خواندند است كه يونانيان آن را نيسا مي بوده ) نسا(باستان يا ايالت پارت در آغاز شهر نيسايه 

ساسانيان خراسان را يكي از چهار استان كشور  .، حكومت به ساسانيان رسيدپس از اشكانيان
بنـا بـه   . شـد  گفتند و اين استان به چهار بخش تقسيم مـي  دانستند و آن را سرزمين شرق مي مي

  2 .مرو، نيشابور، هرات و بلخ: ها عبارت بودند ازروايت، اين بخش
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  :تقسيمران پيش از ـراسان ايـاستان خ
كيلـومتر   313،335با مساحتي معادل  1383استان خراسان به مركزيت شهر مشهد، تا سال 

ايـن  . داد ترين استان ايران بود كه حدود يك پنجم مسـاحت ايـران را تشـكيل مـي    مربع ، وسيع
استان از شمال و شمال شرق به جمهوري تركمنستان، از شرق به كشور افغانستان، از جنوب بـه  

يستان و بلوچستان، از غرب به استان سمنان و استان اصفهان، از شمال غرب به اسـتان  استان س
  .از جنوب غرب به استان كرمان و استان يزد محدود بود و گلستان
به سه استان خراسان جنوبي بـه مركزيـت بيرجنـد، خراسـان      ، استان خراسان1383سال  در

  .شدبجنورد تقسيم  رضوي به مركزيت مشهد و خراسان شمالي به مركزيت
  

  قـروش تحقي -2
گرفته در اين پژوهش كاربردي و روش مورد استفاده تحليلـي و توصـيفي   نوع تحقيق صورت

آوري و تحليل رساني و مراكز كتابخانه اي براي جمعاز اسناد، كتاب ها پايگاه هاي اطالع.  است
  . گيري شده استاطالعات بهره

  
  اـا و يافته هـه بحث -3
  ش از اسالمـي پيدوره –ان ـراسان بزرگ در گذر زمـخ 3-1

 يكـه سـكونتگاه شـاخه    يكي از نخستين مراكز استقرار اقوام ايراني شرق فالت ايران بـوده 
كـه خورشـيد از سـوي    ايرانيان پيش از اسالم به خـاطر آن  .استخاوري آرياييان يعني قوم پارت 

يعنـي  “ خراسـان “مي گستراند به ايـن سـرزمين    ها پرتو خود را بر سرزمين ايران سرزمين پارت
    .جايگاه طلوع خورشيد مي گفتند

شـامل  بـود كـه   شـانزدهم    ايالـت ساتراپ يا  ،هخامنشيان ي حكومتخراسان بزرگ در دوره
با شـمال خراسـان   اين ساتراپ كه . مي شد) ها هراتي(ها  ها و هرَوي ها، سغدي ارزميها، خو پارت

  .است  دهبا ساتراپ ماد همسايه بو ،درياي گرگان از طرف غرب در دربند است،قديم منطبق 
فرمانـدهي   زيـر شـده و هـر كشـوري     تقسيم مـي ) الطوايفيملوك(ايران به كشورهاي تابعه 

شـده و   اداره مـي  )زبان پهلـوي  به(يا شترپاون ) به زبان پارسي باستان(حاكمي به نام خشترپاون 

٩ 
 

شـانزدهم   است كه ساتراپي پرشوه، با نام مركز ساتراپ  يدهنيز ذكر گرد ساتراپ اين نام به يوناني
 .رماندهي آن را به عهده داشته است، فداريوش كه ويشتاسب، پدر  بوده توس شهر

در يـك سـاتراپي   ) هـا  هروي(ها  ها و آرين ها و خوارزميان و سغدي پارت، هرودوت يبه گفته
ملكت، پارت جدا نام برده شـده  هاي ميخي در ذكر اسامي واليات م اند و در تمام كتيبه قرار داشته

االمكان زودتـر از پـارت    كردند حتي و ايرانيان در موقع سياحت و گردش در ممالك خود سعي مي
شاهان   چيزي قادر نبودند آذوقه موكب پرجمعيت فقر و بي يزيرا واليات مزبور به واسطه ،بگذرند

 1.دنرا فراهم ساز
 يدهه در، با هجوم به سرزمين پارس و شكست و تسخير قلمرو هخامنشيان اسكندر مقدوني

 .خراسان را نيز تصرف كرد قبل از ميالد 330
. محسوب مـي شـد   سلوكيان جزئي از قلمروخراسان  ،م.ق 323از مرگ اسكندر در سال  پس

هـا در سـرزمين كوهسـتاني قـديم     پس از سقوط دولت سلوكي و قدرت گرفتن اشكانيان، پـارت 
 اسـترآباد و صـحراي    ايـن منطقـه از شـمال بـه دشـت     . شرقي درياي خزر سـاكن شـدند   جنوب 

مركـز خراسـان    .تركستان، از جنوب به كوير نمك و از شرق وجنوب شرق تا هرات امتداد داشت
  .خواندند است كه يونانيان آن را نيسا مي بوده ) نسا(باستان يا ايالت پارت در آغاز شهر نيسايه 

ساسانيان خراسان را يكي از چهار استان كشور  .، حكومت به ساسانيان رسيدپس از اشكانيان
بنـا بـه   . شـد  گفتند و اين استان به چهار بخش تقسيم مـي  دانستند و آن را سرزمين شرق مي مي

  2 .مرو، نيشابور، هرات و بلخ: ها عبارت بودند ازروايت، اين بخش
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  الميـي اسدوره -3-2
و سـاكنان   به دست اعراب مسلمان فتح شـد خراسان بزرگ  ،.)م 650حدود ( .ق.ه 31در سال 

اميه و هاي عرب بني سال زيرنظر حكومت 200 خراسان تقريبا به مدت.آن به دين اسالم گرويدند
هجري قمري به دسـت سلسـله طاهريـان اسـتقالل      205 شد تا اينكه در سال عباسيان اداره مي

سال بعـد،   4حدود . ق، جزو متصرفات دولت صفاريان شد.ه 283 سرزمين خراسان در سال .يافت
 .امير اسماعيل ساماني بر عمرو ليث غلبه كرد و خراسان را در قلمرو حكومت سامانيان قرار داد

سـال بـر ايـن سـرزمين      45 خراسـان را تصـرف و  . ق.ه 384 سلطان محمود غزنوي در سال
ا گرفت و آنجا را مركز حكومـت خـود قـرار    ق، طغرل اول نيشابور ر.ه 429 در سال.حكومت كرد

ق، در قلمرو سلجوقيان قرار داشـت و پـس از مـرگ سـلطان سـنجر      .ه 552 خراسان تا سال. داد
ق، بسياري .ها در قرن هفتم ه با حمله مغول .سلجوقي، اين سرزمين به دست خوارزمشاهيان افتاد

  .هاي خراسان ويران شد از شهرها و آبادي
سـال پـس از آن    40 ق، به تصرف پادشاهان گوركـاني درآمـد و  .ه 873 سالاين سرزمين در 

شـاه اسـماعيل   . خان، آن را مـورد تهـاجم قـرار دادنـد    ها به رهبري شبيك ازبك.) ق.ه 913 سال(
پس از آن، خراسـان دوبـاره   . صفوي به دفاع از خراسان پرداخت و اما از ازبك ها شكست خوردند

ها قرار گرفت ولي سرانجام شاه عباس صفوي توانست آنان را تـا   مورد هجوم و تاخت و تاز ازبك
  .ماوراءالنهر عقب براند

وي پـس از سـركوبي اقـوام    . افتـاد  افشـار شـاه نادر  به دست حكومت ،پس از سقوط صفويان
-پس از مرگ نـادر . مهاجم شمالي از جمله ازبكان، از سوي شرق و جنوب تا قلب هند پيش رفت

بر هـرات مسـلط    ها فغانا ، سرزمين هاي شرقي ايران ناآرام شد و. ق.ه 1160 شاه افشار به سال
كـه از   انگلستان. به تصرف احمد شاه دراني درآمد) هرات و بلخ(هاي شرقي خراسان  بخش. شدند

كـه   هـرات و بلـخ  چشـم طمـع بـه    و  بـود  هندوسـتان  بـه  روسـيه  اندازيزمان نگران دست دير
حمايـت از احمـد   از فرصت استفاده كرد و بـه   بود دوختهبود داشت،  نهاد هابر آن را افغانستان نام

از تا بتوانـد  ايي هرات از خاك ايران حمايت كرد اين دولت استعماري و از جد. برخاستشاه دراني 
پيشـروي   ببـرد و مـانع   حايلي ميان متصرفات آسيايي روسيه و هندوسـتان عنوان به  اين سرزمين

  .و آسياي جنوبي شود اقيانوس هند روسيه به سوي

١١ 
 

هـا   مامور پس گرفتن هـرات از افغـان   فتحعلي شاه قاجار از سوي عباس ميرزا ق،.ه 1249در 
نيز كوششي بـراي   شاه قاجارمحمد. اين كار را ناتمام گذاشت مشهد مرگ عباس ميرزا در راه. شد

ناصرالدين شاه قاجار زير فشار انگليس متعهد شد  ،ق 1273در سال. فتح هرات كرد كه ناكام ماند
 . معاهده پاريس را قبول كند تا

  
  مدر نخستين سده هاي اسال بزرگ سرزمين خراسان

  
هـرات را محاصـره و    .ق. ه1273در سال  السلطنه حسام تحت فرمان شاه نيروهاي ناصرالدين

مداخالت بريتانيا در جنوب ايـران و بحرانـي شـدن روابـط ايـران و       با. تصرف كردنداين شهر را 
ايـران   بين نماينده پاريسدر) ميالدي 1857 ژانويه23. (ق.ه 1273اي كه در  بريتانيا طي عهدنامه

قرار شد نيروهاي بريتانيا از بنادر و جزاير جنوب ايران خـارج شـوند و در    ،و سفير بريتانيا امضا شد
عوض ايران نيز سپاهيان خود را از هرات فراخواند و بناچار از شهر هرات و غرب افغانستان امـروز  

هميشـه بخشـي    كوروش بـزرگ  به دست ايران هرات كه از زمان تاسيس كشور. صرف نظر كند
ايـران و مقـر    نشينوفادار از ايران و كانون فرهنگ و ادب اين سرزمين و براي مدتي نيز شاهزاده

يـر افغـان   بـه بعـد بـه متصـرفات ام     هريرود هايي از شرق به همراه قسمت ،بود خراسان حكومت
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  الميـي اسدوره -3-2
و سـاكنان   به دست اعراب مسلمان فتح شـد خراسان بزرگ  ،.)م 650حدود ( .ق.ه 31در سال 

اميه و هاي عرب بني سال زيرنظر حكومت 200 خراسان تقريبا به مدت.آن به دين اسالم گرويدند
هجري قمري به دسـت سلسـله طاهريـان اسـتقالل      205 شد تا اينكه در سال عباسيان اداره مي

سال بعـد،   4حدود . ق، جزو متصرفات دولت صفاريان شد.ه 283 سرزمين خراسان در سال .يافت
 .امير اسماعيل ساماني بر عمرو ليث غلبه كرد و خراسان را در قلمرو حكومت سامانيان قرار داد

سـال بـر ايـن سـرزمين      45 خراسـان را تصـرف و  . ق.ه 384 سلطان محمود غزنوي در سال
ا گرفت و آنجا را مركز حكومـت خـود قـرار    ق، طغرل اول نيشابور ر.ه 429 در سال.حكومت كرد

ق، در قلمرو سلجوقيان قرار داشـت و پـس از مـرگ سـلطان سـنجر      .ه 552 خراسان تا سال. داد
ق، بسياري .ها در قرن هفتم ه با حمله مغول .سلجوقي، اين سرزمين به دست خوارزمشاهيان افتاد

  .هاي خراسان ويران شد از شهرها و آبادي
سـال پـس از آن    40 ق، به تصرف پادشاهان گوركـاني درآمـد و  .ه 873 سالاين سرزمين در 

شـاه اسـماعيل   . خان، آن را مـورد تهـاجم قـرار دادنـد    ها به رهبري شبيك ازبك.) ق.ه 913 سال(
پس از آن، خراسـان دوبـاره   . صفوي به دفاع از خراسان پرداخت و اما از ازبك ها شكست خوردند

ها قرار گرفت ولي سرانجام شاه عباس صفوي توانست آنان را تـا   مورد هجوم و تاخت و تاز ازبك
  .ماوراءالنهر عقب براند

وي پـس از سـركوبي اقـوام    . افتـاد  افشـار شـاه نادر  به دست حكومت ،پس از سقوط صفويان
-پس از مرگ نـادر . مهاجم شمالي از جمله ازبكان، از سوي شرق و جنوب تا قلب هند پيش رفت

بر هـرات مسـلط    ها فغانا ، سرزمين هاي شرقي ايران ناآرام شد و. ق.ه 1160 شاه افشار به سال
كـه از   انگلستان. به تصرف احمد شاه دراني درآمد) هرات و بلخ(هاي شرقي خراسان  بخش. شدند

كـه   هـرات و بلـخ  چشـم طمـع بـه    و  بـود  هندوسـتان  بـه  روسـيه  اندازيزمان نگران دست دير
حمايـت از احمـد   از فرصت استفاده كرد و بـه   بود دوختهبود داشت،  نهاد هابر آن را افغانستان نام

از تا بتوانـد  ايي هرات از خاك ايران حمايت كرد اين دولت استعماري و از جد. برخاستشاه دراني 
پيشـروي   ببـرد و مـانع   حايلي ميان متصرفات آسيايي روسيه و هندوسـتان عنوان به  اين سرزمين

  .و آسياي جنوبي شود اقيانوس هند روسيه به سوي
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هـا   مامور پس گرفتن هـرات از افغـان   فتحعلي شاه قاجار از سوي عباس ميرزا ق،.ه 1249در 
نيز كوششي بـراي   شاه قاجارمحمد. اين كار را ناتمام گذاشت مشهد مرگ عباس ميرزا در راه. شد

ناصرالدين شاه قاجار زير فشار انگليس متعهد شد  ،ق 1273در سال. فتح هرات كرد كه ناكام ماند
 . معاهده پاريس را قبول كند تا

  
  مدر نخستين سده هاي اسال بزرگ سرزمين خراسان

  
هـرات را محاصـره و    .ق. ه1273در سال  السلطنه حسام تحت فرمان شاه نيروهاي ناصرالدين

مداخالت بريتانيا در جنوب ايـران و بحرانـي شـدن روابـط ايـران و       با. تصرف كردنداين شهر را 
ايـران   بين نماينده پاريسدر) ميالدي 1857 ژانويه23. (ق.ه 1273اي كه در  بريتانيا طي عهدنامه

قرار شد نيروهاي بريتانيا از بنادر و جزاير جنوب ايران خـارج شـوند و در    ،و سفير بريتانيا امضا شد
عوض ايران نيز سپاهيان خود را از هرات فراخواند و بناچار از شهر هرات و غرب افغانستان امـروز  

هميشـه بخشـي    كوروش بـزرگ  به دست ايران هرات كه از زمان تاسيس كشور. صرف نظر كند
ايـران و مقـر    نشينوفادار از ايران و كانون فرهنگ و ادب اين سرزمين و براي مدتي نيز شاهزاده

يـر افغـان   بـه بعـد بـه متصـرفات ام     هريرود هايي از شرق به همراه قسمت ،بود خراسان حكومت

تاریخ و فـرهنگ خـراسان بزرگ 
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در اين معاهده، ايران پذيرفت كـه در امـور افغانسـتان دخالـت     . ضميمه گرديد) محمدخاندوست(
همچنين ايران متعهد شـد قسـمت   . نداشته باشد و از دعاوي خود نسبت به هرات صرف نظر كند

  .شرقي خراسان را كه تحت نفوذ انگلستان بود، به افغانستان واگذار كند
رات و سرزمين هاي شرقي خراسان براي هميشه از جغرافياي سياسـي  بدين صورت بود كه ه

بخـش   بـر  “افغانسـتان “برنامه ي گذاشـتن نـام    انگليسدولت خواست به  البته. ايران جدا گرديد
آغاز و سـرانجام در دوره ي اميـر   )  1221-1218(  دوره ي شاه شجاع ازسرزمين خراسان  شرقي

پرستان افغانستان فرهيختگان و مهينگرچه هنوز هم  .رسيد تثبيتبه ) 1280-1259(عبدالرحمن 
  . بيشتر خود را خراساني مي دانند تا افغاني

حالي «: مي نويسد» چگونه ما، من شديم«ي دكتر صاحبنظر مرادي، انديشمند افغاني در مقاله
و صدها مفـاخر  ها  الدين و ده ما به چي منطق ميتانيم ابوعلي سينا، بيروني، فردوسي، موالنا جالل

بزرگ تاريخ و فرهنگ خوده به جاي غير از آن جايي كه خودشان خود را متعلق ميدانستن و واقعاً 
 .خواندندمي” خراساني“و يا بعدها ” ايراني“هم به آنجا متعلق بودن، متعلق بدانيم؟ همه خود را 

هـاي   از ريشـه هدف استعمار، هدف فاشيزم قبيله و پشتونيزم وحشتزا، همـي بـود كـه مـا ره     
. اي ما قطـع نماينـد   هزار سالهج ما را از هويت اصيل و پن. تاريخي و فرهنگي ما جدا و دور بسازن

به ايـن صـورت مـي    . گذشته باشيمبي تاريخ وهويت، بيريشه، بيخواهند كه ما بيخواستن و مي
ـ   تانن كه به بسيار سادگي و آساني هژموني و تسلط شوم و خاينانـه  االي مـا تحميـل   اي خـود را ب

  . كنن
بخـوانن،  ” اوغـان “و “ پشـتون “، ”پختون“، ”پتان“ها به خود حق ميتن كه خود را پشتونيست

شان يك چيـز و يـك قـوم     پتان هندي و پختون پاكستاني و پشتون يا اوغان اوغانستاني ده پيش
خوانـده   »ناوغـا «زبان و خراسـاني   اما تا كه ميتانن طوري تلقين ميكنن كه اگه يك فارسي. اس

كه مـا  در حالي …شده نام ايران و فارسي را بگيره بايد به دار زده شوه و حتما مزدور ايران اس و 
ايراني امـروز،  . خواهيم كه نام ما باشههمي نام ما بوده و مي. اصل ايراني و اصل خراساني هستيم

سرزمين هسـتند كـه    تاجيكستاني امروز، اوغانستاني امروز، همه اهل يك خاك و يك ديار و يك
  .ديروز به نام آريانا و ايران و خراسان ياد مي شد و حالي سه پارچه شده و به سه نام ياد ميشه

كـه از ايـران   با قيد اينكه ما هم خودمان را خراساني مي خوانيم و اوغان نيسـتيم و زمـاني   ...
نيس، ) فارس قديم(وزه تاريخي و فرهنگي و از خراسان حرف مي زنيم، منظور ما همين ايران امر

١٣ 
 

سـال مـي باشـد كـه تـاريخ       بلكه منظور ما همان ايران و خراسان تـاريخي و فرهنگـي و ديـرين   
دري داشته و مفاخر بزرگ بشري داشته كـه   ساله داشته و زبان عالمگير فارسيهزارشكوهمند پنج

   1».پهناور مي باشدندة آريانا و ايران و خراسان بزرگ و اكها و مردمان پرمتعلق به همه نسل
اي ديگر از طرح بزرگ تجزيه ايران توسط روسيه و انگلستان، بخش شمالي خراسان در پروژه

ها قرار گرفت و سرانجام در  ها و تركمنشامل مرو، سمرقند، بخارا و خوارزم نيز مورد تهاجم روس
سـيد، ايـن منـاطق از    ق، به وسيله عهدنامه آخال كه ميان ايران و روسيه به امضا ر.ه 1299 سال

سرزمين خراسان بزرگ جدا و به روسيه منظم گرديد و رود اترك مرز بين ايران و روسيه قرار داده 
  .شد

  
 ارسي دريـان كهن و فـخراس
فــرارود «: كاويــاني در مقالــه اي بــا عنــوان خراســان كهــن و فارســي دري مــي نويســد . ن

هـــاي شــمار زيــادي از     پـژوهــش . »مهد پيدايش و پــرورش زبـان دري اسـت   ) ماوراءالنهر(
هـاي خـراســان بـاســـتــان و مـاوراءالنهـــر     دانـشمـندان بـيانگر اين امر اسـت كه سرزمـين

زبـان پارسـي دري ريشــه    . بـوده اســت  ) پارسـي (زادگاه، تجــليگـاه و پـرورشـگاه زبـان دري  
بـه  . به آن سـخـن مـي گفـتنــد  قـديمي دارد و پـيش از يورش اعـراب در خـراسـان و فـرارود 

مــردم بخــارا  نمــاز فارســي خواندنــدي و عربــي  «نوشــته نرشــخي در تــاريخ بخــارا نرشـــخي 
زمـان به ايــن ســـو، زبــان مشــترك و     زبـان پارسي دري از ديـر ».نـتوانسـتندي آمـوخــتن

 .ي تـمـدني مـا بــوده اسـتسـراسـري حـوزه
اكـــــبر شهــــرستاني در   ــه ســخــــن پرفـسور عــلي زبــان دري نــخـستين بــار بـ

مولفان هــفت قـلــزم، فرهنــگ اننــدراج،     . زمـان بـهمـن بـــن اسپنــديار پـديد آمـده است
 :غـياث اللـغات و برهان قـاطــع، هــمه هـمسان اين روايت را آورده اند كه

آمدنـد و زبـان    لم بـه درگـاه او مـي   در زمان بهمـن پسر اسپـنديار، چون مردم از اطراف عـا «
فهمـيده انــد، بهمن امــر كــرد كــه دانشمـندان زبــان فارسي فصيـح وضـع    همديگر را نمي

  ».كردند و آن را دري نام نهادند

                                                 
  .1386،پاسداران فرهنگ آريانامرادي، سايت  1
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در اين معاهده، ايران پذيرفت كـه در امـور افغانسـتان دخالـت     . ضميمه گرديد) محمدخاندوست(
همچنين ايران متعهد شـد قسـمت   . نداشته باشد و از دعاوي خود نسبت به هرات صرف نظر كند

  .شرقي خراسان را كه تحت نفوذ انگلستان بود، به افغانستان واگذار كند
رات و سرزمين هاي شرقي خراسان براي هميشه از جغرافياي سياسـي  بدين صورت بود كه ه

بخـش   بـر  “افغانسـتان “برنامه ي گذاشـتن نـام    انگليسدولت خواست به  البته. ايران جدا گرديد
آغاز و سـرانجام در دوره ي اميـر   )  1221-1218(  دوره ي شاه شجاع ازسرزمين خراسان  شرقي

پرستان افغانستان فرهيختگان و مهينگرچه هنوز هم  .رسيد تثبيتبه ) 1280-1259(عبدالرحمن 
  . بيشتر خود را خراساني مي دانند تا افغاني

حالي «: مي نويسد» چگونه ما، من شديم«ي دكتر صاحبنظر مرادي، انديشمند افغاني در مقاله
و صدها مفـاخر  ها  الدين و ده ما به چي منطق ميتانيم ابوعلي سينا، بيروني، فردوسي، موالنا جالل

بزرگ تاريخ و فرهنگ خوده به جاي غير از آن جايي كه خودشان خود را متعلق ميدانستن و واقعاً 
 .خواندندمي” خراساني“و يا بعدها ” ايراني“هم به آنجا متعلق بودن، متعلق بدانيم؟ همه خود را 

هـاي   از ريشـه هدف استعمار، هدف فاشيزم قبيله و پشتونيزم وحشتزا، همـي بـود كـه مـا ره     
. اي ما قطـع نماينـد   هزار سالهج ما را از هويت اصيل و پن. تاريخي و فرهنگي ما جدا و دور بسازن

به ايـن صـورت مـي    . گذشته باشيمبي تاريخ وهويت، بيريشه، بيخواهند كه ما بيخواستن و مي
ـ   تانن كه به بسيار سادگي و آساني هژموني و تسلط شوم و خاينانـه  االي مـا تحميـل   اي خـود را ب

  . كنن
بخـوانن،  ” اوغـان “و “ پشـتون “، ”پختون“، ”پتان“ها به خود حق ميتن كه خود را پشتونيست

شان يك چيـز و يـك قـوم     پتان هندي و پختون پاكستاني و پشتون يا اوغان اوغانستاني ده پيش
خوانـده   »ناوغـا «زبان و خراسـاني   اما تا كه ميتانن طوري تلقين ميكنن كه اگه يك فارسي. اس

كه مـا  در حالي …شده نام ايران و فارسي را بگيره بايد به دار زده شوه و حتما مزدور ايران اس و 
ايراني امـروز،  . خواهيم كه نام ما باشههمي نام ما بوده و مي. اصل ايراني و اصل خراساني هستيم

سرزمين هسـتند كـه    تاجيكستاني امروز، اوغانستاني امروز، همه اهل يك خاك و يك ديار و يك
  .ديروز به نام آريانا و ايران و خراسان ياد مي شد و حالي سه پارچه شده و به سه نام ياد ميشه

كـه از ايـران   با قيد اينكه ما هم خودمان را خراساني مي خوانيم و اوغان نيسـتيم و زمـاني   ...
نيس، ) فارس قديم(وزه تاريخي و فرهنگي و از خراسان حرف مي زنيم، منظور ما همين ايران امر
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سـال مـي باشـد كـه تـاريخ       بلكه منظور ما همان ايران و خراسان تـاريخي و فرهنگـي و ديـرين   
دري داشته و مفاخر بزرگ بشري داشته كـه   ساله داشته و زبان عالمگير فارسيهزارشكوهمند پنج

   1».پهناور مي باشدندة آريانا و ايران و خراسان بزرگ و اكها و مردمان پرمتعلق به همه نسل
اي ديگر از طرح بزرگ تجزيه ايران توسط روسيه و انگلستان، بخش شمالي خراسان در پروژه

ها قرار گرفت و سرانجام در  ها و تركمنشامل مرو، سمرقند، بخارا و خوارزم نيز مورد تهاجم روس
سـيد، ايـن منـاطق از    ق، به وسيله عهدنامه آخال كه ميان ايران و روسيه به امضا ر.ه 1299 سال

سرزمين خراسان بزرگ جدا و به روسيه منظم گرديد و رود اترك مرز بين ايران و روسيه قرار داده 
  .شد

  
 ارسي دريـان كهن و فـخراس
فــرارود «: كاويــاني در مقالــه اي بــا عنــوان خراســان كهــن و فارســي دري مــي نويســد . ن

هـــاي شــمار زيــادي از     پـژوهــش . »مهد پيدايش و پــرورش زبـان دري اسـت   ) ماوراءالنهر(
هـاي خـراســان بـاســـتــان و مـاوراءالنهـــر     دانـشمـندان بـيانگر اين امر اسـت كه سرزمـين

زبـان پارسـي دري ريشــه    . بـوده اســت  ) پارسـي (زادگاه، تجــليگـاه و پـرورشـگاه زبـان دري  
بـه  . به آن سـخـن مـي گفـتنــد  قـديمي دارد و پـيش از يورش اعـراب در خـراسـان و فـرارود 

مــردم بخــارا  نمــاز فارســي خواندنــدي و عربــي  «نوشــته نرشــخي در تــاريخ بخــارا نرشـــخي 
زمـان به ايــن ســـو، زبــان مشــترك و     زبـان پارسي دري از ديـر ».نـتوانسـتندي آمـوخــتن

 .ي تـمـدني مـا بــوده اسـتسـراسـري حـوزه
اكـــــبر شهــــرستاني در   ــه ســخــــن پرفـسور عــلي زبــان دري نــخـستين بــار بـ

مولفان هــفت قـلــزم، فرهنــگ اننــدراج،     . زمـان بـهمـن بـــن اسپنــديار پـديد آمـده است
 :غـياث اللـغات و برهان قـاطــع، هــمه هـمسان اين روايت را آورده اند كه

آمدنـد و زبـان    لم بـه درگـاه او مـي   در زمان بهمـن پسر اسپـنديار، چون مردم از اطراف عـا «
فهمـيده انــد، بهمن امــر كــرد كــه دانشمـندان زبــان فارسي فصيـح وضـع    همديگر را نمي

  ».كردند و آن را دري نام نهادند

                                                 
  .1386،پاسداران فرهنگ آريانامرادي، سايت  1

تاریخ و فـرهنگ خـراسان بزرگ 
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مــحــمد حــيدر ژوبــل، اسـتـاد پيـشين دانشكــده ادبيات دانشگــاه كـابل، تاكــيد مـي  
 :كـند كـه 

هــاي قـبل از اسالم وجــــود    ، در دوره]دارد[تـاريخ چـيز كـم دو هزارسال ... زبـان دري «
نخـسـت زبان مردم خراسـان بوده ... به وجـود آمـده ] خراسان كهـن[داشـته و در افــغانسـتان 

   »...صـورت گرفـته ] ايران امروز[ و بعـداً انتـشار آن به غرب 
به داليــل بســيار، بـر    ... «: نويسـد دانشـگاه تـهران، مي سـعـيد نـفيـسي، اسـتاد پيشـيـن 

و بـعـداً زبـان  ... من مسـلٌم اسـت كه سـرزمين اصلي زبان دري، خـراسـان و ماوراءالـنهر بـوده 
   »..دري در نـواحـي ايـران كـه قـلـمرو اصلي آن نـبوده انتشـار يافـت، 

ي زبـان دري سخــن زد،   كـه در بـاره   نخسـتين كسي«به سـخن پروفـسـور شهـرسـتاني، 
عـبـداهللا بن مقـفع مترجم كتاب كليله و دمنه به زبان عربي و مولف ادب الكبيـر و ادب الصغــير   

  ».مقـتول گرديد) م  757 (هجـري  139 وي در سـال. باشـد مي 
پارسـي  در بسـياري از متـون پيـشـينه، زبـان مـردم خـراسـان و فــرارود دري، پارسـي ويـا    

ابوعـلي سـيـناي بـلـخي زبــان فـصــيح زمـان خــود را  پــارسي دري      . دري ياد شـده اسـت
در روزگـار نه چـندان دور ايـن زبان در افـغـانسـتان، سـمرقـنـد، بخـارا، خجــند   . ناميـده اسـت

  .شــد نـيز فـارسي ناميــده مـي ... و
وحه با خود دين اسـالم و زبان عـربي را به ايـن  هاي مفـت تازيان بعـد از اسـتيال بر سـرزمـين

هاي بومي مردم تعــصب و ســتــيز نشــان     هـا و زبان كشـورهـا آوردنــد و در بـرابـر فرهـنگ
بـه قـول   . هــا و جـاگــزيني زبــان و ادب عــربي برآمـدنــد     دادنـد و در پي از بيــن بـردن آن  

آن قـدر قوي بود كه مـثالً كشــور   ] دين و زبان[تـاثـير اين دو سـالح « ميرغـالم محـمد غـبار
هركــسي را كـه بـه زبـان     "اعراب   ».قـديمي مـصر را به يك كشـور و ملت عربي تبديـل كرد

عـجـمي يعـني گنـگ خـوانـدنـد و گـفــتار او را اليــق مــطالعه و     كـردگو نميوعربي گـفـت
ش تـازيـان به خـراسـان، نزديـك بـه دو صــد   بــه روايتي بعـد از يـور  ".تحـقـيق نـدانسـتند

 .در اين مرزوبــوم مسـتولي بـود "سكوت سـياهي "سـال 
خـراسـان در برابر زبان دري با تعـصب قـومي و ســتيز   "فـتح"كه تـازيان بعـد از برغم اين

ربي را بـه  عـ) خـط ( مـذهـبي برخــورد كـردند، الـفباي عـربي را جاگـزين آن نمودنـد، دبـيره 
عنـوان خـط رسمي تـحمـيل و سـعي كردند كه زبان دري را به حاشـيه برانند، اما فرهـنــگ و  
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بـه تـاريخ خودشــان    ... «خراســانيان در ايـن راســـتا    . زبان دري در بسـتر زمان پايـداري كرد
ان ديگـر  برگشـتند و در پايگاه زبانشـان ايسـتادند، درسـت در همان دو چـيزي كـه بـا مســلمان   

  ».متـفاوت بودند
كه زبان فارسـي بـه عنـوان    هــا بود، همين در شـرايـطي كه زبان عـربي زبان ديـن و دولت

بخـشي از فرهـنگ جامعه در برابر هجـوم و تجاوز زبـان عربـي ايســتاد و بـاقي مانـد، دال بـر       
دري در برابـر زبـان و   پايداري وايســتادگي زبـان   . توانايي و كارايي زبان پارسي دري دارد و بس

 .نيز گرديــد ...هـاي ديگر از جمله زبان پشـتو، پلوچي،  ادب عرب همچـنين سـبب نجات زبان
وجـود  خراسـانيان خـط عربي را به خوشي قـبول نكردند و در آن تغـيـيرات و اصـالحاتي بـه  

ي خـويش بــه الـفـباي آنها از جمله براي بيان زبان مادر. آوردند و موافـق با زبانشـان سـاخـتند
هـا، بــس    بـرغـم همه فـراز و نشـــيب . را افـزودنـــد "چ، پ، گ، ژ "هاي جديد  عـربي حرف

  .انگـيز اسـت كه زبان پارسي دري بـه عـنـوان زبان بومي خـراسـان باقي مانــددل
ان و سـامانــي ) م 872(، يـعـقـوب ليــث صفــاري   )م 872-821(با ظهور طاهـر پوشـنجي 

رسـتاخيز بزرگي در ترويج و به كار بردن زبان دري بـه جاي عربـي آغـاز شــد    ) م 999 – 910(
 .ي ترويج زبان و ادب فارسي دري اسـتتدريج قوام گرفـت و اين دورهبه

ي عهــد ســامانيان مـي    داريـوش آشـوري در كـتاب  بـازانـديــشي زبـان فارسـي  دربـاره    
 :نويسـد 

مـيران سـاماني بـه قـوم ايـراني كـردند زنـده داشـتن زبـان فــارسي  خـدمت بزرگي كـه ا«
باري اين قـدر اســت كـه   . كه اسـالم آورديم، عرب نشـديمدر نگارش بود؛ و با اين كار ما با آن

  ».زبان مانـديـمفارسي مانـد و ما فارسي زبان
مانـيـان كه به پــدر شـعــر   ترين شـاعـر عهـد سـااستاد ابوعبداهللا رودكي سمرقندي، بزرگ

هـزار بيت شـعـر از او به يادگـار مانده اسـت، به فرمـان نصـر بـن    100دري ملـقـب گرديـده و 
 .احـمد سـاماني كـليله و دمـنه را به شـعـر دري درآورد

او با سـرودن شـاهـنامـه نه تنــها كــاخ بلــند    . فـردوسي مـحـور ادبـيات ايـن دوره اسـت
افكـنــد كه بـنيان آن هرگــز از بــاد و بـاران و     ي آريـانـا را چنان پيي بلكه حماسـهزبان پارس

 .گــذشـت روزگـاران سـسـتي و خلل نيافت
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مــحــمد حــيدر ژوبــل، اسـتـاد پيـشين دانشكــده ادبيات دانشگــاه كـابل، تاكــيد مـي  
 :كـند كـه 

هــاي قـبل از اسالم وجــــود    ، در دوره]دارد[تـاريخ چـيز كـم دو هزارسال ... زبـان دري «
نخـسـت زبان مردم خراسـان بوده ... به وجـود آمـده ] خراسان كهـن[داشـته و در افــغانسـتان 

   »...صـورت گرفـته ] ايران امروز[ و بعـداً انتـشار آن به غرب 
به داليــل بســيار، بـر    ... «: نويسـد دانشـگاه تـهران، مي سـعـيد نـفيـسي، اسـتاد پيشـيـن 

و بـعـداً زبـان  ... من مسـلٌم اسـت كه سـرزمين اصلي زبان دري، خـراسـان و ماوراءالـنهر بـوده 
   »..دري در نـواحـي ايـران كـه قـلـمرو اصلي آن نـبوده انتشـار يافـت، 

ي زبـان دري سخــن زد،   كـه در بـاره   نخسـتين كسي«به سـخن پروفـسـور شهـرسـتاني، 
عـبـداهللا بن مقـفع مترجم كتاب كليله و دمنه به زبان عربي و مولف ادب الكبيـر و ادب الصغــير   

  ».مقـتول گرديد) م  757 (هجـري  139 وي در سـال. باشـد مي 
پارسـي  در بسـياري از متـون پيـشـينه، زبـان مـردم خـراسـان و فــرارود دري، پارسـي ويـا    

ابوعـلي سـيـناي بـلـخي زبــان فـصــيح زمـان خــود را  پــارسي دري      . دري ياد شـده اسـت
در روزگـار نه چـندان دور ايـن زبان در افـغـانسـتان، سـمرقـنـد، بخـارا، خجــند   . ناميـده اسـت

  .شــد نـيز فـارسي ناميــده مـي ... و
وحه با خود دين اسـالم و زبان عـربي را به ايـن  هاي مفـت تازيان بعـد از اسـتيال بر سـرزمـين

هاي بومي مردم تعــصب و ســتــيز نشــان     هـا و زبان كشـورهـا آوردنــد و در بـرابـر فرهـنگ
بـه قـول   . هــا و جـاگــزيني زبــان و ادب عــربي برآمـدنــد     دادنـد و در پي از بيــن بـردن آن  

آن قـدر قوي بود كه مـثالً كشــور   ] دين و زبان[تـاثـير اين دو سـالح « ميرغـالم محـمد غـبار
هركــسي را كـه بـه زبـان     "اعراب   ».قـديمي مـصر را به يك كشـور و ملت عربي تبديـل كرد

عـجـمي يعـني گنـگ خـوانـدنـد و گـفــتار او را اليــق مــطالعه و     كـردگو نميوعربي گـفـت
ش تـازيـان به خـراسـان، نزديـك بـه دو صــد   بــه روايتي بعـد از يـور  ".تحـقـيق نـدانسـتند

 .در اين مرزوبــوم مسـتولي بـود "سكوت سـياهي "سـال 
خـراسـان در برابر زبان دري با تعـصب قـومي و ســتيز   "فـتح"كه تـازيان بعـد از برغم اين

ربي را بـه  عـ) خـط ( مـذهـبي برخــورد كـردند، الـفباي عـربي را جاگـزين آن نمودنـد، دبـيره 
عنـوان خـط رسمي تـحمـيل و سـعي كردند كه زبان دري را به حاشـيه برانند، اما فرهـنــگ و  
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بـه تـاريخ خودشــان    ... «خراســانيان در ايـن راســـتا    . زبان دري در بسـتر زمان پايـداري كرد
ان ديگـر  برگشـتند و در پايگاه زبانشـان ايسـتادند، درسـت در همان دو چـيزي كـه بـا مســلمان   

  ».متـفاوت بودند
كه زبان فارسـي بـه عنـوان    هــا بود، همين در شـرايـطي كه زبان عـربي زبان ديـن و دولت

بخـشي از فرهـنگ جامعه در برابر هجـوم و تجاوز زبـان عربـي ايســتاد و بـاقي مانـد، دال بـر       
دري در برابـر زبـان و   پايداري وايســتادگي زبـان   . توانايي و كارايي زبان پارسي دري دارد و بس

 .نيز گرديــد ...هـاي ديگر از جمله زبان پشـتو، پلوچي،  ادب عرب همچـنين سـبب نجات زبان
وجـود  خراسـانيان خـط عربي را به خوشي قـبول نكردند و در آن تغـيـيرات و اصـالحاتي بـه  

ي خـويش بــه الـفـباي آنها از جمله براي بيان زبان مادر. آوردند و موافـق با زبانشـان سـاخـتند
هـا، بــس    بـرغـم همه فـراز و نشـــيب . را افـزودنـــد "چ، پ، گ، ژ "هاي جديد  عـربي حرف

  .انگـيز اسـت كه زبان پارسي دري بـه عـنـوان زبان بومي خـراسـان باقي مانــددل
ان و سـامانــي ) م 872(، يـعـقـوب ليــث صفــاري   )م 872-821(با ظهور طاهـر پوشـنجي 

رسـتاخيز بزرگي در ترويج و به كار بردن زبان دري بـه جاي عربـي آغـاز شــد    ) م 999 – 910(
 .ي ترويج زبان و ادب فارسي دري اسـتتدريج قوام گرفـت و اين دورهبه

ي عهــد ســامانيان مـي    داريـوش آشـوري در كـتاب  بـازانـديــشي زبـان فارسـي  دربـاره    
 :نويسـد 

مـيران سـاماني بـه قـوم ايـراني كـردند زنـده داشـتن زبـان فــارسي  خـدمت بزرگي كـه ا«
باري اين قـدر اســت كـه   . كه اسـالم آورديم، عرب نشـديمدر نگارش بود؛ و با اين كار ما با آن

  ».زبان مانـديـمفارسي مانـد و ما فارسي زبان
مانـيـان كه به پــدر شـعــر   ترين شـاعـر عهـد سـااستاد ابوعبداهللا رودكي سمرقندي، بزرگ

هـزار بيت شـعـر از او به يادگـار مانده اسـت، به فرمـان نصـر بـن    100دري ملـقـب گرديـده و 
 .احـمد سـاماني كـليله و دمـنه را به شـعـر دري درآورد

او با سـرودن شـاهـنامـه نه تنــها كــاخ بلــند    . فـردوسي مـحـور ادبـيات ايـن دوره اسـت
افكـنــد كه بـنيان آن هرگــز از بــاد و بـاران و     ي آريـانـا را چنان پيي بلكه حماسـهزبان پارس

 .گــذشـت روزگـاران سـسـتي و خلل نيافت
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، افغانستان )ماوراءالنهر(خورشيدي، زباني كه بين فرارود  1300/ميالدي 1920ي  تا پايان دهه
شـد و آن هـم پارسـي     ي شـناخته مـي  تنها به يك نـام رسـم   ،و ايران بيشترين اشتراك را داشت

در حالي كه  ،برگرداندند» تاجيك«ها آن را به  خ شوروي 1307/م 1928در سال  اما. بود) فارسي(
 . ناميدند در ايران و افغانستان هنوز آن را پارسي مي

اي باشـد داراي وحـدت زبـاني و     بنا به تعريف استالين از مفهوم ملت، هـر ملـت بايـد جامعـه    
آسـياي  در كتـاب   اوليويـه ري . تري بنا شده بـود  ي سياسي پيچيده اين مفهوم بر نظريه. سرزميني

ي  در منطقـه : ي شـوروي عبـارت بودنـد از    رقيبان بـالقوه «: نويسد ها مي ايجاد ملت: ي جديد ميانه
هـاي   هـا آن گـروه   شـوروي . و تاجيكستان كشور ايران قفقاز كشور تركيه و در رابطه با آذربايجان

دليل خوبي هم بـراي  . دادند كه در آن سوي مرزهاي خودشان در اقليت بودند را ترجيح ميقومي 
ملت به دست آتاترك در تركيه و رضـا شـاه در ايـران    -گذاري مدل دولت اين كار داشتند زيرا پايه

  ».منجر به نفرت بين كساني شده بود كه از نظر زباني در گروه زبان رسمي دولتي نبودند
مـي  نگاري و ساختن اتحـاد شـوروي،    دانش قوم: ها امپراتوري ملت در كتاب شفرانسين هير

خ، چگونـه   1303/م 1924پـس از مرزبنـدي سـال    كـه  كند  توصيف مي دوازدهشاتيمور ....نويسد
گويـد   وي مـي . شدند» تعقيب و آزار تاجيكان و زبان تاجيكان«مندي درگير  ازبكان به طور سامانه

خ غيـرممكن بـود كـه پـاي پـيش       1305/م 1926در زمان آمار سـال  وضعيت آن قدر بد بود كه 
 خـودت  بگـويي  آمارگيران به كهآن بگذاري و بگويي در ازبكستان تاجيك وجود دارد چه برسد به

   .هستي تاجيك
ظـاهر شـاه، پادشـاه پشـتون      مي آورد كهپايان  انقالب بي: افغانستاندر كتاب ژيل درونسورو 

وي نگـران پـاگيري نفـوذ    م، 1920ي  در دهـه  .داشت ها ي شبيه شورويهاي افغانستان نيز دغدغه
زبـان   1964وي را بر آن داشت تـا در سـال   اين نگراني فرهنگي و سياسي ايران در منطقه بود و 

بـه   ويبود كه انديشـمندان و درباريـان    اصلي او اينمشكل اما  . پارسي را به دري تغيير نام دهد
ظـاهر  جالب است كه خـود  . نوشتند كه زبان سنتي فرهنگ بود مي گفتند و ميسخن زبان پارسي 

  .شاه دانش ابتدايي از زبان پشتو داشت
  
  
  
 

١٧ 
 

  ران زمينـخراسان بزرگ اي هاينـسرزمي
  :وارزمـخ -1

  يكي از نخستين ،ان پراكنده استـان و تركمنستـراني خوارزم كه امروزه بين ازبكستـشهر اي 

  
از دو  نـام خـوارزم  . ده اسـت  بـو هاي خراسان بزرگ است كه داراي شهرنشيني و تمدن  سرزمين

كه خورشـيد از آن  است معني سرزميني به  گرفته شده است و) زمين( و زم) خورشيد( خوار يواژه
 نفر 1،411،500 ي بالغ بركيلومتر مربع و جمعيت 6،300وسعت اكنون با خوارزم هم .آيد  بيرون مي

، از د خـوارزمي ابوريحان، محمـد بـن احمـ   . است ازبكستان كشور جنوب غربي هاي استان يكي از
در  ق،.ه 362 در ،ترين دانشمندان ايـران عهـد اسـالمي   ترين محققان مسلمان و از بزرگبرجسته

نام » بيروني«او را  يبه دنيا آمد و به همين سبب، خانواده ت خوارزمشهرستان كاث در ايال بيرون
ترين اثـر ابوريحـان بيرونـي    مندكتاب اآلثار الباقيةِ عنِ القرونِ الخاليه مشهورترين و سـود . نهادند
نظر اقـوام و ملـل مختلـف كهـن و از تقـويم هـا و        ازدر اين كتاب، از ماه و روز و سال او . است

  1.تعديالت و تغييراتي كه در آن راه يافته، بحث مي كند
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، افغانستان )ماوراءالنهر(خورشيدي، زباني كه بين فرارود  1300/ميالدي 1920ي  تا پايان دهه
شـد و آن هـم پارسـي     ي شـناخته مـي  تنها به يك نـام رسـم   ،و ايران بيشترين اشتراك را داشت

در حالي كه  ،برگرداندند» تاجيك«ها آن را به  خ شوروي 1307/م 1928در سال  اما. بود) فارسي(
 . ناميدند در ايران و افغانستان هنوز آن را پارسي مي

اي باشـد داراي وحـدت زبـاني و     بنا به تعريف استالين از مفهوم ملت، هـر ملـت بايـد جامعـه    
آسـياي  در كتـاب   اوليويـه ري . تري بنا شده بـود  ي سياسي پيچيده اين مفهوم بر نظريه. سرزميني

ي  در منطقـه : ي شـوروي عبـارت بودنـد از    رقيبان بـالقوه «: نويسد ها مي ايجاد ملت: ي جديد ميانه
هـاي   هـا آن گـروه   شـوروي . و تاجيكستان كشور ايران قفقاز كشور تركيه و در رابطه با آذربايجان

دليل خوبي هم بـراي  . دادند كه در آن سوي مرزهاي خودشان در اقليت بودند را ترجيح ميقومي 
ملت به دست آتاترك در تركيه و رضـا شـاه در ايـران    -گذاري مدل دولت اين كار داشتند زيرا پايه

  ».منجر به نفرت بين كساني شده بود كه از نظر زباني در گروه زبان رسمي دولتي نبودند
مـي  نگاري و ساختن اتحـاد شـوروي،    دانش قوم: ها امپراتوري ملت در كتاب شفرانسين هير

خ، چگونـه   1303/م 1924پـس از مرزبنـدي سـال    كـه  كند  توصيف مي دوازدهشاتيمور ....نويسد
گويـد   وي مـي . شدند» تعقيب و آزار تاجيكان و زبان تاجيكان«مندي درگير  ازبكان به طور سامانه

خ غيـرممكن بـود كـه پـاي پـيش       1305/م 1926در زمان آمار سـال  وضعيت آن قدر بد بود كه 
 خـودت  بگـويي  آمارگيران به كهآن بگذاري و بگويي در ازبكستان تاجيك وجود دارد چه برسد به

   .هستي تاجيك
ظـاهر شـاه، پادشـاه پشـتون      مي آورد كهپايان  انقالب بي: افغانستاندر كتاب ژيل درونسورو 

وي نگـران پـاگيري نفـوذ    م، 1920ي  در دهـه  .داشت ها ي شبيه شورويهاي افغانستان نيز دغدغه
زبـان   1964وي را بر آن داشت تـا در سـال   اين نگراني فرهنگي و سياسي ايران در منطقه بود و 

بـه   ويبود كه انديشـمندان و درباريـان    اصلي او اينمشكل اما  . پارسي را به دري تغيير نام دهد
ظـاهر  جالب است كه خـود  . نوشتند كه زبان سنتي فرهنگ بود مي گفتند و ميسخن زبان پارسي 

  .شاه دانش ابتدايي از زبان پشتو داشت
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  ران زمينـخراسان بزرگ اي هاينـسرزمي
  :وارزمـخ -1

  يكي از نخستين ،ان پراكنده استـان و تركمنستـراني خوارزم كه امروزه بين ازبكستـشهر اي 

  
از دو  نـام خـوارزم  . ده اسـت  بـو هاي خراسان بزرگ است كه داراي شهرنشيني و تمدن  سرزمين

كه خورشـيد از آن  است معني سرزميني به  گرفته شده است و) زمين( و زم) خورشيد( خوار يواژه
 نفر 1،411،500 ي بالغ بركيلومتر مربع و جمعيت 6،300وسعت اكنون با خوارزم هم .آيد  بيرون مي

، از د خـوارزمي ابوريحان، محمـد بـن احمـ   . است ازبكستان كشور جنوب غربي هاي استان يكي از
در  ق،.ه 362 در ،ترين دانشمندان ايـران عهـد اسـالمي   ترين محققان مسلمان و از بزرگبرجسته

نام » بيروني«او را  يبه دنيا آمد و به همين سبب، خانواده ت خوارزمشهرستان كاث در ايال بيرون
ترين اثـر ابوريحـان بيرونـي    مندكتاب اآلثار الباقيةِ عنِ القرونِ الخاليه مشهورترين و سـود . نهادند
نظر اقـوام و ملـل مختلـف كهـن و از تقـويم هـا و        ازدر اين كتاب، از ماه و روز و سال او . است

  1.تعديالت و تغييراتي كه در آن راه يافته، بحث مي كند
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  انـوارزم بر روي نقشه ازبكستـموقعيت استان خ

 
  :دـرقنـسم

بـرآورد تخمينـي   ( نفر جمعيـت  2،726،000كيلومتر مربع و  16،400وسعت  با استان سمرقند
با جمعيتي بالغ  سمرقندشهر . است ازبكستان كشورجنوب شرقي هاي  يكي از استان  )2008سال 

بيشـتر سـاكنان ايـن    . است استان سمرقند مركزو  ازبكستان نفر دومين شهر بزرگ 596٫300بر 
اين شهر يكـي از مراكـز تـاريخي     .كنند صحبت مي فارسي تاجيكي هستند و به زبان فارسي شهر

اين شهر باسـتاني را در فهرسـت    يونسكو ،2001در سال و  است ركزيمردم تاجيك در آسياي م
 (,D.I. Kertzer/D. Arel,2001)      . ثبت كردميراث فرهنگي جهان 

ترين شهرهاي جهان شمرده اند، يكي از كهن ناميده مي» ماراكندا«سمرقند، كه يونانيان آن را 
ـ    يواخر سدهاشود و توسط ايرانيان در  مي -هچهارده پيش از ميالد در دشت حاصـلخيز زرفشـان ب

تـرين شـهر   عنوان شهر منطقه كشاورزي پي نهاده شده و زماني دراز در دوران هخامنشيان مهـم 
 1».است  منطقه بوده

ــار« ــجز هخامنشــيان در روزگ ــرزمينئ ــغد ي از س ــود س ــتان ب ــال . باس ــه م.ق 330در س ، ب
شـاپور   ،كعبه زرتشت در كتيبه. گرديد دولت يوناني غربي ءبعد  جز. درآمد اسكندر مقدوني تصرف

هـا آن را متصـرف شـدند و در     ترك. ششم م ٔيهدر سد.خواند اين شهر را جز قلمرو ايران مي يكم
نهـم در تصـرف    يهاعراب آن را تصرف كردنـد و تـا سـد    ،م 705در سال . ها هفتم چيني يهسد

و در قرن يازده تا سيزده  شاهان ساماني در اختيار ،در قرن نهم و دهم .خلفاي اموي و عباسي بود
آن را تصـرف   خوارزمشـاهيان  ها و در اويل قردن سيزدهم ميالدي خاندان ميالدي در دست ترك

                                                 
1  Room, Adrian ,2006, pp. 330 
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بـه دسـت مغـوالن    راني آن ممغول نابود شد و پس از آن حك چنگيز خان كرد و پس از آن توسط
  1».افتاد

ي سـرزمين هـاي شـرقي و    دهنده ، پيوندابريشم يجادهواقع شدن در مسير اصلي سمرقند با 
تـرين   از بـزرگ  ايـن شـهر يكـي   . اسـت   بودهبرخوردار  ياهميت چشمگير از  اروپا به چينكشور 

شـمار مـي   به ادب ايران پس از اسالمفرهنگ و معماري و  ، هنر ،دانش  كانون و فرارود شهرهاي
ــه  ــترفت ــالدر . اس ــه 1000س ــيالدي، ب ــرف م ــامانيان تص ــد س ــال در و  درآم ــه 1027س ب
خان مغـول  چنگيز. مت خود كردندحكو پايتخت اين شهر را خوارزمشاهيان. افتاد سلجوقيان دست

پس از چنگيز، نوبـت تيمـور لنـگ    . ه اي تبديل كردويرانآن را به فتح و  سمرقند را1219در سال 
سـمرقند از   .كومت خـود كـرد  و بعدها آن را پايتخت ح تصرف سمرقند را 1383سال و در ا. رسيد
تا زمـان جـدايي از    1600اين سرزمين از سال . ميالدي در تصرف ازبكان بود1600 تا1505 سال

ه بين بخارا به ايران، سرزم هاروس تهاجم اب. ي قاجاريه، تحت حكمروايي ايران بودايران در دوره
در سـمرقند  اگرچـه   ،پساين از  .از ايران جدا و به سرزمين روسيه منظم شد عهدنامه آخال وسيله

 ،م 1924در سـال  . شـد  محسوب مي روسيه ي از خاكئتصرف خانات بخارا بود ولي درحقيقت جز
. پيوسـت  ازبكسـتان  و بـه شـد   جدا تاجيكستان پيشين از شوروي هاي سمرقند و بخارا با سياست
اي  هـاي آموزشـي و رسـانه    خـود همچنـان محـدوديت    ستيزي فارسي دولت ازبكستان با سياست

  2.است سختي بر ضد زبان فارسي پياده كرده
  

  انـرقند بر روي نقشه ازبكستـموقعيت استان سم
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2 wikipedia.org:UZ-Samarqand.PNG 
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  انـوارزم بر روي نقشه ازبكستـموقعيت استان خ

 
  :دـرقنـسم

بـرآورد تخمينـي   ( نفر جمعيـت  2،726،000كيلومتر مربع و  16،400وسعت  با استان سمرقند
با جمعيتي بالغ  سمرقندشهر . است ازبكستان كشورجنوب شرقي هاي  يكي از استان  )2008سال 

بيشـتر سـاكنان ايـن    . است استان سمرقند مركزو  ازبكستان نفر دومين شهر بزرگ 596٫300بر 
اين شهر يكـي از مراكـز تـاريخي     .كنند صحبت مي فارسي تاجيكي هستند و به زبان فارسي شهر

اين شهر باسـتاني را در فهرسـت    يونسكو ،2001در سال و  است ركزيمردم تاجيك در آسياي م
 (,D.I. Kertzer/D. Arel,2001)      . ثبت كردميراث فرهنگي جهان 

ترين شهرهاي جهان شمرده اند، يكي از كهن ناميده مي» ماراكندا«سمرقند، كه يونانيان آن را 
ـ    يواخر سدهاشود و توسط ايرانيان در  مي -هچهارده پيش از ميالد در دشت حاصـلخيز زرفشـان ب

تـرين شـهر   عنوان شهر منطقه كشاورزي پي نهاده شده و زماني دراز در دوران هخامنشيان مهـم 
 1».است  منطقه بوده

ــار« ــجز هخامنشــيان در روزگ ــرزمينئ ــغد ي از س ــود س ــتان ب ــال . باس ــه م.ق 330در س ، ب
شـاپور   ،كعبه زرتشت در كتيبه. گرديد دولت يوناني غربي ءبعد  جز. درآمد اسكندر مقدوني تصرف

هـا آن را متصـرف شـدند و در     ترك. ششم م ٔيهدر سد.خواند اين شهر را جز قلمرو ايران مي يكم
نهـم در تصـرف    يهاعراب آن را تصرف كردنـد و تـا سـد    ،م 705در سال . ها هفتم چيني يهسد

و در قرن يازده تا سيزده  شاهان ساماني در اختيار ،در قرن نهم و دهم .خلفاي اموي و عباسي بود
آن را تصـرف   خوارزمشـاهيان  ها و در اويل قردن سيزدهم ميالدي خاندان ميالدي در دست ترك

                                                 
1  Room, Adrian ,2006, pp. 330 
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بـه دسـت مغـوالن    راني آن ممغول نابود شد و پس از آن حك چنگيز خان كرد و پس از آن توسط
  1».افتاد

ي سـرزمين هـاي شـرقي و    دهنده ، پيوندابريشم يجادهواقع شدن در مسير اصلي سمرقند با 
تـرين   از بـزرگ  ايـن شـهر يكـي   . اسـت   بودهبرخوردار  ياهميت چشمگير از  اروپا به چينكشور 

شـمار مـي   به ادب ايران پس از اسالمفرهنگ و معماري و  ، هنر ،دانش  كانون و فرارود شهرهاي
ــه  ــترفت ــالدر . اس ــه 1000س ــيالدي، ب ــرف م ــامانيان تص ــد س ــال در و  درآم ــه 1027س ب
خان مغـول  چنگيز. مت خود كردندحكو پايتخت اين شهر را خوارزمشاهيان. افتاد سلجوقيان دست

پس از چنگيز، نوبـت تيمـور لنـگ    . ه اي تبديل كردويرانآن را به فتح و  سمرقند را1219در سال 
سـمرقند از   .كومت خـود كـرد  و بعدها آن را پايتخت ح تصرف سمرقند را 1383سال و در ا. رسيد
تا زمـان جـدايي از    1600اين سرزمين از سال . ميالدي در تصرف ازبكان بود1600 تا1505 سال

ه بين بخارا به ايران، سرزم هاروس تهاجم اب. ي قاجاريه، تحت حكمروايي ايران بودايران در دوره
در سـمرقند  اگرچـه   ،پساين از  .از ايران جدا و به سرزمين روسيه منظم شد عهدنامه آخال وسيله

 ،م 1924در سـال  . شـد  محسوب مي روسيه ي از خاكئتصرف خانات بخارا بود ولي درحقيقت جز
. پيوسـت  ازبكسـتان  و بـه شـد   جدا تاجيكستان پيشين از شوروي هاي سمرقند و بخارا با سياست
اي  هـاي آموزشـي و رسـانه    خـود همچنـان محـدوديت    ستيزي فارسي دولت ازبكستان با سياست

  2.است سختي بر ضد زبان فارسي پياده كرده
  

  انـرقند بر روي نقشه ازبكستـموقعيت استان سم
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 1 britanica.samarkand 
2 wikipedia.org:UZ-Samarqand.PNG 
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  :اراـبخ -3
ــا اســتان بخــارا ــت  39،400وســعت  ب ــع و جمعي ــومتر مرب ــر 400/536/1كيل ــوب  نف در جن

پنجمـين شـهر   ، نفـر  237٫900خـارا بـا جمعيتـي بـالغ بـر      شـهر ب . قـرار  دارد  ازبكسـتان  وركش
به پارسي تاجيكي ه و تاجيك بود بخارادرصد مردم  85. است استان بخارا و مركز ازبكستان بزرگ

  .گويند سخن مي
هاي دوم و  در سده. بخارا پايتخت ادبي و فرهنگي ايران پس از اسالم به شمار مي آمده است 

را بـه   مـاوراءالنهر بود كه مسلمانان  مركز علمي و فرهنگي ، بخارا بعد از بغداد دومينسوم هجري
، عمـي بل، ابـن سـينا  مندان بزرگي هماننـد  و دانش مشاهير. مركز علوم و فنون روز تبديل كرده بود

 .داز جمله كساني بودند كه در اين سرزمين مي زيستن ابوشكور بلخيو  رودكي
ابوالحسن نيشـابورى در خـزاين العلـوم آورده    « :گويد در تاريخ بخارا احمد بن محمد بن نصر 

است كه سبب بناى قهندز بخارا يعنى حصارك ارگ بخارا آن بود كه سياوش بن كيكاوس از پدر 
افراسـياب او را بنواخـت و دختـر     .خويش بگريخت و از جيحون بگذشت و نزديك افراسياب آمـد 

سياوش خواست  .اند كه جمله ملك خويش را به وى داد بعضى گفته. به زنى به وى دادخويش را 
كه اين واليت او را عاريتى بوده پس وى اين حصار از بهر آن كه از وى اثرى ماند در اين واليت،

  و افراسياب او را بكشـت  بود و ميان وى و افراسياب بدگويى كردند بخارا بنا كرد و بيشتر آنجا مى
آن را دروازه  هم در اين حصار بدان موضع كه از در شرقى اندر آئى انـدرون در كـاه فروشـان و    و

 و مغان بخارا بدين سبب آنجاى را عزيز دارند و هر سالى هر .غوريان خوانند او را آنجا دفن كردند
كشتن مردى آنجا يك خروس برد و بكشد پيش از بر آمدن آفتاب روز نوروز و مردمان بخارا را در

و مى  اند را سرود ساختهها معروف است و مطربان آنكه در همه واليتچنان هاست، سياوش نوحه
پـس ايـن    .گويند و قواالن آن را گريستن مغان خوانند و اين سخن زيادت از سه هزارسال اسـت 

ز بوده بخارا پايتخت سلسله ايران سامانيان و طاهريان ني .حصار را بدين روايت وى بنا كرده است
    » .شداست و در تمامي روزگاري پيش از قاجار توسط ايرانيان اداره مي

ي دانـش و ادب ايـران پـس از    هـا  و يكـي از كـانون   ماوراءالنهر ترين شهرهاي بخارا از بزرگ
ــت ــالم اس ــال در. اس ــرف م، 1000 س ــامانيان در تص ــود  س ــامانيان ب ــت س ــد و پايتخ در . درآم

 ه اي تبديلويران به فتح و چنگيز توسطم،  1219سالدر  .كردندآن را تصرف  سلجوقيان م،1027
 ازبكـان در . درآمـد  تيمـور لنـگ   تصرف ميالدي به1383 سالدر بعد از چنگيز سرزمين بخارا. دش
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 تصرف ايران درآمـد و ه ب م، اين منطقه 1600سالدر  سرانجام كردند وتصرف  بخارا را1505 سال
، .ق.ه 1299در سـال   بـه ايـران   هـا روس تهـاجم  اب. دقلمرو حكومت ايران ماندر  تا زمان قاجايه
 1924در سال  .از ايران جدا و به سرزمين روسيه منظم شد عهدنامه آخال وسيلههبسرزمين بخارا 

ــا سياســت  ــيالدي بخــارا و ســمرقند ب ــاي م جــدا گشــت و  تاجيكســتان پيشــين از شــوروي ه
هـاي   خـود همچنـان محـدوديت    سـتيزي  فارسي ياستدولت ازبكستان با س. پيوست ازبكستان به

  1.است اي سختي بر ضد زبان فارسي پياده كرده آموزشي و رسانه
  

  موقعيت استان بخارا بر روي نقشه ازبكستان

  
  :روـم -4

و در انتهـاي   ايـن كشـور   در جنوب شرقييكي از پنج استان تركمنستان است كه  استان مرو
ايـن  . اسـت  استان مرو مركز حدود صدهزار نفر جمعيت رو بام شهر .واقع شده است كوير قره قوم

شـهرت   .استان خراسان رضـوي قـرار دارد   سرخسشهر  نود مايلي شمال شرقي يدر فاصله شهر
و  ايـران  هاي قديم باز مي گردد كه از صدها سال پيش از ورود اسالم بهانماصلي اين شهر به ز

  .به شمار مي رفته است و خراسان بزرگ ماوراءالنهر شهري مهم در اين قسمت از سرزمين ايران

                                                 
1 http://fa.wikipedia.org/:UZ-Buxoro.PNG 
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  :اراـبخ -3
ــا اســتان بخــارا ــت  39،400وســعت  ب ــع و جمعي ــومتر مرب ــر 400/536/1كيل ــوب  نف در جن

پنجمـين شـهر   ، نفـر  237٫900خـارا بـا جمعيتـي بـالغ بـر      شـهر ب . قـرار  دارد  ازبكسـتان  وركش
به پارسي تاجيكي ه و تاجيك بود بخارادرصد مردم  85. است استان بخارا و مركز ازبكستان بزرگ

  .گويند سخن مي
هاي دوم و  در سده. بخارا پايتخت ادبي و فرهنگي ايران پس از اسالم به شمار مي آمده است 

را بـه   مـاوراءالنهر بود كه مسلمانان  مركز علمي و فرهنگي ، بخارا بعد از بغداد دومينسوم هجري
، عمـي بل، ابـن سـينا  مندان بزرگي هماننـد  و دانش مشاهير. مركز علوم و فنون روز تبديل كرده بود

 .داز جمله كساني بودند كه در اين سرزمين مي زيستن ابوشكور بلخيو  رودكي
ابوالحسن نيشـابورى در خـزاين العلـوم آورده    « :گويد در تاريخ بخارا احمد بن محمد بن نصر 

است كه سبب بناى قهندز بخارا يعنى حصارك ارگ بخارا آن بود كه سياوش بن كيكاوس از پدر 
افراسـياب او را بنواخـت و دختـر     .خويش بگريخت و از جيحون بگذشت و نزديك افراسياب آمـد 

سياوش خواست  .اند كه جمله ملك خويش را به وى داد بعضى گفته. به زنى به وى دادخويش را 
كه اين واليت او را عاريتى بوده پس وى اين حصار از بهر آن كه از وى اثرى ماند در اين واليت،

  و افراسياب او را بكشـت  بود و ميان وى و افراسياب بدگويى كردند بخارا بنا كرد و بيشتر آنجا مى
آن را دروازه  هم در اين حصار بدان موضع كه از در شرقى اندر آئى انـدرون در كـاه فروشـان و    و

 و مغان بخارا بدين سبب آنجاى را عزيز دارند و هر سالى هر .غوريان خوانند او را آنجا دفن كردند
كشتن مردى آنجا يك خروس برد و بكشد پيش از بر آمدن آفتاب روز نوروز و مردمان بخارا را در

و مى  اند را سرود ساختهها معروف است و مطربان آنكه در همه واليتچنان هاست، سياوش نوحه
پـس ايـن    .گويند و قواالن آن را گريستن مغان خوانند و اين سخن زيادت از سه هزارسال اسـت 

ز بوده بخارا پايتخت سلسله ايران سامانيان و طاهريان ني .حصار را بدين روايت وى بنا كرده است
    » .شداست و در تمامي روزگاري پيش از قاجار توسط ايرانيان اداره مي

ي دانـش و ادب ايـران پـس از    هـا  و يكـي از كـانون   ماوراءالنهر ترين شهرهاي بخارا از بزرگ
ــت ــالم اس ــال در. اس ــرف م، 1000 س ــامانيان در تص ــود  س ــامانيان ب ــت س ــد و پايتخ در . درآم

 ه اي تبديلويران به فتح و چنگيز توسطم،  1219سالدر  .كردندآن را تصرف  سلجوقيان م،1027
 ازبكـان در . درآمـد  تيمـور لنـگ   تصرف ميالدي به1383 سالدر بعد از چنگيز سرزمين بخارا. دش
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 تصرف ايران درآمـد و ه ب م، اين منطقه 1600سالدر  سرانجام كردند وتصرف  بخارا را1505 سال
، .ق.ه 1299در سـال   بـه ايـران   هـا روس تهـاجم  اب. دقلمرو حكومت ايران ماندر  تا زمان قاجايه
 1924در سال  .از ايران جدا و به سرزمين روسيه منظم شد عهدنامه آخال وسيلههبسرزمين بخارا 

ــا سياســت  ــيالدي بخــارا و ســمرقند ب ــاي م جــدا گشــت و  تاجيكســتان پيشــين از شــوروي ه
هـاي   خـود همچنـان محـدوديت    سـتيزي  فارسي ياستدولت ازبكستان با س. پيوست ازبكستان به

  1.است اي سختي بر ضد زبان فارسي پياده كرده آموزشي و رسانه
  

  موقعيت استان بخارا بر روي نقشه ازبكستان
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و در انتهـاي   ايـن كشـور   در جنوب شرقييكي از پنج استان تركمنستان است كه  استان مرو
ايـن  . اسـت  استان مرو مركز حدود صدهزار نفر جمعيت رو بام شهر .واقع شده است كوير قره قوم

شـهرت   .استان خراسان رضـوي قـرار دارد   سرخسشهر  نود مايلي شمال شرقي يدر فاصله شهر
و  ايـران  هاي قديم باز مي گردد كه از صدها سال پيش از ورود اسالم بهانماصلي اين شهر به ز

  .به شمار مي رفته است و خراسان بزرگ ماوراءالنهر شهري مهم در اين قسمت از سرزمين ايران

                                                 
1 http://fa.wikipedia.org/:UZ-Buxoro.PNG 
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و از مـر : در كتـاب حـدودالعالم آمـده اسـت    . رسـد  مرو به پيش از ميالد مسـيح مـي  ي پيشينه
نبشـته   سـنگ  در داريـوش اول . تاسـ  و از مراكز فرهنگي ايـران بـوده   آرياييان شهرهاي باستاني

امـا جغرافيانويسـان قـديم آن را مرْگيانـا     . اسم برده است باختر مرو را مرگَوش ناميده و با بيستون
  .آمد شمار ميهب اشكانيان هاي تابع مرگيان يا مرو از سرزمين. اند ناميده و جداگانه ذكر كرده

پايتخت دولـت ايرانـي    نيزروزگاري . خراسان بزرگ بوده استبخش اصلي  يكي از چهارمرو 
) 55دان مشـهور در كتـاب البلـدان ، بـرگ     فيجغرا(احمد ابن يعقوب  يمرو به گفته. طاهريان بود

جغرافيـدان در كتـاب   (هيم اصـطخري  اابـر  يبـه گفتـه   .ترين شهر خراسان ايران بوده است مهم
گفته مي شـود ايـن شـهر را    . است بوده جان معروف به نام شاهمرو ) 205مسالك الممالك برگ 

ترين شهر خوراسان بزرگ مرو است كـه داراي ميـوه هـا و    خوش. همورث ايراني بنا كرده است ت
آبهاي زيباي مرو در هيچ جاي دگر . رو برخاستطبيب ايراني نيز از م يبرزويه. رودها بسيار است 

جلد (مسعودي در مروج الذهب . اصل ابريشم از مرو به شهرهاي ديگر فرستاده شده است. نيست 
هنگامي كه كشته شـد دو پسـر بـه     ،آخرين شهريار ايران ،يزدگرد سوم گويدمي )278برگ  ،يكم
بيشتر فرزندان شـاه  . درك ، شاهين و مرداوندهاي اهاي بهرام و فيروز داشت و سه دختر به نامنام

كنند و به همين روي خود يزدگـرد نيـز پـس از حملـه تازيـان بـه مـرو         ايران در مرو زندگي مي
  . گريخت 

بـه همراهـي ميـرزا     را الدوله حمـزه ميـرزا   حشمت ،.ق.  ه 1276ناصرالدين شاه در اواخر سال 
 يروانـه تعـرض تركمانـان و حكـام اطـراف     به منظور دفع هزار سپاهي  40الدوله آشتياني با  قوام

الدولـه   الدوله و قوام احتياطي و اختالفي كه بين حشمت سبب بيهاما اين لشكر ب. مرو كرد سرزمين
-روس ،كشته يا اسير شـدند در ايـن اوان   شاز تركمانان شكست خورد و نزديك به دو سوم ،بود
رسيده و به تصرف تركسـتان شـرقي و    درياي خزر و مشرق آرال يچهادري كه به حدود شمال ها

به نواحي تحت تابعيـت ايـران نيـز دسـت      ،شروع كرده بودند جيحون و سيحون هاي غربي و دره
اشـغال   1285و  1281را در  بخـارا  و سـمرقند  و تاشـكند  و 1270از جمله خيـوه را در   و انداختند

  ه 1298و در  ،نزديك شـدند  تركمن صحرا و اترك آرال يدرهكردند و با استيال بر اين نواحي به 
خـط   ،.ق.  ه 1299دند و سـرانجام در محـرم   كلي از پاي درآورهتپه تركمانان تكه را ب در گوگ. ق.

  1.اي مقرر شد مرزي كنوني بين دولت ايران و روسيه به موجب معاهده

                                                 
1 http://fa.wikipedia.org/:TurkmenistanMary.png 
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  ركمنستانـرو بر روي نقشه تـموقعيت استان م

  
  :ابورـنيش -5

از  ،هـاى بينـالود  كه از شـمال بـه كـوه   است  بزرگ ور يكى از شهرهاى باستانى خراسانبنيشا
اين شهر در گذشته يكـى   .از شرق به فريمان و از جنوب به كاشمر محدود است ،غرب به سبزوار

اسـناد  بنـابر  . مغـول ويـران گرديـد    يكـه در فتنـه  ه از چهار شهر بزرگ و آباد خراسان بزرگ بود
. جمعيـت داشـته اسـت    نفريك ميليون  حدود هاى نخست اسالمى در دوره شهر نيشابور ،تاريخى

  .اكنون جزو استان خراسان رضوي استهمنفر  276٫089بر با جمعيتي بالغ  اين شهر
جايگــاه  در گذشــته يشــابورن: آمــده اســت) 362-363ص  2ج ( در كتــاب شــهرهاي ايــران

نام نيشابور يـا نشـاپور    .ه استداشت ييسياسى نيز اهميت بسزا نظرو از  هسپهساالران خراسان بود
اسـت   »جالل و شكوه يدارنده«آمده كه به معنى ترين دفتر ايرانى اوستا به گونه ريونت  در كهن

 عنـوان از ايـن نـام در شـاهنامه بـه      .شود كنون بخشى از نيشابور به نام ريوند خوانده مىاهمكه .
  .ياد شده است »ريونيز«

الـبالد خراسـان   شـاپور از اقلـيم چهـارم اسـت و اكنـون ام     ني« :نويسـد مـي  اهللا مستوفى حمد
  » .آن را احيا كردشاپور پسر اردشير  و بعد از خرابيش،ود طهمورت ديوبند ساخته ب...

تـر و   ترين شهريست اندر خراسان و بسيار خواسـته نشابور بزرگ«در حدودالعالم آمده است كه 
يك فرسنگ اندر يك فرسنگ است و بسيار مردم است و جاى بازرگانـان اسـت و مسـتقر سـپاه     

هاسـت  هرستانست و بيشتر آب اين شهر از چشمساالرانست و او را قهندز است و ربض است و ش
هاى گوناگون خيزد پشم و پنبه و او را ناحيتيست جـدا و آن  اند و از وى جام كى اندر زمين بياورده

  » سيزده روستاست و چهار خان
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و از مـر : در كتـاب حـدودالعالم آمـده اسـت    . رسـد  مرو به پيش از ميالد مسـيح مـي  ي پيشينه
نبشـته   سـنگ  در داريـوش اول . تاسـ  و از مراكز فرهنگي ايـران بـوده   آرياييان شهرهاي باستاني

امـا جغرافيانويسـان قـديم آن را مرْگيانـا     . اسم برده است باختر مرو را مرگَوش ناميده و با بيستون
  .آمد شمار ميهب اشكانيان هاي تابع مرگيان يا مرو از سرزمين. اند ناميده و جداگانه ذكر كرده

پايتخت دولـت ايرانـي    نيزروزگاري . خراسان بزرگ بوده استبخش اصلي  يكي از چهارمرو 
) 55دان مشـهور در كتـاب البلـدان ، بـرگ     فيجغرا(احمد ابن يعقوب  يمرو به گفته. طاهريان بود

جغرافيـدان در كتـاب   (هيم اصـطخري  اابـر  يبـه گفتـه   .ترين شهر خراسان ايران بوده است مهم
گفته مي شـود ايـن شـهر را    . است بوده جان معروف به نام شاهمرو ) 205مسالك الممالك برگ 

ترين شهر خوراسان بزرگ مرو است كـه داراي ميـوه هـا و    خوش. همورث ايراني بنا كرده است ت
آبهاي زيباي مرو در هيچ جاي دگر . رو برخاستطبيب ايراني نيز از م يبرزويه. رودها بسيار است 

جلد (مسعودي در مروج الذهب . اصل ابريشم از مرو به شهرهاي ديگر فرستاده شده است. نيست 
هنگامي كه كشته شـد دو پسـر بـه     ،آخرين شهريار ايران ،يزدگرد سوم گويدمي )278برگ  ،يكم
بيشتر فرزندان شـاه  . درك ، شاهين و مرداوندهاي اهاي بهرام و فيروز داشت و سه دختر به نامنام

كنند و به همين روي خود يزدگـرد نيـز پـس از حملـه تازيـان بـه مـرو         ايران در مرو زندگي مي
  . گريخت 

بـه همراهـي ميـرزا     را الدوله حمـزه ميـرزا   حشمت ،.ق.  ه 1276ناصرالدين شاه در اواخر سال 
 يروانـه تعـرض تركمانـان و حكـام اطـراف     به منظور دفع هزار سپاهي  40الدوله آشتياني با  قوام

الدولـه   الدوله و قوام احتياطي و اختالفي كه بين حشمت سبب بيهاما اين لشكر ب. مرو كرد سرزمين
-روس ،كشته يا اسير شـدند در ايـن اوان   شاز تركمانان شكست خورد و نزديك به دو سوم ،بود
رسيده و به تصرف تركسـتان شـرقي و    درياي خزر و مشرق آرال يچهادري كه به حدود شمال ها

به نواحي تحت تابعيـت ايـران نيـز دسـت      ،شروع كرده بودند جيحون و سيحون هاي غربي و دره
اشـغال   1285و  1281را در  بخـارا  و سـمرقند  و تاشـكند  و 1270از جمله خيـوه را در   و انداختند

  ه 1298و در  ،نزديك شـدند  تركمن صحرا و اترك آرال يدرهكردند و با استيال بر اين نواحي به 
خـط   ،.ق.  ه 1299دند و سـرانجام در محـرم   كلي از پاي درآورهتپه تركمانان تكه را ب در گوگ. ق.

  1.اي مقرر شد مرزي كنوني بين دولت ايران و روسيه به موجب معاهده

                                                 
1 http://fa.wikipedia.org/:TurkmenistanMary.png 
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  ركمنستانـرو بر روي نقشه تـموقعيت استان م

  
  :ابورـنيش -5

از  ،هـاى بينـالود  كه از شـمال بـه كـوه   است  بزرگ ور يكى از شهرهاى باستانى خراسانبنيشا
اين شهر در گذشته يكـى   .از شرق به فريمان و از جنوب به كاشمر محدود است ،غرب به سبزوار

اسـناد  بنـابر  . مغـول ويـران گرديـد    يكـه در فتنـه  ه از چهار شهر بزرگ و آباد خراسان بزرگ بود
. جمعيـت داشـته اسـت    نفريك ميليون  حدود هاى نخست اسالمى در دوره شهر نيشابور ،تاريخى

  .اكنون جزو استان خراسان رضوي استهمنفر  276٫089بر با جمعيتي بالغ  اين شهر
جايگــاه  در گذشــته يشــابورن: آمــده اســت) 362-363ص  2ج ( در كتــاب شــهرهاي ايــران

نام نيشابور يـا نشـاپور    .ه استداشت ييسياسى نيز اهميت بسزا نظرو از  هسپهساالران خراسان بود
اسـت   »جالل و شكوه يدارنده«آمده كه به معنى ترين دفتر ايرانى اوستا به گونه ريونت  در كهن

 عنـوان از ايـن نـام در شـاهنامه بـه      .شود كنون بخشى از نيشابور به نام ريوند خوانده مىاهمكه .
  .ياد شده است »ريونيز«

الـبالد خراسـان   شـاپور از اقلـيم چهـارم اسـت و اكنـون ام     ني« :نويسـد مـي  اهللا مستوفى حمد
  » .آن را احيا كردشاپور پسر اردشير  و بعد از خرابيش،ود طهمورت ديوبند ساخته ب...

تـر و   ترين شهريست اندر خراسان و بسيار خواسـته نشابور بزرگ«در حدودالعالم آمده است كه 
يك فرسنگ اندر يك فرسنگ است و بسيار مردم است و جاى بازرگانـان اسـت و مسـتقر سـپاه     

هاسـت  هرستانست و بيشتر آب اين شهر از چشمساالرانست و او را قهندز است و ربض است و ش
هاى گوناگون خيزد پشم و پنبه و او را ناحيتيست جـدا و آن  اند و از وى جام كى اندر زمين بياورده

  » سيزده روستاست و چهار خان
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ي ادبيـات فارسـي، در   آوازهبلنـد  شـاعر  و ، عـارف يشـابوري نفَريدالدين ابوحامد محمد عطّـار  
 شناس ستاره ،نيشابوري فيلسوفعمر بن ابراهيم خيام الدين ابوالفتح  حكيم غياثو  .ق.ه 540 سال

شـهر   در ان بـر ايـران  سـلجوقي  ي حكومـت دورهدر  و خورشـيدي 427 درسال ايراني نامب شاعر و
  . ديده به جهان گشودند نيشابور
  

  :خـبل -6 
 17،249 اسـت كـه حـدود    بلـخ  اسـتان  افغانسـتان  كشـور  شمال شـرقي  هاي از استان يكي 

-درصد جمعيت آن تاجيك 50حدود  .جمعيت دارد نفر 1،123،948مساحت و بالغ بر كيلومترمربع
امروزه شهركي به فاصله  از بقاياي شهر بزرگ و باستاني بلخ، .اند و به زبان فارسي تكلم مي كنند

شـهر مـزار شـريف     بلخ كنوني واليت مركز .بدين نام باقي مانده است مزار شريف كيلومتري 20
   .است

و  دمسپيده بامى از بام به معنى درخشان،و پاينام بامى ياد شده  هاز بلخ ب در شاهنامه فردوسى
   .هاى ايران نيز از بلخ باميك ياد شده است پهلوى شهرستان يدر نامه. است

بلخ شهرى بزرگست و خرم و مسـتقر خسـروان بـوده اسـت انـدر      «: در حدودالعالم آمده است
آن را نوبهـار   گشـته، عجب و ويران يهاها و كاركردو اندر وى بناهاى خسروانست با نقش قديم،

 و باركده هندوستان اسـت،  و جاى بازرگانان است و جايى بسيار نعمتست و آبادان، )نوبهار(خوانند 
 شهر فرود آيد،هدوازده قسم گردد و بهنزديك بلخ بهو ب و او را روديست بزرگ از حدود باميان برود

و  وفر خيـزد جا ترنج و نارنج و نيشكر و نيلكار شود و از آنهو همه اندر كشت و برز روستاهاى او ب
  » . محكم و اندر ربض او بازارها بسيار است ياو را شهرستانيست با باره

بلخ مركز و آغازگر  ،هاي پيش از اسالمزمان در. است  بوده جمشيد گويند كه بنيادگذار بلخ مي
از مراكـز   كوشـانيان  و موريـاي هنـد   هاي فرمانروايي بود و در دوره زرتشتي و دين اوستايي زبان
 .بود» نوبهار«و محل معبد معروف  ييبودا دين

احنــف بــن  ســركردگيهبــ.) ق.  ه 32. (م 652مســلمانان بــه بلــخ در ســال  يحملــهاولــين 
ـ   ، اين شـهر .ق.  ه 43در سال . صورت گرفت قيس تصـرف مسـلمانان درآمـد ولـي در     هدوبـاره ب
اعـراب،   يدورهدر . ق بود كه كامالً مغلوب آنـان شـد  .  ه 96سال  همتوفي ب قتيبة بن مسلم زمان

 .بود بزرگ خراسان يكي از چهار قسمت مرو و نيشابور ،هرات يعني در قرون وسطي، بلخ همراه با

٢۵ 
 

به بلـخ منتقـل كـرد و     مرو پايتخت خراسان را از بن عبداهللا قسري ، اسد.ق..  ه 118در سال 
درسـال  . درآمـد  يعقوب ليث صفاري تصرفهاين شهر ب ،.ق.  ه 256در سال . اين شهر رونق يافت

لخ تحت قتل رسيد و بهشد و ب اسماعيل ساماني نزديك بلخ مغلوب ليث صفاريوعمر، .ق.  ه 287
 550و در سـال  ، اين شهر به تصرف سلجوقيان درآمد .ق. ه 451در سال . درآمد ساماني حكومت

مغـول   چنگيـز  كه بلخ تسليمبا وجود اين ،.ق.  ه 617در سال . ويران شد تركان غز دستهب. ق.  ه
تـا  .) ق.  ه 911 -771(تيموريان يدورهدر . دندكرشد، مغوالن آن را ويران و مردمش را قتل عام 

كيلومتري آن، بلخ رو بـه   20در مزارشريف را بازيافت ولي پس از بناي اشاي شكوه گذشته اندازه
. م 1841درآمد و از سـال   ها افغان تصرفهبلخ ب ،قرن هيجدهم ميالدي نيمهدر . انحطاط گذاشت

 .است وسيعي را اشغال كرده يناحيهبلخ قديم اكنون  هاي خرابه. است ها ماندهدر تصرف آن
هـاي مختلـف يـاد    از آن بـه نـام   ،به خاطر موقعيت فرهنگي و تمـدني بلـخ   ،در منابع تاريخي

 و االسـالم، دارالفقاهـه  بـامي، قبـه  القـرا، بلـخ  الـبالد، ام الحسـنا، ام بلـخ  مثالً بلخ گزين، ،است شده
از مشاهير ايـن   دقيقي بلخيو  بلخي يرابعه، الدين محمد بلخي جاللپيامبر،  زرتشت. داراالجتهاد

  1.اندشهر باستاني 
  

  انستانـخ بر روي نقشه افغـموقعيت استان بل

  
  

                                                 
1 http://fa.wikipedia.org/:Afghanistan-Balkh.png 

  



آمـایش و تـوسعه پایـدار 67
59

٢۴ 
 

ي ادبيـات فارسـي، در   آوازهبلنـد  شـاعر  و ، عـارف يشـابوري نفَريدالدين ابوحامد محمد عطّـار  
 شناس ستاره ،نيشابوري فيلسوفعمر بن ابراهيم خيام الدين ابوالفتح  حكيم غياثو  .ق.ه 540 سال

شـهر   در ان بـر ايـران  سـلجوقي  ي حكومـت دورهدر  و خورشـيدي 427 درسال ايراني نامب شاعر و
  . ديده به جهان گشودند نيشابور
  

  :خـبل -6 
 17،249 اسـت كـه حـدود    بلـخ  اسـتان  افغانسـتان  كشـور  شمال شـرقي  هاي از استان يكي 

-درصد جمعيت آن تاجيك 50حدود  .جمعيت دارد نفر 1،123،948مساحت و بالغ بر كيلومترمربع
امروزه شهركي به فاصله  از بقاياي شهر بزرگ و باستاني بلخ، .اند و به زبان فارسي تكلم مي كنند

شـهر مـزار شـريف     بلخ كنوني واليت مركز .بدين نام باقي مانده است مزار شريف كيلومتري 20
   .است

و  دمسپيده بامى از بام به معنى درخشان،و پاينام بامى ياد شده  هاز بلخ ب در شاهنامه فردوسى
   .هاى ايران نيز از بلخ باميك ياد شده است پهلوى شهرستان يدر نامه. است

بلخ شهرى بزرگست و خرم و مسـتقر خسـروان بـوده اسـت انـدر      «: در حدودالعالم آمده است
آن را نوبهـار   گشـته، عجب و ويران يهاها و كاركردو اندر وى بناهاى خسروانست با نقش قديم،

 و باركده هندوستان اسـت،  و جاى بازرگانان است و جايى بسيار نعمتست و آبادان، )نوبهار(خوانند 
 شهر فرود آيد،هدوازده قسم گردد و بهنزديك بلخ بهو ب و او را روديست بزرگ از حدود باميان برود

و  وفر خيـزد جا ترنج و نارنج و نيشكر و نيلكار شود و از آنهو همه اندر كشت و برز روستاهاى او ب
  » . محكم و اندر ربض او بازارها بسيار است ياو را شهرستانيست با باره

بلخ مركز و آغازگر  ،هاي پيش از اسالمزمان در. است  بوده جمشيد گويند كه بنيادگذار بلخ مي
از مراكـز   كوشـانيان  و موريـاي هنـد   هاي فرمانروايي بود و در دوره زرتشتي و دين اوستايي زبان
 .بود» نوبهار«و محل معبد معروف  ييبودا دين

احنــف بــن  ســركردگيهبــ.) ق.  ه 32. (م 652مســلمانان بــه بلــخ در ســال  يحملــهاولــين 
ـ   ، اين شـهر .ق.  ه 43در سال . صورت گرفت قيس تصـرف مسـلمانان درآمـد ولـي در     هدوبـاره ب
اعـراب،   يدورهدر . ق بود كه كامالً مغلوب آنـان شـد  .  ه 96سال  همتوفي ب قتيبة بن مسلم زمان

 .بود بزرگ خراسان يكي از چهار قسمت مرو و نيشابور ،هرات يعني در قرون وسطي، بلخ همراه با

٢۵ 
 

به بلـخ منتقـل كـرد و     مرو پايتخت خراسان را از بن عبداهللا قسري ، اسد.ق..  ه 118در سال 
درسـال  . درآمـد  يعقوب ليث صفاري تصرفهاين شهر ب ،.ق.  ه 256در سال . اين شهر رونق يافت

لخ تحت قتل رسيد و بهشد و ب اسماعيل ساماني نزديك بلخ مغلوب ليث صفاريوعمر، .ق.  ه 287
 550و در سـال  ، اين شهر به تصرف سلجوقيان درآمد .ق. ه 451در سال . درآمد ساماني حكومت

مغـول   چنگيـز  كه بلخ تسليمبا وجود اين ،.ق.  ه 617در سال . ويران شد تركان غز دستهب. ق.  ه
تـا  .) ق.  ه 911 -771(تيموريان يدورهدر . دندكرشد، مغوالن آن را ويران و مردمش را قتل عام 

كيلومتري آن، بلخ رو بـه   20در مزارشريف را بازيافت ولي پس از بناي اشاي شكوه گذشته اندازه
. م 1841درآمد و از سـال   ها افغان تصرفهبلخ ب ،قرن هيجدهم ميالدي نيمهدر . انحطاط گذاشت

 .است وسيعي را اشغال كرده يناحيهبلخ قديم اكنون  هاي خرابه. است ها ماندهدر تصرف آن
هـاي مختلـف يـاد    از آن بـه نـام   ،به خاطر موقعيت فرهنگي و تمـدني بلـخ   ،در منابع تاريخي

 و االسـالم، دارالفقاهـه  بـامي، قبـه  القـرا، بلـخ  الـبالد، ام الحسـنا، ام بلـخ  مثالً بلخ گزين، ،است شده
از مشاهير ايـن   دقيقي بلخيو  بلخي يرابعه، الدين محمد بلخي جاللپيامبر،  زرتشت. داراالجتهاد

  1.اندشهر باستاني 
  

  انستانـخ بر روي نقشه افغـموقعيت استان بل

  
  

                                                 
1 http://fa.wikipedia.org/:Afghanistan-Balkh.png 
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  : انـبدخش -7
كشـور   شـمال شـرقي   بدخشان يكى از شهرهاى خراسان بـزرگ بـوده اسـت كـه امـروزه در     

چـين    يانـگ سـينك  و استان پاكستان ،تاجيكستان اين استان با جمهورهاي .افغانستان قرار دارد
كيلومتر مربع و جميعـت آن بـالغ بـر     44،059بدخشان كنوني مساحت  .داراي مرز مشترك است

لعـل  سنگ  .تكلم مي كنند فارسي و به زبان اندتاجيك مردم اين استاناكثر  .نفر است 823،000
  .بدخشان شهرت جهاني دارد

 شهريست بسيار نعمت و جاى بازرگانان و انـدر وى معـدن سـيم   « :در حدود العالم آمده است
  » .جا برندو زر و بيجاده و الجورد و از تبت مشك بداناست 

نـدرت مسـخر   توان گفت كـه بدخشـان بـه    طوركلى مىبه« :نامه آمده استدر كتاب تركستان
ظـاهرا پايتخـت ايـن ناحيـه     . اسـت  مختارى سياسى برخوردار بودهومعموال از خود هديگران گشت

  » . هميشه در محل فيض آباد كنونى قرار داشته
به دو بخش تقسـيم   بريتانيا و روسيه تزاريميان دو امپراتوري  1896 در سال بدخشان استان

خـودگردان كوهسـتاني    يمنطقـه  هانام بدخشـان روسـيه و بعـد    بايك بخش اين استان . گرديد
بـا مركزيـت    آن تعلـق گرفـت و بخـش دوم    روسيه به  خاروغ بدخشان شوروي با مركزيت شهر

را بـه عنـوان مـرز    ) جيحون( آمودريا انگليس روسيه و. افغانستان پيوست كشوربه  آباد فيض شهر
بعـد از   1917در سـال  .كردنـد گـذاري   هاي مرزي نشانهو توسط ستون ندپذيرفتن دو استاطبيعي 

جمهـوري   پيوسـت و شـوروي  كشـور  بدخشـان روسـيه بـه     ،در روسيه بلشويكي پيروزي انقالب
اكنون آنچه بر روي نقشه از واليت بدخشان نام بـرده  هم. را تشكيل داد سوسياليستي تاجيكستان

  1.شود محدوده اي است كه در كشور افغانستان قرار داردمي
  
  
  
  
  
  

                                                 
1 http://fa.wikipedia.org/ Afghanistan-Badakhshan.png 
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  نقشه افغانستانموقعيت استان بدخشان بر روي 

  
  : ناـسمنگ -8

كيلـومتر مربـع و جمعيتـي     262،11كه با مساحت  است افغانستان استان 34يكي از  سمنگان
سـمنگان در امتـداد    .در شمال ايـن كشـور قـرار دارد    آيبك شهرنفر با مركزيت  400،350بالغ بر

اكثريــت مــردم ايــن واليــت . اســت بلــخ واقــع شــده حيرتــان بــين بغــالن و بــهشــاهراه كابــل 
بـه زبـان پارسـي     اين اسـتان  از مردم درصد72٫5حدود . دهند تشكيل مي ها ازبك و ها تاجيك را

  .كنند نيز به زبان ازبكي گويش مي درصد22٫1گويند و  دري سخن مي
و در طـول تـاريخ بـر سـر      مزار شريف ، در واليتخلم شهر قديمي سمنگان در جنوب شرقي

مركز آن كه سمنگان يكي از واليات كهن ايران باستان بوده . است  بوده بلخ هاي مهم يكي از راه
در حدود العـالم مـن المشـرق الـي المغـرب، معجـم البلـدان        .  استيبك آسر سبز  شهر شاداب و

 نـام  بارهـا وسي وديگر مĤخذ معتبر از سمنگان به ت، شاهنامه شاهكار بزرگ فردوسي حمويياقوت
ازدواج داسـتان   و  قـرار داشـته   تـوران  و ايران هر در مرزاين ش ،به روايت شاهنامه .است برده شده

 ،هاي شاهنامهترين داستان تراژدي از ،با سهراب شو نبرد، با تهمينه دختر شاه سمنگان زال رستم
   .1از اين سرزمين برخاسته است

  
 

                                                 
1 http://fa.wikipedia.org/:Afghanistan_provinces_dari.png 
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  : انـبدخش -7
كشـور   شـمال شـرقي   بدخشان يكى از شهرهاى خراسان بـزرگ بـوده اسـت كـه امـروزه در     

چـين    يانـگ سـينك  و استان پاكستان ،تاجيكستان اين استان با جمهورهاي .افغانستان قرار دارد
كيلومتر مربع و جميعـت آن بـالغ بـر     44،059بدخشان كنوني مساحت  .داراي مرز مشترك است

لعـل  سنگ  .تكلم مي كنند فارسي و به زبان اندتاجيك مردم اين استاناكثر  .نفر است 823،000
  .بدخشان شهرت جهاني دارد

 شهريست بسيار نعمت و جاى بازرگانان و انـدر وى معـدن سـيم   « :در حدود العالم آمده است
  » .جا برندو زر و بيجاده و الجورد و از تبت مشك بداناست 

نـدرت مسـخر   توان گفت كـه بدخشـان بـه    طوركلى مىبه« :نامه آمده استدر كتاب تركستان
ظـاهرا پايتخـت ايـن ناحيـه     . اسـت  مختارى سياسى برخوردار بودهومعموال از خود هديگران گشت

  » . هميشه در محل فيض آباد كنونى قرار داشته
به دو بخش تقسـيم   بريتانيا و روسيه تزاريميان دو امپراتوري  1896 در سال بدخشان استان

خـودگردان كوهسـتاني    يمنطقـه  هانام بدخشـان روسـيه و بعـد    بايك بخش اين استان . گرديد
بـا مركزيـت    آن تعلـق گرفـت و بخـش دوم    روسيه به  خاروغ بدخشان شوروي با مركزيت شهر

را بـه عنـوان مـرز    ) جيحون( آمودريا انگليس روسيه و. افغانستان پيوست كشوربه  آباد فيض شهر
بعـد از   1917در سـال  .كردنـد گـذاري   هاي مرزي نشانهو توسط ستون ندپذيرفتن دو استاطبيعي 

جمهـوري   پيوسـت و شـوروي  كشـور  بدخشـان روسـيه بـه     ،در روسيه بلشويكي پيروزي انقالب
اكنون آنچه بر روي نقشه از واليت بدخشان نام بـرده  هم. را تشكيل داد سوسياليستي تاجيكستان

  1.شود محدوده اي است كه در كشور افغانستان قرار داردمي
  
  
  
  
  
  

                                                 
1 http://fa.wikipedia.org/ Afghanistan-Badakhshan.png 
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  نقشه افغانستانموقعيت استان بدخشان بر روي 

  
  : ناـسمنگ -8

كيلـومتر مربـع و جمعيتـي     262،11كه با مساحت  است افغانستان استان 34يكي از  سمنگان
سـمنگان در امتـداد    .در شمال ايـن كشـور قـرار دارد    آيبك شهرنفر با مركزيت  400،350بالغ بر

اكثريــت مــردم ايــن واليــت . اســت بلــخ واقــع شــده حيرتــان بــين بغــالن و بــهشــاهراه كابــل 
بـه زبـان پارسـي     اين اسـتان  از مردم درصد72٫5حدود . دهند تشكيل مي ها ازبك و ها تاجيك را

  .كنند نيز به زبان ازبكي گويش مي درصد22٫1گويند و  دري سخن مي
و در طـول تـاريخ بـر سـر      مزار شريف ، در واليتخلم شهر قديمي سمنگان در جنوب شرقي

مركز آن كه سمنگان يكي از واليات كهن ايران باستان بوده . است  بوده بلخ هاي مهم يكي از راه
در حدود العـالم مـن المشـرق الـي المغـرب، معجـم البلـدان        .  استيبك آسر سبز  شهر شاداب و

 نـام  بارهـا وسي وديگر مĤخذ معتبر از سمنگان به ت، شاهنامه شاهكار بزرگ فردوسي حمويياقوت
ازدواج داسـتان   و  قـرار داشـته   تـوران  و ايران هر در مرزاين ش ،به روايت شاهنامه .است برده شده

 ،هاي شاهنامهترين داستان تراژدي از ،با سهراب شو نبرد، با تهمينه دختر شاه سمنگان زال رستم
   .1از اين سرزمين برخاسته است

  
 

                                                 
1 http://fa.wikipedia.org/:Afghanistan_provinces_dari.png 
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  موقعيت استان سمنگان بر روي نقشه افغانستان

  
   :انـاميـب -9

 17٫414 كـه حـدود   است افغانستان هاي مركزي كشور يكي از استان باميان يا استان واليت
 باميـان تاريخي  شهر اين استان مركز. داردنفر جمعيت  281٫000 بالغ بر و مساحت كيلومتر مربع

  .است
 گويش هزارگـي  ه زبان فارسي ود كه بنده تشكيل مي ها هزاره اكثريت ساكنان اين واليت را

همچنـين   .انـد نيز در ايـن واليـت سـاكن     تاجيك درصد15ها ،  همراه با هزاره. كنند صحبت مي
 هـا  هـزاره  باميان يكي از واليات بـزرگ  .هاي قومي اين ناحيه هستندها و تاتارها از اقليت پشتون

  .مي شود محسوب
از يادگارهاي دينـي   ند وگرديد هاي جهان محسوب مي هاي بودا كه بلندترين مجسمه مهمجس

 طالبـان  توسـط حكومـت   2001در مارس در باميان بودند،  كوشاني از امپراتوران كانيشكا يدوره
را در  "آثار شرك"، بوداييسم مان هايبا تخريب ياد معتقد بودندپيكارجويان طالبان . منفجر شدند
مراكـز مهـم    ديگراز  در اين استانشهر غلغله، شهر ضحاك و بند امير . خواهند برد منطقه از بين

  .شمار مي رود به توريستي افغانستان
 ترين هيكل بوداي دنيا و بلندترين مجسمه سـنگي جهـان   بزرگكه متري باميان  55مجسمه 
بازسازي آنهـا   با حمايت يونسكو در سال هاي اخير، رژيم طالبان بكلي تخريب گرديدبود و توسط 

  .شروع شده است

٢٩ 
 

باميـان يكـي از    ،اسـالمي  يدورهدر «: ز اسـالم آمـده اسـت   در كتاب تاريخ افغانستان بعـد ا 
بتان آن در ادبيات و روايات . مي شد محسوب شيران باميان و مركز خراسان شهرهاي مهم و آباد

 »خنـگ بـت  «شاعر دربار غزنه ،داسـتان   ،دوران اسالمى تا چهارده سده شهرت داشت و عنصرى
امـا   ؛مردم باميان به دين اسالم درآمدند ،عباسيان يغاز دورهدر آ. استباميان را به نظم در آورده 

. كـرد ها را ويـران  ى بزرگى در آنجا بود كه يعقوب ليث صفّارى آنيسوم هجرى معابد بودا يسده
  1» .ويران گشت نبه دست مغوالهجري قمري  618اين شهر به سال 

  
  موقعيت استان باميان بر روي نقشه افغانستان

  

  
  

  : دهارـقن -10
ــدهار ــا قَن ــدهار ي ــا مســاحت  كن ــ 54،022ب ــومتر مرب ــت يكــي از عكيل ــوب  والي هــاي جن

نفـر   1،080،300مـيالدي بـالغ بـر     2009بر طبق برآورد آماري سـال  است كه  افغانستان شرق
مركـز اسـتان   . هسـتند  زبـان  پشـتون اكثـر مـردم سـاكن در ايـن اسـتان      . جمعيت داشـته اسـت  

 ،نفر جمعيت 450،300حدود با ميالدي  2006كه طبق سرشماري رسمي سال  است قندهار شهر
 .افغانستان استسومين شهر پرجمعيت 

نام قندهار از دو بخش سـاخته شـده   «: نويسدنويسنده كتاب تاريخ افغانستان بعد از اسالم مي
 پرستشـگاه،  ،بهار به معنـى ديـر  . خانه هاو به معنى جايگاه آبادى  :كد؛ قند كند كنت كت . ،است

                                                 
1 http://fa.wikipedia.org/:Afghanistan-Bamiyan.png 
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  موقعيت استان سمنگان بر روي نقشه افغانستان

  
   :انـاميـب -9

 17٫414 كـه حـدود   است افغانستان هاي مركزي كشور يكي از استان باميان يا استان واليت
 باميـان تاريخي  شهر اين استان مركز. داردنفر جمعيت  281٫000 بالغ بر و مساحت كيلومتر مربع

  .است
 گويش هزارگـي  ه زبان فارسي ود كه بنده تشكيل مي ها هزاره اكثريت ساكنان اين واليت را

همچنـين   .انـد نيز در ايـن واليـت سـاكن     تاجيك درصد15ها ،  همراه با هزاره. كنند صحبت مي
 هـا  هـزاره  باميان يكي از واليات بـزرگ  .هاي قومي اين ناحيه هستندها و تاتارها از اقليت پشتون

  .مي شود محسوب
از يادگارهاي دينـي   ند وگرديد هاي جهان محسوب مي هاي بودا كه بلندترين مجسمه مهمجس

 طالبـان  توسـط حكومـت   2001در مارس در باميان بودند،  كوشاني از امپراتوران كانيشكا يدوره
را در  "آثار شرك"، بوداييسم مان هايبا تخريب ياد معتقد بودندپيكارجويان طالبان . منفجر شدند

مراكـز مهـم    ديگراز  در اين استانشهر غلغله، شهر ضحاك و بند امير . خواهند برد منطقه از بين
  .شمار مي رود به توريستي افغانستان

 ترين هيكل بوداي دنيا و بلندترين مجسمه سـنگي جهـان   بزرگكه متري باميان  55مجسمه 
بازسازي آنهـا   با حمايت يونسكو در سال هاي اخير، رژيم طالبان بكلي تخريب گرديدبود و توسط 

  .شروع شده است

٢٩ 
 

باميـان يكـي از    ،اسـالمي  يدورهدر «: ز اسـالم آمـده اسـت   در كتاب تاريخ افغانستان بعـد ا 
بتان آن در ادبيات و روايات . مي شد محسوب شيران باميان و مركز خراسان شهرهاي مهم و آباد

 »خنـگ بـت  «شاعر دربار غزنه ،داسـتان   ،دوران اسالمى تا چهارده سده شهرت داشت و عنصرى
امـا   ؛مردم باميان به دين اسالم درآمدند ،عباسيان يغاز دورهدر آ. استباميان را به نظم در آورده 

. كـرد ها را ويـران  ى بزرگى در آنجا بود كه يعقوب ليث صفّارى آنيسوم هجرى معابد بودا يسده
  1» .ويران گشت نبه دست مغوالهجري قمري  618اين شهر به سال 

  
  موقعيت استان باميان بر روي نقشه افغانستان

  

  
  

  : دهارـقن -10
ــدهار ــا قَن ــدهار ي ــا مســاحت  كن ــ 54،022ب ــومتر مرب ــت يكــي از عكيل ــوب  والي هــاي جن

نفـر   1،080،300مـيالدي بـالغ بـر     2009بر طبق برآورد آماري سـال  است كه  افغانستان شرق
مركـز اسـتان   . هسـتند  زبـان  پشـتون اكثـر مـردم سـاكن در ايـن اسـتان      . جمعيت داشـته اسـت  

 ،نفر جمعيت 450،300حدود با ميالدي  2006كه طبق سرشماري رسمي سال  است قندهار شهر
 .افغانستان استسومين شهر پرجمعيت 

نام قندهار از دو بخش سـاخته شـده   «: نويسدنويسنده كتاب تاريخ افغانستان بعد از اسالم مي
 پرستشـگاه،  ،بهار به معنـى ديـر  . خانه هاو به معنى جايگاه آبادى  :كد؛ قند كند كنت كت . ،است

                                                 
1 http://fa.wikipedia.org/:Afghanistan-Bamiyan.png 
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بهـار   ،در ادب فارسى. هاشهر پرستشگاهو  هاشود جايگاه پرستشگاه بتخانه كه بر رويهم مى معبد،
  ».به مفهوم بتكده موجود است

قندهار شـهرى عظـيم اسـت و    «: آمده است) 405ص (البلدانو تقويم) 67ص (در حدودالعالم
و شهرى با نعمتسـت و او را  .اندرو بتان زرين و سيمين است بسيار و جاى زاهدانست و برهمنانند 

قنـدهار ويهنـد اسـت و آن در دره سـند واقـع      ابو الفداء نويسد كـه نـام قصـبه    . ناحيتيست خاصه
  ١».است

  
  انستانـدهار بر روي نقشه افغـموقعيت استان قن

  
  

-دورهدر . اسـت   شاه معروف ساخته لهراسپ كه شهر باستاني قندهار را مورخان معتقدند برخي    
سـرزميني در   نام داشته اسـت،يعني  آراخوزيا بر ايران، اين منطقه هخامنشيان و هاماد حكومت  ي

ـ  بوده و يكي از ساتراپي ارغندابٔ اطراف رودخانه -سـنگ ر د. رفـت  شـمار مـي  ههاي هخامنشيان ب
 .است هاي هخامنشيان آمده ، آراخوزيا در فهرست ساتراپيرگداريوش بز بيستون ينبشته 

                                                 
1 http://fa.wikipedia.org/:Afghanistan-Kandahar.png 
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بار به طور كامـل   دو اين شهر .شد محسوب مي خراسان بزرگ پس از اسالم، قندهار جزئي از
امير تيمـور   اول بار به دست مغول و بار ديگر در پايان قرن هشتم هجري به دستور ؛ويران گرديد

 )مير محمد صديق فرهنگ. (گوركاني
سـالي كـه    200 در. تصرف كردنـد قندهار را  مغوالن هند ،انزدهم ميالديي شسدهدر اوايل 

شهرهاي مرزي خراسان از سه سو مورد كمكش و محل  مغوالن حكومت هند را در دست داشتند،
كابـل،  . از سمت غرب، و تركان ازبك از سمت شمال صفويان ها از يك سو، مغول: منازعه بودند

  . هرات و قندهار بارها ميان اين مدعيان متخاصم دست به دست شدند
هـا   بـابري  يسلطهبر عليه  ،پشتون شاعر جنگجوي مشهور ختكخانخوشحال ،در اين دوران

 ،كـرد  دولت صفوي كه در جنوب و غرب خراسان با تبعيض مذهبي و بيداد حكومت مي. قيام كرد
پشـتون   غلجاييي قبيلهاز  خان هوتك ويس مير در ابتدا. ها از پا در آمد و قيام هادر برابر مخالفت

قنـدهار پايـان داد و دولـت    در  ،م 1709االصـل صـفوي در   حـاكم گرجـي   خـان  گرگين به تسلط
پايـان داده   نادر افشار توسط ،م1738حكومت غلجايي قندهار در . را تأسيس كرد هوتكي مستقل

ــد ــود بــ   . ش ــرانجام خ ــار س ــادر افش ــدخويي هن ــاطر تن ــان در ،م 1747اش در خ ــط  قوچ توس
كـه يكـي از سـران     احمدشاه ابـدالي  پس از اين حادثه،. لشكر خود به قتل رسيد قزلباش افسران

، افسر گارد محافظ نادرشاه و معاون قشون افغان بود، با نيروي شش هزار ابدالي هايقبيله پشتون
را در مزار شير سرخ قندهار براي انتخاب يك  لويه جرگه فري خود به سوي قندهار رهسپار شد ون

بـه عنـوان   سرانجام بعد از نـه روز گفـت و شـنيد،     او. ها تشكيل داد رهبر ملي از ميان خود افغان
شهر كنوني را ساخت و آن را احمد شـاهي  م، 1754يا  1753وي در . پادشاه خراسان تعيين گرديد

يـاد  » دارالقـرار «هنوز هم به همـين لقـب يـا     ،در دفاتر رسمي. لقب داد» البالداشرف«نام نهاد و 
پايتخـت خراسـان را از شـهر قنـدهار      هابعـد  تيمورشـاه «: گويـد ميمير غالم محمد غبار. شود مي
 حامد كـرزي و  محمد ظاهر شاه، اشرف افغان، جهانگيرشاه همسر نور جهان» .انتقال داد كابل به

  .از مشاهير اين خطه اند
 

  :لـكاب -11 
ايـن  پايتخت   كابل مركز آن شهركه  است افغانستان شرقيهاي  يكي از استان كابلاستان  

ـ كيلـومتر مر  425و حـدود  جمعيـت  ميليون  5/3از بيش  استان كابل .كشور محسوب مي شود ع ب
  .داردمساحت 
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بهـار   ،در ادب فارسى. هاشهر پرستشگاهو  هاشود جايگاه پرستشگاه بتخانه كه بر رويهم مى معبد،
  ».به مفهوم بتكده موجود است

قندهار شـهرى عظـيم اسـت و    «: آمده است) 405ص (البلدانو تقويم) 67ص (در حدودالعالم
و شهرى با نعمتسـت و او را  .اندرو بتان زرين و سيمين است بسيار و جاى زاهدانست و برهمنانند 

قنـدهار ويهنـد اسـت و آن در دره سـند واقـع      ابو الفداء نويسد كـه نـام قصـبه    . ناحيتيست خاصه
  ١».است

  
  انستانـدهار بر روي نقشه افغـموقعيت استان قن

  
  

-دورهدر . اسـت   شاه معروف ساخته لهراسپ كه شهر باستاني قندهار را مورخان معتقدند برخي    
سـرزميني در   نام داشته اسـت،يعني  آراخوزيا بر ايران، اين منطقه هخامنشيان و هاماد حكومت  ي

ـ  بوده و يكي از ساتراپي ارغندابٔ اطراف رودخانه -سـنگ ر د. رفـت  شـمار مـي  ههاي هخامنشيان ب
 .است هاي هخامنشيان آمده ، آراخوزيا در فهرست ساتراپيرگداريوش بز بيستون ينبشته 

                                                 
1 http://fa.wikipedia.org/:Afghanistan-Kandahar.png 
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بار به طور كامـل   دو اين شهر .شد محسوب مي خراسان بزرگ پس از اسالم، قندهار جزئي از
امير تيمـور   اول بار به دست مغول و بار ديگر در پايان قرن هشتم هجري به دستور ؛ويران گرديد

 )مير محمد صديق فرهنگ. (گوركاني
سـالي كـه    200 در. تصرف كردنـد قندهار را  مغوالن هند ،انزدهم ميالديي شسدهدر اوايل 

شهرهاي مرزي خراسان از سه سو مورد كمكش و محل  مغوالن حكومت هند را در دست داشتند،
كابـل،  . از سمت غرب، و تركان ازبك از سمت شمال صفويان ها از يك سو، مغول: منازعه بودند

  . هرات و قندهار بارها ميان اين مدعيان متخاصم دست به دست شدند
هـا   بـابري  يسلطهبر عليه  ،پشتون شاعر جنگجوي مشهور ختكخانخوشحال ،در اين دوران

 ،كـرد  دولت صفوي كه در جنوب و غرب خراسان با تبعيض مذهبي و بيداد حكومت مي. قيام كرد
پشـتون   غلجاييي قبيلهاز  خان هوتك ويس مير در ابتدا. ها از پا در آمد و قيام هادر برابر مخالفت

قنـدهار پايـان داد و دولـت    در  ،م 1709االصـل صـفوي در   حـاكم گرجـي   خـان  گرگين به تسلط
پايـان داده   نادر افشار توسط ،م1738حكومت غلجايي قندهار در . را تأسيس كرد هوتكي مستقل

ــد ــود بــ   . ش ــرانجام خ ــار س ــادر افش ــدخويي هن ــاطر تن ــان در ،م 1747اش در خ ــط  قوچ توس
كـه يكـي از سـران     احمدشاه ابـدالي  پس از اين حادثه،. لشكر خود به قتل رسيد قزلباش افسران

، افسر گارد محافظ نادرشاه و معاون قشون افغان بود، با نيروي شش هزار ابدالي هايقبيله پشتون
را در مزار شير سرخ قندهار براي انتخاب يك  لويه جرگه فري خود به سوي قندهار رهسپار شد ون

بـه عنـوان   سرانجام بعد از نـه روز گفـت و شـنيد،     او. ها تشكيل داد رهبر ملي از ميان خود افغان
شهر كنوني را ساخت و آن را احمد شـاهي  م، 1754يا  1753وي در . پادشاه خراسان تعيين گرديد

يـاد  » دارالقـرار «هنوز هم به همـين لقـب يـا     ،در دفاتر رسمي. لقب داد» البالداشرف«نام نهاد و 
پايتخـت خراسـان را از شـهر قنـدهار      هابعـد  تيمورشـاه «: گويـد ميمير غالم محمد غبار. شود مي
 حامد كـرزي و  محمد ظاهر شاه، اشرف افغان، جهانگيرشاه همسر نور جهان» .انتقال داد كابل به

  .از مشاهير اين خطه اند
 

  :لـكاب -11 
ايـن  پايتخت   كابل مركز آن شهركه  است افغانستان شرقيهاي  يكي از استان كابلاستان  

ـ كيلـومتر مر  425و حـدود  جمعيـت  ميليون  5/3از بيش  استان كابل .كشور محسوب مي شود ع ب
  .داردمساحت 

تاریخ و فـرهنگ خـراسان بزرگ 



66  پژوهشنـامه خراسان بزرگ

٣٢ 
 

و سـاير اقـوام    ها پشتون و هزاره و تاجيك شامل زبانفارسي مردم تركيبي از اين استان مردم
تعـدادي از اهـل    هستند وليآنان غالبا مسلمان سني  .هستند ها ازبك و ها تركمن افغانستان مانند

كابل مركز اقتصـادي   .ويژه در مركز آن اقامت دارندهنيز در اين استان ب ها سيك و هاهندو ،تشيع 
ــتان   ــي افغانسـ ــت و درو فرهنگـ ــل  اسـ ــير اصـ ــاهراهمسـ ــالل ي شـ ــادجـ ــه   آبـ ــه بـ كـ

  .واقع شده است ،رود مي پاكستان شاوريپ سوي
ســـال قبـــل از مـــيالد مســـيح  5،000در حـــدود طـــوالني دارد و  يكابـــل قـــدمت يدره

هـاي   نظريـه . است درياچه اي بزرگ بوده داراي اين دره. ياد شده استاز آن  اوستا و ودا ريگ در
سال قبل از ميالد مسيح تشكيل شده  2000تا  1500كنند كه اين شهر در بين  ديگري اظهار مي

 ،فـتح شـود   هخامنشـيان  و  ارسپ كه توسط امپراتوريپيش از آن ،شدهجايي كه كابل واقع . است
  .بوده است مادها بخشي از امپراتوري

 در مسـيرهاي  واقـع شـدن   به خـاطر واليت كابل بخشي از سرزمين خراسان بزرگ است كه 
وسـط حاكمـان و   اش همـواره ت جغرافيـايي ويـژه   موقعيتو جنوب و مركز آسيا  ترددي و ارتباطي

 م،1526تـا   1504از سـال  . در طول تاريخ فتح و مورد توجه قرار گرفته است دولت هاي متعددي
سلطنت  يرم، ز 1738بعد از آن تا سال  .ي امپراتوري گوركانيان بود، سازندهبابر كابل مركز رسمي

بعـد از   .را ساقط كردان گوركانيافشار كابل و دهلي را فتح و حكومت   نادر شاه .قرار گرفت دهلي
امپراتـوري   بـه را آن زودافتاد كـه بسـيار    احمد شاه دراني شهر به دست م،1747مرگ نادرشاه در 

از سـال  . كابل را به پايتخت افغانستان مبدل سـاخت  تيمورشاه دراني ،1776در . داضافه كر افغان
هـاي   از سوي مجاهدين، شهر به دست گروه جنگ بر ضد اتحاد جماهير شوروي ، با شروع1980
تسخير شد و صـدمات  توسط نيروهاي طالبان  1996در سال  شهر كابل. طلب متفاوتي افتاد جنگ

داراي برنامـه مصـوب توسـعه و    شهر در حال حاضر  .زيادي به مردم و ساختار شهري آن وارد آمد
سـر مـي بـريم،    بـه  2011اكنون كه در سال هماما ، استبازسازي شهري جديد  هاياجراي طرح

  1.نظاميان عمليات بازسازي را كند ساخته است و ديگر شبه طالبان حمالت
  
  

                                                 
1 http://fa.wikipedia.org 
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  موقعيت استان كابل بر روي نقشه افغانستان

  
 

  : راتـه -12
 واليـت هلمنـد   افغانسـتان بعـد از    بـزرگ  استان ، دومينهرات به مركزيت شهر هرات استان

بـا   كهدهند  واليت غربي افغانستان را تشكيل مي چهار غور و فراه ،بادغيس ،واليت هرات. است
 جمعيـت،  1٫182٫000و  مربعكيلومتر 54٫778اين استان با مساحت . مرز هستند هم ايران كشور

  .رسد مي آرياناي باستان هاي آن به كه ريشه چهار ربع خراسان بزرگ بوديكي از 
ر را د يقـرار داشـت و نقـش بزرگـ     جاده ابريشم در گذرگاه اقيانوس هند هرات قبل از كشف

هـرات از لحـاظ   . كـرد  بازي مـي  اروپاو يآسياي مركز ،شرق ميانه ،هند يقاره شبه تجارت ميان
هـاي شـرق و غـرب نيـز بـه شـمار        موقعيت جغرافيايي در طول تاريخ بستر مناسب تالقي مدنيت

 . شود شناخته مي خراسان بارهاي تمدني تاريخ پر يكي از گهواره اين شهررو ينااز. رفت مي
 از و يكـي  بـود  هريـرود  رودخانـه  اطـراف  در سرزميني هريوا، هخامنشيان و ماد هاي دوره در

در  1، هريـوا داريـوش بـزرگ   بيستون ينبشته سنگ در. رفت مي شمارهب هخامنشيان هاي ساتراپي
 .هاي هخامنشيان آمده است فهرست ساتراپي

ـ  نقش رسـتم  واقع در كعبه زردشت اي در نبشته در سنگ ساسانيان هرات در زماناز   " نـام هب
مـرزي در   يمنطقـه يـك  ساساني از مراكز مهم نظامي و  ي دورهدر هرات . ياد شده است "ريوه

                                                 
1. Haraiva  
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و سـاير اقـوام    ها پشتون و هزاره و تاجيك شامل زبانفارسي مردم تركيبي از اين استان مردم
تعـدادي از اهـل    هستند وليآنان غالبا مسلمان سني  .هستند ها ازبك و ها تركمن افغانستان مانند

كابل مركز اقتصـادي   .ويژه در مركز آن اقامت دارندهنيز در اين استان ب ها سيك و هاهندو ،تشيع 
ــتان   ــي افغانسـ ــت و درو فرهنگـ ــل  اسـ ــير اصـ ــاهراهمسـ ــالل ي شـ ــادجـ ــه   آبـ ــه بـ كـ

  .واقع شده است ،رود مي پاكستان شاوريپ سوي
ســـال قبـــل از مـــيالد مســـيح  5،000در حـــدود طـــوالني دارد و  يكابـــل قـــدمت يدره

هـاي   نظريـه . است درياچه اي بزرگ بوده داراي اين دره. ياد شده استاز آن  اوستا و ودا ريگ در
سال قبل از ميالد مسيح تشكيل شده  2000تا  1500كنند كه اين شهر در بين  ديگري اظهار مي

 ،فـتح شـود   هخامنشـيان  و  ارسپ كه توسط امپراتوريپيش از آن ،شدهجايي كه كابل واقع . است
  .بوده است مادها بخشي از امپراتوري

 در مسـيرهاي  واقـع شـدن   به خـاطر واليت كابل بخشي از سرزمين خراسان بزرگ است كه 
وسـط حاكمـان و   اش همـواره ت جغرافيـايي ويـژه   موقعيتو جنوب و مركز آسيا  ترددي و ارتباطي

 م،1526تـا   1504از سـال  . در طول تاريخ فتح و مورد توجه قرار گرفته است دولت هاي متعددي
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هـاي   از سوي مجاهدين، شهر به دست گروه جنگ بر ضد اتحاد جماهير شوروي ، با شروع1980
تسخير شد و صـدمات  توسط نيروهاي طالبان  1996در سال  شهر كابل. طلب متفاوتي افتاد جنگ

داراي برنامـه مصـوب توسـعه و    شهر در حال حاضر  .زيادي به مردم و ساختار شهري آن وارد آمد
سـر مـي بـريم،    بـه  2011اكنون كه در سال هماما ، استبازسازي شهري جديد  هاياجراي طرح

  1.نظاميان عمليات بازسازي را كند ساخته است و ديگر شبه طالبان حمالت
  
  

                                                 
1 http://fa.wikipedia.org 

  
٣٣ 

 

  
  موقعيت استان كابل بر روي نقشه افغانستان

  
 

  : راتـه -12
 واليـت هلمنـد   افغانسـتان بعـد از    بـزرگ  استان ، دومينهرات به مركزيت شهر هرات استان

بـا   كهدهند  واليت غربي افغانستان را تشكيل مي چهار غور و فراه ،بادغيس ،واليت هرات. است
 جمعيـت،  1٫182٫000و  مربعكيلومتر 54٫778اين استان با مساحت . مرز هستند هم ايران كشور

  .رسد مي آرياناي باستان هاي آن به كه ريشه چهار ربع خراسان بزرگ بوديكي از 
ر را د يقـرار داشـت و نقـش بزرگـ     جاده ابريشم در گذرگاه اقيانوس هند هرات قبل از كشف

هـرات از لحـاظ   . كـرد  بازي مـي  اروپاو يآسياي مركز ،شرق ميانه ،هند يقاره شبه تجارت ميان
هـاي شـرق و غـرب نيـز بـه شـمار        موقعيت جغرافيايي در طول تاريخ بستر مناسب تالقي مدنيت

 . شود شناخته مي خراسان بارهاي تمدني تاريخ پر يكي از گهواره اين شهررو ينااز. رفت مي
 از و يكـي  بـود  هريـرود  رودخانـه  اطـراف  در سرزميني هريوا، هخامنشيان و ماد هاي دوره در

در  1، هريـوا داريـوش بـزرگ   بيستون ينبشته سنگ در. رفت مي شمارهب هخامنشيان هاي ساتراپي
 .هاي هخامنشيان آمده است فهرست ساتراپي

ـ  نقش رسـتم  واقع در كعبه زردشت اي در نبشته در سنگ ساسانيان هرات در زماناز   " نـام هب
مـرزي در   يمنطقـه يـك  ساساني از مراكز مهم نظامي و  ي دورهدر هرات . ياد شده است "ريوه

                                                 
1. Haraiva  

تاریخ و فـرهنگ خـراسان بزرگ 

موقعیت استان کابل بر روی نقشه افغانستان



68  پژوهشنـامه خراسان بزرگ

٣۴ 
 

ــا  ــه ب ــه مقابل ــود هياطل ــهر  . ب ــن ش ــيش از اي ــهپ ــه  يحمل ــلمان ب ــراب مس ــران اع داراي  ،اي
به دسـت   ،يا كمي پس از آن.) م 650حدود . (ق.ه 31در سال هرات . بود نستوري مسيحي اقليت

 .اعراب مسلمان فتح شد
از بنياد ويران شـد   ميالدي 1222در  هجوم مغول هرات مثل اكثريت مناطق ديگر خراسان با

 784تـا   643هـاي  بين سال اين شهر. و بيش از نيمي از اهالي بومي آن قتل عام و يا آواره شدند
هرات را گشود و آل كرت را نـابود   784در سال  تيمور لنگ .بود آل كرت يسلسلهپايتخت . ق. ه

شاهرخ فرزند تيمـور  . هرات بار ديگر ويران و هزاران نفر كشته شدند ،در جريان اين حمله. ساخت
 .به هرات منتقل كردند سمرقند از م،1401پايتخت تيموريان را در سال  گوهرشاد و همسرش

انـدكي بعـد    .بر شمال افغانستان و هـرات مسـلط شـدند    آسياي مركزي شيبانيان م،1506در 
تـرين شـهر و مركـز     هرات مهم ،در دوران صفوي. ايران قرار گرفت صفويان تسلط زيرهرات در 

بـه دسـت ازبكـان     بـار چندين  بود اين شهر ازبكان شد و همواره مورد طمع خراسان محسوب مي
شاه  هاي فترت در اوايل سلطنت از دوره ازبكان .بر اين شهر كوتاه مدت بود ي آنهااما سلطه ،افتاد

استفاده كردند و هـر بـار    شاه عباس اول و سلطان محمد خدابنده و اوايل سلطنت طهماسب اول
 .را در اشغال داشتند هراتاي مدت كمي بر

 شـاه نـادر  به دست تا ابداليبود  ابدالي يطايفه هرات مدتي در اشغال ،پس از سقوط صفويان
بـازي   در دوران معـروف بـه  . بـر هـرات مسـلط شـدند     هـا  افغـان  ،پس از مرگ نـادر . افتاد افشار
ماموران بريتانيـايي در هـرات فعـال بودنـد و از جـدايي آن از حكومـت ايـران پشـتيباني          ،بزرگ

ن هـرات از  مور پـس گـرفت  أم فتحعلي شاه قاجار از سوي عباس ميرزا، .ق .ه 1249در . كردند مي
نيـز   محمـد شـاه قاجـار   . اين كار را ناتمـام گذاشـت   مشهد مرگ عباس ميرزا در راه. دها ش افغان

، دوسـت محمـدخان   ،ناصرالدين شاه قاجار در زمان. كوششي براي فتح هرات كرد كه ناكام ماند
هـرات   السلطنه حسام نيروهاي ناصرالدين شاه تحت فرمان. هرات را گرفت ،قندهار و كابل حاكم

با مداخالت بريتانيا در جنوب ايران و . اين شهر را گرفتند ق،.ه 1273را محاصره كردند و در سال 
) مــيالدي 1857. (ق .ه 1273اي كــه در  بحرانــي شــدن روابــط ايــران و بريتانيــا طــي عهدنامــه

شـد كـه نيروهـاي بريتانيـا از بنـادر و       مقرر ،شد بين نماينده ايران و سفير بريتانيا امضا پاريس در
جزاير جنوب ايران خارج شوند و در عوض ايران نيز سپاهيان خود را از هرات فراخواند و اسـتقالل  

٣۵ 
 

ـ    پـس . دافغانستان را به رسـميت بشناسـ   ي از يهـا  قسـمت  ،.ق.  ه1249سـال  هاز جنـگ هـرات ب
  .1به افغانستان ضميمه گرديد) شامل هرات(به بعد  هريرود شرق

  
  انستانـرات بر روي نقشه افغـموقعيت استان ه

  
، آخـرين رئـيس جمهـور تحـت حمايـت شـوروي در       دكتر نجيـب اهللا  پس از سقوط حكومت

در سـال  . كنتـرل هـرات را بـه دسـت گرفـت      مجاهـدين از فرماندهان  اسماعيل خان ،افغانستان
 .موفق به تصرف شهر هرات شدند ،واليت فراه در ييبعد از نبردها طالبان ،1374

هاي داخلي  جنگ و در گذشته و در جريان اشغال افغانستان توسط شوروي يدر طول سه دهه
طالبان، هزاران تن از باشندگان هرات بـه ايـران    يافغانستان در دوران حكومت مجاهدين و دوره

پس از تهاجم آمريكا و نابودي طالبان توسط آمريكا، بـار ديگـر كنتـرل هـرات و     . مهاجرت كردند
بـزرگ   هـاي طـرح دست اسماعيل خـان افتـاد و اسـماعيل خـان     ه، ب1380اياالت غربي در سال 

 .سازندگي و بازسازي را در اين شهر به اجرا گذاشت
، 2005در انتخابات رياست جمهـوري افغانسـتان در مـاه اكتبـر سـال       حامد كرزي پيروزيبا 

عنـوان والـي جديـد     بـه  سيد حسين انورياسماعيل خان هم به عنوان وزير انرژي به مركز رفت و
ي سـيد حسـين   جاهعنوان والي بهدكتر محمد يوسف نورستاني ب ،1388در سال  .هرات تعيين شد
از طريق راه آهـن بـه شـهر     بزوديهرات شده بين دو كشور، طي توافق حاصل .انوري تعيين شد

  .شودمي خواف خراسان ايران وصل 
                                                 

1 http://fa.wikipedia.org/ istan-Herat.png 
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1 http://fa.wikipedia.org/ istan-Herat.png 
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عـارف  ( پير هرات مشهور به خواجه عبداهللا انصاري هرات محل زندگي و مدفن بزرگاني چون
امـام فخـر   ، )نهـم هجـري   يسدهشاعر ( موالنا عبدالرحمن جامي، )پنجم هجري يسدهو شاعر 

، )تيموريـان  اتوريسـت عصـر  نقـاش و ميني ( الدين بهزاد كمال، )يششم هجر ي سدهشاعر ( رازي
واعـظ  ( موالنـا حسـين واعـظ كاشـفي    ، )تيموريـان  دانشـمند و شـاعر عصـر   ( امير عليشـيرنوايي 

، )يكي از زنان نيكوكـار و نامـدار   و شاهرخ تيموري همسر سلطان( گوهرشادبيگم، )تيموريان عصر
و  دوسـت و شـاهي هنرپـرور و ادب  ) تيموري ترين پادشاهاناز بزرگ( الدين شاهرخ تيموريمعين

  .)صفوي نامدارترين شهريار دوران( شاه عباس يكم
  

 لـزيه و تحليـتج -5
  :ي خراسان بزرگو تجزيهانگلستان  روسيه و سياست هاي استعماري

و  18در قـرن   واقعيهاي غير مرزبنديي ايران و ايجاد با نگاهي به عملكرد و عواقب تجزيه 
  :توسط روسيه و انگلستان، مي توان به موارد زير دست يافت 19

  ي خليج فارس، آسياي مركزي و قفقاز،منطقهاستراتژيك  نقاطسلط بر ت -1 
  و گاز منطقه،  نفتويژه _غارت منابع طبيعي، به  -2
  و زبانانو نابودي هويت تاريخي سرزمين پارسي باستانيفرهنگي و چپاول آثار  -3
بـراي   قومي و مذهبي ،هاي داخلي ها، جنگ درگيري آرام كردن منطقه از طريق ايجادنا  -4

   .جلوگيري از اتحاد، انسجام و يكپارچگي فرهنگي
  
   :ركيهـدر ت

هـاي  منجر به جنگ تاكنون  هاي تركيهكردها از ترك ياختالفات ارضي و درخواست تجزيه
تن گرديـده   40000و كشته شدن بيش از  1984از سال مسلحانه حزب كارگران كردستان تركيه 

واقعي جغرافياي خود كه در زمـان  نژاد را در مرزهاي غيرايراني ردميليون ك 20تركيه بالغ بر . است
را بـه عنـوان نـژادي آريـايي      آنـان جاي داده و نه تنها  هنبردهاي عثماني و صفويه به دست آورد

 هيبلكه نام ترك د،ايراني دارد به رسميت نمي شناس يكه ريشه ها با زباني باستانيمتفاوت از ترك
  .نيز داده است هانشين را به آناي كوه
  

٣٧ 
 

   :راقـدر ع
درصد جمعيت عراق  20كمتر از . اي كردهاي عراقي با حكومت مركزياختالفات چندين دهه

ند سـالي اسـت كـه بـا     تنها چ.  ندميليون نفر 7دهند كه بالغ بر نژاد تشكيل ميرا كردهاي ايراني
تشـكيل داده  را فدرال  يسقوط حكومت ديكتاتوري صدام حسين كردها خودمختار شده و منطقه

  .ها و اعراب عراق وجود ندارد زيرا هيچ همخواني فرهنگي ، نژادي و زباني ميان آن ،اند 
  

  :انـدر ازبكست
زبانـان  فـارس  .ازبكسـتان  هـا و پارسـيان جنـوب     اختالف نژادي ، زبـاني و فرهنگـي ازبـك   

... جمله خوارزم ، سمرقند ، بخـارا ، تاشـكند و  از ازبكستان كه در شهرهاي باستاني خراسان بزرگ 
دهند و زبـان و هويتشـان رو   كشور ازبكستان را تشكيل مي جمعيتدرصد  40تا  ،كنند زندگي مي

  .به نابودي قرار دارد
  

  :انـاجيكستـدر ت
باستان كه پـيش از اسـالم در زمـان هخامنشـيان ، اشـكانيان ،       يا سرزمين سغد تاجيكستان 

ايران  يبخشي از حوزه وزمين بخشي از خراسان... سامانيان  يكوشانيان و پس از اسالم در دوره
-فرهنگ و تمـدن ايـران   دركهن كه سهم بسزايي  ياين منطقهمردم .  .شد بزرگ محسوب مي

سـفانه بـا   أمت .بخشي از ملت ايران بودند) محمد خانآقا(اريه نهايت تا ابتداي قاجدر شتند،زمين دا
و انگلستان ، تاجيكستان خود به خـود   يهافغانستان ، بلوچستان و تركمنستان توسط روس يتجزيه

  .از ايران جدا ماند و بعدها به اشغال شوروي درآمد 
كشور كوچـك  بر  ها عالوهتاجيك :ها در كشورهاي منطقه  اختالف و پراكندگي هاي تاجيك

-قرقيزستان پراكنده ودر كشورهاي افغانستان ، ازبكستان اش، ميليوني 2/7جمعيت  اتاجيكستان ب
  .ميان بوده است درواقعي هميشه و شكايت از مرزهاي غيراند 

  
   :انـاكستـدر پ

هاي قومي و مذهبي چندين دهه در پاكستان موجـب كشـته شـدن صـدها هـزار نفـر        جنگ
در . نشين بوده است نشين و ايرانينتيجه ايجاد كشوري ساختگي از دو منطقه هنديگرديده است 
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اين . استمشهور  "بلوچستان انگليس"وسيعي وجود دارد كه به  يقسمت غربي پاكستان، منطقه
كفايتي پادشاهان قاجار و سـلطه  بر اثر بي هدر طول تاريخ جزء الينفك خاك ايران بودكه قسمت 

در زمان ناصرالدين شاه قاجار با انعقاد قرارداد گلداسميت از خاك ايران  ي انگلستانننگين استعمار
بـيش  . از بريتانيا اعالم استقالل نمود  1947در نهايت در سال  .نام انگلستان شناخته شدبهجدا و 

. دهنـد  ميليون نفر از جمعيت پاكستان را آريايي هاي بلوچ ، پنجابي و پشتون تشـكيل مـي   40از 
  .هستند مذهب ايرانيان شيعه پيرو ميليون نفري پاكستان نيز 170درصد جمعيت  20دود ح

  
  :انـانستـدر افغ

جنگ ) افغانستان(خراسان بزرگ ايران زمين  يسال است كه در بخشي از منطقه 30بيش از  
 ها هزار نفر از مردم اين خطه توسط نيروهاي روس كه ايـن كشـور را  همچنين ده. و كشتار است

شـده توسـط   افغانسـتان ماننـد بـاقي كشـورهاي سـاخته     . به شهادت رسـيدند   ،اشغال كرده بودند
داخلـي درگيـر    يو درحـوزه  داشته از ديرباز با پاكستان بر سر خط ديورند مشكل مرزي ،انگلستان

هويـت كـردن   پشتون ها در اين كشور در پي بي. پايان بوده استهاي قوميتي و مذهبي بيجنگ
  .بانان هستندزپارس

بـه  ) بخشي از خراسان بـزرگ (افغانستان «: گويدمعروف، مي شناس زبان جامعه1،اولريش آمون
و تحـت   شـد  در زمان ناصرالدين شاه از ايران جدا.) م1857(ق .هـ 1273موجب عهدنامه پاريس 

ـ گذرماندگي و جنگ مينفوذ استعمار بريتانيا قرار گرفت و تا امروز در عقب كوشـش   جـا آندر . د ان
هاي بسياري انجام گرفت تا زبان قومي و محلي پشتون را جايگزين زبان بزرگ و ملي و پارسـي  

زبـاني هـاي محلـي را جـايگزين زبـان پارسـي        ،كشوري مانند ايران دردرست مانند اينكه  ،كنند
  » .كنيم

  
  
  
  

  

                                                 
1 . Ulrich Ammon,/ Sociolinguistics 

٣٩ 
 

  گيري هـنتيج -6
آن به تاريخ سكونت بشـر در   خراسان بزرگ سرزميني تاريخي و باستاني است كه درازاي عمر

اين سرزمين پهناور كه همواره مهد تمدن مـاورالنهر، شـرق و شـمال شـرق     . روي زمين مي رسد
امپراتوري بزرگ اقوام مختلف پارسي و آريايي بوده است، در طول تاريخ توانسته خـدمات متعـدد   

ي هراه معروف جـاده شا. فرهنگي، اقتصادي، سياسي و ارتباطي به ساكنان شرق و غرب عالم كند
ابريشم كه از اين منطقه مي گذشته، نه تنها مسيري براي عبور تـاجران و بازرگانـان و كاروانيـان    

  .رفته استشمار ميبوده بلكه مسيري براي تبادل، انتقال و نشر فرهنگ و ادب پارسي به
ليـاقتي  خـردي و بـي  بازي چپاولگران خارجي قرون گذشـته در كنـار بـي   گذشت ايام و نيرنگ

حاكمان قاجار گرچه به بهاي پاره پاره شدن و زخم برداشتن عميق هويت و انسجام ملي سرزمين 
تاريخي ايران و خراسان بزرگ شده اما اصالت و هويت مردمي كه طي هزاران سال شكل گرفتـه  

 .يكباره با تغيير خط و زبـان و ايجـاد ممنوعيـت هـاي مقطعـي از ميـان بـرد       توان بهاست را نمي
. حاكمان روسيه خوب مي دانند كه هنوز ساكنان تاجيكستان و ازبكستان خود را ايراني مـي داننـد  

دانند كه مردم اين كشور خود را ايرانـي و  رؤساي گذشته و حال پشتون در افغانستان نيز نيك مي
  . بخش بزرگي ازخراسان بزرگ مي دانند تا اوغاني

برايمان به وديعه گذاشته اند،، پاسـداري و بـراي حفـظ،     چه نياكان ماحال بر ما است تا از آن
  .  بازسازي و بهسازي اين فرهنگ غني تالش نماييم
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اين . استمشهور  "بلوچستان انگليس"وسيعي وجود دارد كه به  يقسمت غربي پاكستان، منطقه
كفايتي پادشاهان قاجار و سـلطه  بر اثر بي هدر طول تاريخ جزء الينفك خاك ايران بودكه قسمت 

در زمان ناصرالدين شاه قاجار با انعقاد قرارداد گلداسميت از خاك ايران  ي انگلستانننگين استعمار
بـيش  . از بريتانيا اعالم استقالل نمود  1947در نهايت در سال  .نام انگلستان شناخته شدبهجدا و 

. دهنـد  ميليون نفر از جمعيت پاكستان را آريايي هاي بلوچ ، پنجابي و پشتون تشـكيل مـي   40از 
  .هستند مذهب ايرانيان شيعه پيرو ميليون نفري پاكستان نيز 170درصد جمعيت  20دود ح

  
  :انـانستـدر افغ

جنگ ) افغانستان(خراسان بزرگ ايران زمين  يسال است كه در بخشي از منطقه 30بيش از  
 ها هزار نفر از مردم اين خطه توسط نيروهاي روس كه ايـن كشـور را  همچنين ده. و كشتار است

شـده توسـط   افغانسـتان ماننـد بـاقي كشـورهاي سـاخته     . به شهادت رسـيدند   ،اشغال كرده بودند
داخلـي درگيـر    يو درحـوزه  داشته از ديرباز با پاكستان بر سر خط ديورند مشكل مرزي ،انگلستان

هويـت كـردن   پشتون ها در اين كشور در پي بي. پايان بوده استهاي قوميتي و مذهبي بيجنگ
  .بانان هستندزپارس

بـه  ) بخشي از خراسان بـزرگ (افغانستان «: گويدمعروف، مي شناس زبان جامعه1،اولريش آمون
و تحـت   شـد  در زمان ناصرالدين شاه از ايران جدا.) م1857(ق .هـ 1273موجب عهدنامه پاريس 

ـ گذرماندگي و جنگ مينفوذ استعمار بريتانيا قرار گرفت و تا امروز در عقب كوشـش   جـا آندر . د ان
هاي بسياري انجام گرفت تا زبان قومي و محلي پشتون را جايگزين زبان بزرگ و ملي و پارسـي  

زبـاني هـاي محلـي را جـايگزين زبـان پارسـي        ،كشوري مانند ايران دردرست مانند اينكه  ،كنند
  » .كنيم

  
  
  
  

  

                                                 
1 . Ulrich Ammon,/ Sociolinguistics 
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  گيري هـنتيج -6
آن به تاريخ سكونت بشـر در   خراسان بزرگ سرزميني تاريخي و باستاني است كه درازاي عمر

اين سرزمين پهناور كه همواره مهد تمدن مـاورالنهر، شـرق و شـمال شـرق     . روي زمين مي رسد
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  .رفته استشمار ميبوده بلكه مسيري براي تبادل، انتقال و نشر فرهنگ و ادب پارسي به
ليـاقتي  خـردي و بـي  بازي چپاولگران خارجي قرون گذشـته در كنـار بـي   گذشت ايام و نيرنگ

حاكمان قاجار گرچه به بهاي پاره پاره شدن و زخم برداشتن عميق هويت و انسجام ملي سرزمين 
تاريخي ايران و خراسان بزرگ شده اما اصالت و هويت مردمي كه طي هزاران سال شكل گرفتـه  

 .يكباره با تغيير خط و زبـان و ايجـاد ممنوعيـت هـاي مقطعـي از ميـان بـرد       توان بهاست را نمي
. حاكمان روسيه خوب مي دانند كه هنوز ساكنان تاجيكستان و ازبكستان خود را ايراني مـي داننـد  

دانند كه مردم اين كشور خود را ايرانـي و  رؤساي گذشته و حال پشتون در افغانستان نيز نيك مي
  . بخش بزرگي ازخراسان بزرگ مي دانند تا اوغاني

برايمان به وديعه گذاشته اند،، پاسـداري و بـراي حفـظ،     چه نياكان ماحال بر ما است تا از آن
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  دهچكيـ

پايتخت يا مركزيت سياسي در خراسان بزرگ، در طول تاريخ فراز و نشيب هاي زيادي  يمقوله
جـا  از شهري به شهر ديگر جابه ،اندكيخت نيز، جز در موارد تاز تغيير حكومت، پايپيروي داشته و به 
تاريخي اين تغيير و تحول، حاكي از انگيزه هاي مختلفي است كه بـه   ينگاهي به گذشته.شده است

هـاي سياسـي و مسـائل    راهبرداسب مكان، زمان و ساختار اجتماعي حكومت و با در نظـر داشـتن   تن
نخسـت،   يايـن انگيـزه در وهلـه    .جايي مركز سياسي كشور شده استهژئوپلتيكي زمان، موجب جاب

دوم ناشـي از عوامـل و شـرايط     يتحت تأثير جغرافياي سياسي، نظامي، امنيتي، اقليمي و در مرحلـه 
ـ  واكاوي ،رواز اين.اجتماعي بوده است -ياقتصاد جـايي و انتخـاب پايتخـت هـاي     هداليل تغيير، جاب

تـا جغرافيـاي تـاريخي     كنـد مـي خراسان بزرگ با تأكيد بر علل جغرافيايي و ژئوپلتيكي زمان ايجاب 
 سرزمين ايران را در ادوار مختلف به همراه جغرافياي سياسي، اجتماعي و اقتصادي دولت هاي حـاكم 

بدين منظور در اين پژوهش، پس از بررسي كليات جغرافيايي خراسان بـزرگ و  . بر آن بررسي نماييم
تـاريخي،   يهـاي آن، مطالعـات جغرافيـا   ي مـرز و پايتخـت  مقوله ويژگي هاي متنوع آن با تأكيد بر

در دو بخش پيش و پس از اسالم مورد توجه قـرار مـي    خراسان بزرگسياسي، اجتماعي و اقتصادي 
  .گيرد

  
 :هاواژه دـكلي
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