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  ادهاي پايتختي ايران ـوزيع فضايي نهـت

  )از ديدگاه جغـرافياي سياسي( زرگـبـراسان خدر 
  

  1عليرضا عباسي سمناني
 13/11/89: مقاله دريافتتاريخ 

 25/11/89: تاريخ پذيرش مقاله
 
 

  
  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

.رقند، هرات، غزنينـراسان بزرگ، نيشابور، مرو، بخارا، سمـخ 

                                                 
 .حد علوم و تحقيقاتدكتري جغرافياي سياسي دانشگاه آزاد اسالمي وا يهدانشجوي دور 1

خـراسان بـزرگ: شمـاره)1(،  زمستـان 1389
No. 1, Winter 2011, Great Khorasan
خراسان بزرگ:سال اول،شماره)1(، زمستان 1389
Quarterly bulletin of Greater Khorasan:Vol.1, No. 1, Winter 2009 
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  دمهـمق
پراكندگي پديده ها  يكي از مفاهيم اساسي در ساختار علم جغرافيا، مفهوم فضاست كه بررسي

از ويژگـي هـاي اصـلي فضـاي     . در سطوح مختلف آن، موضوع علم جغرافيا را تشكيل مـي دهـد  
از طريق حريم و مرزهاي آن و پراكندگي پديده هـا در سـطح   ش مي توان به محدوديت جغرافيايي
  .كرد آن اشاره

مفهوم فضا و پراكندگي پديده هاي سطح آن محور مطالعات شاخه هاي علم جغرافياست كـه  
متفاوت بودن نوع پراكندگي هايي است كه در هريك  هايآزمايشاين شاخه ها،  ميانوجه تمايز 

جغرافيـايي بـا ويژگـي     يفضاي جغرافيايي مي تواند يك ناحيـه . از اين شاخه ها بررسي مي شود
بـه عبـارت   . افيايي مختلفي اسـت هاي ممكن و يا سرزمين يك كشور باشد كه داراي نواحي جغر

يي، پراكنـدگي هـاي متنـوعي از نظـر     ي توان گفت كه در سطوح مختلف فضاي جغرافيـا م، ديگر
-ها ميآنتراكم، تفرق و بافت پديده ها وجود دارد كه شاخه هاي مختلف علم جغرافيا به بررسي 

علم جغرافيا پويايي مـي   همراهي زمان با پديده هاي جغرافيايي است كه به ،ميان در اين .پردازند
 علـم  زماني، موضـوع  -در ابعاد فضاييحقيقت، بررسي پراكندگي پديده هاي جغرافيايي در. بخشد

  .جغرافياست كه در شاخه هاي مختلف آن مورد مطالعه قرار مي گيرد
به عنوان يك سيستم قانونمند، كل واحدي را تشكيل مـي دهـد كـه همـه      ،جغرافياعالوه  به

گيري مناسبات داخلي خـود، عناصـر و پديـده هـاي آن بـه      در شكلدارد واجزاي آن با هم پيوند 
در جغرافيـاي  . قـرار مـي دهنـد    و تحـت تـأثير   كنندمي ورت بصير و نزديك همديگر را كنترلص

هاي متنوع و علـل چنـين پراكنـدگي هـايي در فضـاي      ويژگيبررسي پراكندگي شهرها،  ،شهري
  .جغرافيايي مورد نظر است

ين بـرا . در جغرافياي سياسي نيز سياست مكان ها و تنوع پراكندگي آن ها مطالعـه مـي شـود   
اساس، ارتباط بين توزيع فضايي شهرهاي پايتختي به عنوان يكي از پديـده هـاي مـورد مطالعـه     

عـه  هاي ايران كه در جغرافياي سياسـي مطال ياست هاي مكاني و مرز دولتجغرافيايي شهري با س
يابي شـهرهاي پـايتختي   جايي كه مكاناز آن. جا مطرح استمي شود، موضوعي است كه در اين

ز جمله شهرهاي واقع در خراسان بـزرگ از گذشـته تـاكنون، تحـت تـأثير سياسـت هـاي        ايران ا
اقتصادي، دفاعي، امنيتي و همچنين گسترش مرزهاي سرزميني دولت هاي ايران بوده اسـت، در  

در انتخـاب شـهرهاي پـايتختي    ) مـرزي  -مكـاني (اين مقاله نيز نقش سياست هـاي جغرافيـايي   

٣ 
 

هـاي  نمـاد توزيـع فضـايي   «در اين پژوهش، انتخاب عنوان  اما .خراسان بزرگ بررسي خواهد شد
زمـان پديـده    -جانگري فضابه علت يك» پايتختي در خراسان بزرگ از ديدگاه جغرافياي سياسي

شده از فضاي سرزمين خراسان بزرگ از گذشته تـاكنون صـورت   سازيي يكساندر يك محدوده
بر آنيم تا با دنبال كردن تغييرات دولت ها و به تبع آن تغييرات مرزهاي سياسـي و   .خواهد گرفت

ورود شهرهاي ديگر به توزيع فضايي شهرهاي پايتختي، اهميت سياسـت هـاي مكـاني و مـرزي     
دولت هاي حاكم بر خراسان بزرگ در چگونگي توزيع فضـايي شـهرهاي پـايتختي آن مشـخص     

  .نماييم
  
  قـوب نظري تحقيـچارچ

نتيجه، دگرگوني در نظـام  نيسم و درمدرد به پستودر جريان فرآيند جهاني شدن و ور ،امروزه
ي تعامالت جهاني، اين اقتصاد سياسي فضا و عدالت اجتماعي است كه چگونگي مناسـبات فضـاي  

مراتب تأثيرپذيري را از همديگر تعيـين مـي نمايـد، لـذا دو     بين شهرهاي مختلف جهان و سلسله
ذكور، نظام ارتباطي متمركز بين شهرهاي داخلي كشورها با پايتخت هاي آن ها را بـه  مقوله ي م

-مادر هم ريخته و الگوي جديدي از اين مناسبات فضايي را طراحي ساخته كه حول و حوش چند
  .شهر ميداني تمركز يافته است

و خواهيم شد رهاين بدان معناست كه در آينده اي نزديك با اصطالح پايتخت هاي جهاني روب
بـه سـرانجام   . مركزي شهرهاي پايتختي كشورهاسـت  -كه در حال كمرنگ ساختن نقش كانوني

يـابي اجتمـاعي   رساندن اين مباحث، زمينه را براي انجام تحقيقـات كـاربردي آتـي، نظيـر مكـان     
مراتب شهري و مناسبات فضايي آن ها با يكـديگر را  ت هاي جديد، ساماندهي جديد سلسلهپايتخ

  .هم مي سازدفرا
  

  :استپذيرفتهتدوين اين مقاله با اهداف كلي زير صورت 
در توزيـع و مناسـبات فضـايي    ) مـرزي  -مكـاني (تبيين نقش سياست هاي جغرافيـايي  - 

 شهرهاي پايتختي ايران در خراسان بزرگ،
يـابي شـهرهاي   از سياست هاي جغرافيـايي در مكـان   تشخيص الگوهاي قديم و جديد- 

 .پايتختي
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  دمهـمق
پراكندگي پديده ها  يكي از مفاهيم اساسي در ساختار علم جغرافيا، مفهوم فضاست كه بررسي

از ويژگـي هـاي اصـلي فضـاي     . در سطوح مختلف آن، موضوع علم جغرافيا را تشكيل مـي دهـد  
از طريق حريم و مرزهاي آن و پراكندگي پديده هـا در سـطح   ش مي توان به محدوديت جغرافيايي
  .كرد آن اشاره

مفهوم فضا و پراكندگي پديده هاي سطح آن محور مطالعات شاخه هاي علم جغرافياست كـه  
متفاوت بودن نوع پراكندگي هايي است كه در هريك  هايآزمايشاين شاخه ها،  ميانوجه تمايز 

جغرافيـايي بـا ويژگـي     يفضاي جغرافيايي مي تواند يك ناحيـه . از اين شاخه ها بررسي مي شود
بـه عبـارت   . افيايي مختلفي اسـت هاي ممكن و يا سرزمين يك كشور باشد كه داراي نواحي جغر

يي، پراكنـدگي هـاي متنـوعي از نظـر     ي توان گفت كه در سطوح مختلف فضاي جغرافيـا م، ديگر
-ها ميآنتراكم، تفرق و بافت پديده ها وجود دارد كه شاخه هاي مختلف علم جغرافيا به بررسي 

علم جغرافيا پويايي مـي   همراهي زمان با پديده هاي جغرافيايي است كه به ،ميان در اين .پردازند
 علـم  زماني، موضـوع  -در ابعاد فضاييحقيقت، بررسي پراكندگي پديده هاي جغرافيايي در. بخشد

  .جغرافياست كه در شاخه هاي مختلف آن مورد مطالعه قرار مي گيرد
به عنوان يك سيستم قانونمند، كل واحدي را تشكيل مـي دهـد كـه همـه      ،جغرافياعالوه  به

گيري مناسبات داخلي خـود، عناصـر و پديـده هـاي آن بـه      در شكلدارد واجزاي آن با هم پيوند 
در جغرافيـاي  . قـرار مـي دهنـد    و تحـت تـأثير   كنندمي ورت بصير و نزديك همديگر را كنترلص

هاي متنوع و علـل چنـين پراكنـدگي هـايي در فضـاي      ويژگيبررسي پراكندگي شهرها،  ،شهري
  .جغرافيايي مورد نظر است

ين بـرا . در جغرافياي سياسي نيز سياست مكان ها و تنوع پراكندگي آن ها مطالعـه مـي شـود   
اساس، ارتباط بين توزيع فضايي شهرهاي پايتختي به عنوان يكي از پديـده هـاي مـورد مطالعـه     

عـه  هاي ايران كه در جغرافياي سياسـي مطال ياست هاي مكاني و مرز دولتجغرافيايي شهري با س
يابي شـهرهاي پـايتختي   جايي كه مكاناز آن. جا مطرح استمي شود، موضوعي است كه در اين

ز جمله شهرهاي واقع در خراسان بـزرگ از گذشـته تـاكنون، تحـت تـأثير سياسـت هـاي        ايران ا
اقتصادي، دفاعي، امنيتي و همچنين گسترش مرزهاي سرزميني دولت هاي ايران بوده اسـت، در  

در انتخـاب شـهرهاي پـايتختي    ) مـرزي  -مكـاني (اين مقاله نيز نقش سياست هـاي جغرافيـايي   

٣ 
 

هـاي  نمـاد توزيـع فضـايي   «در اين پژوهش، انتخاب عنوان  اما .خراسان بزرگ بررسي خواهد شد
زمـان پديـده    -جانگري فضابه علت يك» پايتختي در خراسان بزرگ از ديدگاه جغرافياي سياسي

شده از فضاي سرزمين خراسان بزرگ از گذشته تـاكنون صـورت   سازيي يكساندر يك محدوده
بر آنيم تا با دنبال كردن تغييرات دولت ها و به تبع آن تغييرات مرزهاي سياسـي و   .خواهد گرفت

ورود شهرهاي ديگر به توزيع فضايي شهرهاي پايتختي، اهميت سياسـت هـاي مكـاني و مـرزي     
دولت هاي حاكم بر خراسان بزرگ در چگونگي توزيع فضـايي شـهرهاي پـايتختي آن مشـخص     

  .نماييم
  
  قـوب نظري تحقيـچارچ

نتيجه، دگرگوني در نظـام  نيسم و درمدرد به پستودر جريان فرآيند جهاني شدن و ور ،امروزه
ي تعامالت جهاني، اين اقتصاد سياسي فضا و عدالت اجتماعي است كه چگونگي مناسـبات فضـاي  

مراتب تأثيرپذيري را از همديگر تعيـين مـي نمايـد، لـذا دو     بين شهرهاي مختلف جهان و سلسله
ذكور، نظام ارتباطي متمركز بين شهرهاي داخلي كشورها با پايتخت هاي آن ها را بـه  مقوله ي م
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  :استپذيرفتهتدوين اين مقاله با اهداف كلي زير صورت 
در توزيـع و مناسـبات فضـايي    ) مـرزي  -مكـاني (تبيين نقش سياست هاي جغرافيـايي  - 

 شهرهاي پايتختي ايران در خراسان بزرگ،
يـابي شـهرهاي   از سياست هاي جغرافيـايي در مكـان   تشخيص الگوهاي قديم و جديد- 

 .پايتختي
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۴ 
 

  ورد مطالعهـم يمحدودهو  روـقلم
هزارساله ايران، عوامل جغرافيايي نقش مهمي در تعيين حدود محدوده ي  در طول تاريخ چند

در شرق رود سند، در شـمال  . سياسي ايران داشته و اغلب مرزهاي اين كشور را تشكيل داده است
لـه و فـرات و در   درياي خزر و كوه هاي قفقاز، در غرب رودهاي دج و رودهاي سيحون و جيحون

باتوجه به . جنوب خليج هميشه فارس و درياي عمان در طول تاريخ مرزهاي طبيعي ايران بوده اند
اينكه سير تحوالت مرزها منحصر به مرزهاي طبيعي نبوده و گاهي در دوره هـاي مختلـف نظيـر    

پيشروي داشـته   اروپا و از شرق تا چين قدوره ي هخامنشيان، مرزهاي ايران فراتر رفته و تا اعما
اين انبساط و انقباض در تعيين پايتخت هاي سياسي اين حكومت ها تأثير داشته است، چرا  ؛است

كه در گذشته به علت نبود امكانات پيشرفته جهت كنترل مرزها، به تبع انبساط فضاي سـرزميني  
امـا   ي نمود،الزامي م متشنجدر نزديك مرزهاي بحراني و را يا چند پايتخت  يكيك دولت، وجود 

... كدام شهر به عنوان پايتخت انتخاب شود، بستگي به عوامل مختلف ديگـر جغرافيـايي و   كهاين
آنچه مسلم است، اهميت گسترش و يا كوچك شدن فضاي سرزمين در انتخـاب پايتخـت    .داشت

  .جديد بوده است
آن  يمحدودهختي ايران در تحال در اينجا جهت تبيين قلمرو خراسان بزرگ كه شهرهاي پاي

اكنون جزو حاضراست، بايد اذعان داشت كه بسياري از اين مناطق و شهرها  يكانون اصلي مقاله
سياسي كشورهاي ديگر واقع شده اند  یو در داخل محدوده نيستقلمرو جغرافيايي سياسي ايران 

  .نام مي بريم هااز آن خودكه ما در اينجا بنابر رسالت تحقيقاتي 
مندان معتقدند كه مرزهاي خراسان بزرگ از غرب به سبزوار، از شرق به ايالت بعضي از انديش

بـه رودهـاي    بلوچستان و از شمال ی، از جنوب به محدوده)شهر كاشفر(سين كيانك كشور چين 
نيز نـام بـرده    "خراسان فرهنگي"عنوان  با ي بزرگهاين منطقاز  شدسيحون و جيحون ختم مي

در اين تحقيق منظور نويسندگان از خراسـان بـزرگ نـواحي اسـت كـه       ولي) 1386: واليتي( .اند
 خود را جا حكومت كرده و پايتختيران بوده و حاكمان ايراني بر آنتحت حاكميت حكومت هاي ا

  .نيز بر گزيده اند
  
  
  

۵ 
 

  راسان بزرگـومت در خـآغاز حك
  به فالت ايران) وام هند و ايرانيـاق(اجرت آريايي ها ـمه

ها هنوز درباره ي پديده ي مهاجرت و منشأ و زمان دقيق آن به مدارك و شناسدانش باستان
شناختي و بر مباني زبانبيشتر متكي  هادست نيافته و مستندات اين رويداد يشواهد قطعي و روشن

  .است و جنبه ي فرضي و احتمالي دارد داما و اوستاهاي ثبت شده در كتاب اسطوره
اقوامي كـه قـبالً   » دوم پيش از ميالد يدوم هزاره يدر نيمه«كه  ضيه ارائه شده اين استفر

در سيبري جنوبي تا آسياي مركزي مي زيستند، به داليلي چند با استفاده از ارابه و اسب از شـرق  
ادامه مهاجرت ) هند و ايراني(مهاجرت اقوام آريايي  .و غرب درياي كاسپين وارد فالت ايران شدند

سوم پيش از ميالد بـود كـه بـه آسـياي صـغير رخنـه كردنـد و         يدر هزاره) هند و اروپايي(اقوام 
  .1تأثيرات فرهنگي و اجتماعي ژرف و گسترده اي را در فرهنگ هاي محلي بر جاي گذاشتند

  
  :د ازداليل اين مهاجرت از ديدگاه اجتماعي عبارت بو

 تغييرات شديد اقليمي و آغاز سرما و خشكسالي شديد،-1
افزايش طبيعي جمعيت و به هم خوردن تعادل زيستي و هجوم مكـرر دشـمنان و اقـوام    -2

 2.مهاجم

 شرقي در آسياي مركزي و ايران ساكن شدند كه پارت ها از اين گـروه  يهايي از شعبهتيره   
فرهنـگ  ) آويـدي در (ند، گروهي از آنان تا دره ي سند پيش رفته، با غلبه بر حكومت هاي بومي ا

و نقش مهمي در  ندخراسان فعلي ماند يگروهي ديگر در محدوده .ريزي كردندآريايي هند را پايه
  .3حيات سياسي و اجتماعي ايران داشتند

هـا پـس از ورود بـه    نران بايد گفت كـه آ توزيع جغرافيايي دقيق تر آريايي ها در اي يدر باره
اين واحدها با بسياري از  .4كانون حكومتي يا به عبارتي واحد جغرافيايي پخش شدند 16ايران در 
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۶ 
 

النهـرين،  لرستان، خوزسـتان، ري، فـارس، بـين    واحدهاي جغرافيايي فالت ايران يعني آذربايجان،
گرگان، مازندران، گيالن، سواحل درياي عمـان و   النهر، افغانستان، هيرمند، پنجاب، شاهرود،ماوراء

  .دخليج فارس و خراسان مطابقت دار
آن است كه در نقاط مختلـف فـالت ايـران، واحـدهاي مختلـف       يدهندهاين مجموعه نشان

برگرفتـه از نيـروي   كه قدرت آن ها گـاه  داشت جغرافيايي و كانون هاي حكومتي متعددي وجود 
  .جانشين ها بوده استزماني ناشي از زندگي يكو ) ايل ها(نشين مردم كوچ

  
  :ويژگي هاي مهم اين كانون هاي حكومتي از نظر جغرافيايي به اين شرح است

 .قلمرو جغرافيايي اين كانون ها با قلمرو واحدهاي جغرافيايي طبيعي انطباق داشته است- 
ي وجـود داشـته   نشينجانشيني و كوچدر اكثر اين قلمروها، دو نوع معيشت مبتني بر يك- 

 .كه اغلب مكمل هم بوده اند
ها بـا  نشينان و برخي ائتالف آناغلب ناشي از نيروي كوچ هاقدرت حكومتي اين كانون- 

 .جا نشينان بوده استيك
 .هميشه تضاد دائمي بين اين دو قدرت وجود داشته است ،در داخل اين كانون ها- 
كا بـه نيروهـاي رزمنـده ي خـود بـه      ، با اتهنشينان بودهر زمان كه حكومت از آن كوچ- 

 .و كانون هاي مجاور را نصيب قلمرو خود مي ساختند يافتندميقدرت بزرگي دست 

گيري كرد كه كانون هاي سياسي و حكومتي ايران قديم مي توان اين گونه نتيجه ،كليطوربه
-و كـوچ  شـيني نجادر قالب واحدهاي جغرافيايي و طبيعي و بر اثر دو نوع معيشت مبتني بـر يـك  

  .نشيني تكوين يافته است
 آريايي ها پس از ورود و اسكان در ايران، به ساختن مراكز روستايي و شـهري اقـدام   رواز اين

آنان ابتـدا   .زيستي با آن ها انجام شدقوام بومي ساكن در ايران و در هماين كار به كمك ا. كردند
نگهـداري دام اختصـاص   و بخشـي بـه   سـكونت   بـه قلعه هاي بزرگ ساختند كه بخشي از آن را 

  .كم به شهرهاي بزرگ تبديل شدها كمگاهسپس اين استقرار. داشت
  
  
  

٧ 
 

  راسان بزرگـدهاي سياسي حكومتي در خـتشكيل واح
اگرچه فالت ايران خود يك واحد جغرافيايي به شمار مـي آيـد، ولـي در مقيـاس ناحيـه اي و      

-كنـاري خـود داراي تفـاوت هـاي بـرون      قسمت هاي محلي، هر قسمت از اين فالت، نسبت به
هاي دروني است كه آن ها را به صورت واحدهاي جغرافيـايي ريزتـر و مجـزا از    گروهي و همگني

  .هم تقسيم مي نمايد
بنـابراين، هـر    .سزايي داردباقليم و توپوگرافي در جداسازي اين ريزواحدها تأثير  ،در اين ميان

شرايط اقليمي و توپوگرافي و همچنـين از ظرفيـت و تـوان     از افياييجغر يكدام از اين ريزواحدها
-وتي را براي زندگي كوچاين ظرفيت ها محيط هاي متفا. استبرخوردار  مختلفي زيست محيطي

جا نشيني با اقتصاد كشاورزي فراهم مي آورد كه از ديربـاز، مـورد   نشيني با اقتصاد دامداري و يك
و براي تكوين اولين واحدها و كانون هاي سياسي حكـومتي   بودهتوجه ساكنان اوليه فالت ايران 

لذا در شكل گيـري و اسـتقرار قـديمي تـرين مراكـز      . استهبستر مناسبي محسوب مي شد ايران
  .استوده سياسي و حكومتي فالت ايران مؤثر ب

  
  :اند از برخي از اين مراكز حكومتي كه منطبق بر خراسان بزرگ بوده اند ،عبارت

 كانون حكومتي باختر در واحد جغرافيايي بلخ،-1
 1.كانون حكومتي پارت ها در واحد جغرافيايي گرگان و خراسان-2
 

  انـاي مهم آن در دوران هخامنشيـشهرهراسان بزرگ و ـخ
ايـن گونـه آمـده    آرامگاه داريـوش   ينبشته پادشاه هخامنش در سنگن هاي تابع نام سرزمي

  :است
، بـاختر، سـفر، خـوارزم، زرنـگ، آراخوزيـا      )هرات(، هريبو )پارت(، پرثوه )خوزستان(ماد، خووج 

، )سـند (، هنـدوش  )كابـل و پيشـاور  (، گنـداره  )پنجـاب (، ثته گـوش  )افغانستان جنوبي تا قندهار(
، بابـل، آشـور،   )سكاهاي ماوراء سـيحون (سگاتيگره خود ) جيحون ءسكاهاي ماورا(سكاهوم وركه 

كاپادو كيـه، بخـش شـرقي آسـياي     (، كته په توك )ارمن(ارمنيه ) مصر(، مودرايه )عربستان(اربايه 
سـكايه تردريـا   ، )يونانيان آسياي صغير(يئونه ) سارد و سيديه در مغرب آسياي صغير(، سپرد )صغير
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النهـرين،  لرستان، خوزسـتان، ري، فـارس، بـين    واحدهاي جغرافيايي فالت ايران يعني آذربايجان،
گرگان، مازندران، گيالن، سواحل درياي عمـان و   النهر، افغانستان، هيرمند، پنجاب، شاهرود،ماوراء

  .دخليج فارس و خراسان مطابقت دار
آن است كه در نقاط مختلـف فـالت ايـران، واحـدهاي مختلـف       يدهندهاين مجموعه نشان

برگرفتـه از نيـروي   كه قدرت آن ها گـاه  داشت جغرافيايي و كانون هاي حكومتي متعددي وجود 
  .جانشين ها بوده استزماني ناشي از زندگي يكو ) ايل ها(نشين مردم كوچ

  
  :ويژگي هاي مهم اين كانون هاي حكومتي از نظر جغرافيايي به اين شرح است

 .قلمرو جغرافيايي اين كانون ها با قلمرو واحدهاي جغرافيايي طبيعي انطباق داشته است- 
ي وجـود داشـته   نشينجانشيني و كوچدر اكثر اين قلمروها، دو نوع معيشت مبتني بر يك- 

 .كه اغلب مكمل هم بوده اند
ها بـا  نشينان و برخي ائتالف آناغلب ناشي از نيروي كوچ هاقدرت حكومتي اين كانون- 

 .جا نشينان بوده استيك
 .هميشه تضاد دائمي بين اين دو قدرت وجود داشته است ،در داخل اين كانون ها- 
كا بـه نيروهـاي رزمنـده ي خـود بـه      ، با اتهنشينان بودهر زمان كه حكومت از آن كوچ- 

 .و كانون هاي مجاور را نصيب قلمرو خود مي ساختند يافتندميقدرت بزرگي دست 

گيري كرد كه كانون هاي سياسي و حكومتي ايران قديم مي توان اين گونه نتيجه ،كليطوربه
-و كـوچ  شـيني نجادر قالب واحدهاي جغرافيايي و طبيعي و بر اثر دو نوع معيشت مبتني بـر يـك  

  .نشيني تكوين يافته است
 آريايي ها پس از ورود و اسكان در ايران، به ساختن مراكز روستايي و شـهري اقـدام   رواز اين

آنان ابتـدا   .زيستي با آن ها انجام شدقوام بومي ساكن در ايران و در هماين كار به كمك ا. كردند
نگهـداري دام اختصـاص   و بخشـي بـه   سـكونت   بـه قلعه هاي بزرگ ساختند كه بخشي از آن را 

  .كم به شهرهاي بزرگ تبديل شدها كمگاهسپس اين استقرار. داشت
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  راسان بزرگـدهاي سياسي حكومتي در خـتشكيل واح
اگرچه فالت ايران خود يك واحد جغرافيايي به شمار مـي آيـد، ولـي در مقيـاس ناحيـه اي و      

-كنـاري خـود داراي تفـاوت هـاي بـرون      قسمت هاي محلي، هر قسمت از اين فالت، نسبت به
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جا نشيني با اقتصاد كشاورزي فراهم مي آورد كه از ديربـاز، مـورد   نشيني با اقتصاد دامداري و يك
و براي تكوين اولين واحدها و كانون هاي سياسي حكـومتي   بودهتوجه ساكنان اوليه فالت ايران 

لذا در شكل گيـري و اسـتقرار قـديمي تـرين مراكـز      . استهبستر مناسبي محسوب مي شد ايران
  .استوده سياسي و حكومتي فالت ايران مؤثر ب

  
  :اند از برخي از اين مراكز حكومتي كه منطبق بر خراسان بزرگ بوده اند ،عبارت

 كانون حكومتي باختر در واحد جغرافيايي بلخ،-1
 1.كانون حكومتي پارت ها در واحد جغرافيايي گرگان و خراسان-2
 

  انـاي مهم آن در دوران هخامنشيـشهرهراسان بزرگ و ـخ
ايـن گونـه آمـده    آرامگاه داريـوش   ينبشته پادشاه هخامنش در سنگن هاي تابع نام سرزمي

  :است
، بـاختر، سـفر، خـوارزم، زرنـگ، آراخوزيـا      )هرات(، هريبو )پارت(، پرثوه )خوزستان(ماد، خووج 

، )سـند (، هنـدوش  )كابـل و پيشـاور  (، گنـداره  )پنجـاب (، ثته گـوش  )افغانستان جنوبي تا قندهار(
، بابـل، آشـور،   )سكاهاي ماوراء سـيحون (سگاتيگره خود ) جيحون ءسكاهاي ماورا(سكاهوم وركه 

كاپادو كيـه، بخـش شـرقي آسـياي     (، كته په توك )ارمن(ارمنيه ) مصر(، مودرايه )عربستان(اربايه 
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: يونانيـان سـپردار  (، يئونـه تـك بـرا    )مقدونيـه (، سكودر )و دانوب سكاهاي آن سوي دريا كريمه(
كارتاژ و قـرط  (، كرخا )طرايلي، برقه(، مكيه )كوش، حبشه(، كوشيا )سومالي(، پوتيه )تراكيه، تراس

  )امينه
طور كه مالحظه مي گردد، در دوران هخامنشي شهري در خراسـان بـزرگ بـه عنـوان     همان

رهايي مانند خوارزم، هرات، سـند و زرنـگ از شـهرهاي مهـم آن     پايتخت برگزيده نشده ولي شه
  .دوران و پايتخت محلي ساتراپ هاي هخامنشي بوده اند

  
  انـرهاي آن در زمان اشكانيـراسان بزرگ و شهـخ

انـرو حكومت اشكانيـقلم
 كـه مشـتمل بـر خراسـان فعلـي بـود،      » پارتيـا «اشكانيان كه از قوم پارت بودند كه از ايالـت  

چون پـارتي هـا از اهـالي     و آمده» پرثوه«نام  با داريوش اول يسرزمين پارت در كتيبه. استندبرخ
كـه در  » داهـه « قبايل پـارتي در آغـاز بـا قـوم    . ايالت پهلوه بودند، لذا به آن ها پهلوي مي گفتند

 يو در ناحيـه  ندجا سكونت داشتند و سپس از آنان جدا شـد زيستند، در يكمشرق درياي خزر مي
  .گرديدندخراسان ساكن 

  
راسان بزرگـومتي اشكانيان در خـرهاي مهم و پايتخت هاي حكـشه

. پارتي ها به شهرنشيني و شهرسازي عالقه ي خاصي داشتند و بانيان شهرهاي بزرگي بودنـد 
از اصول شهرسازي قـديم آسـياي غربـي اقتبـاس      وشكل اين شهرها اغلب دايره اي شكل بوده 

  .1شده است
و به علت توسـعه ي روابـط    يافترشد شهرنشيني در اين دوره نسبت به قبل شتاب بيشتري 

و  بازرگاني و تجاري با همسايگان، شهرها از حالت نمايش قدرت و عظمت فرمانروايان خارج شـد 
  .به نقش تجاري و بازرگاني گرايش يافت

                                                 
  ).1372علمي و فرهنگي، : تهران(،10چ ، ايران از آغاز تا اسالم، ترجمه محمد معين،گيرشمن .ر 1
  

٩ 
 

زمـاني كـه    .مـي كـرد  پايتخت دولت اشكاني بر حسب تغييرات مرزهاي سياسي آن ها تغيير 
آباد كنوني در نزديكي عشق» نسا«خت آنان شهر اشكانيان در سرزمين پارت حكومت داشتند، پايت

  .در نزديكي قوچان بود» آساك«و سپس شهر 
  
  اـر نسـشه

ويرانـه هـاي آن در نزديكـي شـهر     كـه امـروزه    ي اشكانيان شهر نسا بوداجدادي سلسله مقر
م هاي نسـاي جديـد و   به نا  نسا شامل دو محوطه. ن قرار دارداتركمنستآباد پايتخت كشور عشق

  نساي  جديد . نساي قديم  است
ادارات، پادگـان و شـايد    يكـاخ و خزانـه   و اقامتگاه شاهانه باشهر و نساي قديم قلعه اي بود 

تر از نساي قديم و حتي پيش از تاريخ نيز مسكوني بوده است، نساي جديد بسيار قديمي .نيايشگاه
هـا نهـاده شـده    هـا بـر آن  نساي قديم متروكه بوده و اين نامدر هنگام داير بودن نساي جديد  اما

  .كيلومتري جنوب شرقي نساي جديد قرار گرفته است 5نساي كهنه در حدود . است
  

  ناـان بزرگ بعد از ورود مسلمانـخراس
آمد، اسامي شهرها، ايـاالت و منـاطق   ران به مرور به تصرف مسلمانان درمدتي كه ايدر طول 

 يجغرافيـايي دوره  هـاي كتـاب لـذا در   .جغرافيايي ايران توسط فاتحان عرب تعيـين مـي گرديـد   
ايـران بـه     سـرزمين  از در ايـن زمـان   .ق  با اسامي جديد نام برده شده استاسالمي، از اين مناط
بـود كـه شـامل خراسـان،     » رانخـاو «، اقلـيم  هاكه يكي از آن شدمي  تعبيرهشت اقليم عجمي 

  .1تان مي شدتركمنس النهر، طالقان، عزنين، كابل، هرات و ماوراء
  

  بزرگراسان ـومت طاهريان در خـحك
در خراسان جدايي خود را از بغـداد   .ق.ه206 از سال » ذواليمينين«مشهور به طاهربن حسين 

و  را اعالم خود، استقالل هاي  نمازدرخطبه  نام مأمونبا حذف  . ق.ه 207 اعالم كرده و در سال
  .2اولين دولت اسالمي را در ايران بنا نهاد و نيشابور را پايتخت خود قرار داد

                                                 
  .34، ص )1373بهار ( 1، فصلنامه تحقيقات جغرافيايي، ش »شهر شرق اسالمي«مصطفي مؤمني،    1
  .58، ص )1387سازمان نقشه برداري كشور، : تهران(، )تاريخ(و ديگران، اطلس ملي ايران  محمد 2
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چون پـارتي هـا از اهـالي     و آمده» پرثوه«نام  با داريوش اول يسرزمين پارت در كتيبه. استندبرخ
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 يو در ناحيـه  ندجا سكونت داشتند و سپس از آنان جدا شـد زيستند، در يكمشرق درياي خزر مي
  .گرديدندخراسان ساكن 

  
راسان بزرگـومتي اشكانيان در خـرهاي مهم و پايتخت هاي حكـشه
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از اصول شهرسازي قـديم آسـياي غربـي اقتبـاس      وشكل اين شهرها اغلب دايره اي شكل بوده 

  .1شده است
و به علت توسـعه ي روابـط    يافترشد شهرنشيني در اين دوره نسبت به قبل شتاب بيشتري 

و  بازرگاني و تجاري با همسايگان، شهرها از حالت نمايش قدرت و عظمت فرمانروايان خارج شـد 
  .به نقش تجاري و بازرگاني گرايش يافت

                                                 
  ).1372علمي و فرهنگي، : تهران(،10چ ، ايران از آغاز تا اسالم، ترجمه محمد معين،گيرشمن .ر 1
  

٩ 
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ويرانـه هـاي آن در نزديكـي شـهر     كـه امـروزه    ي اشكانيان شهر نسا بوداجدادي سلسله مقر
م هاي نسـاي جديـد و   به نا  نسا شامل دو محوطه. ن قرار دارداتركمنستآباد پايتخت كشور عشق

  نساي  جديد . نساي قديم  است
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تر از نساي قديم و حتي پيش از تاريخ نيز مسكوني بوده است، نساي جديد بسيار قديمي .نيايشگاه
هـا نهـاده شـده    هـا بـر آن  نساي قديم متروكه بوده و اين نامدر هنگام داير بودن نساي جديد  اما

  .كيلومتري جنوب شرقي نساي جديد قرار گرفته است 5نساي كهنه در حدود . است
  

  ناـان بزرگ بعد از ورود مسلمانـخراس
آمد، اسامي شهرها، ايـاالت و منـاطق   ران به مرور به تصرف مسلمانان درمدتي كه ايدر طول 

 يجغرافيـايي دوره  هـاي كتـاب لـذا در   .جغرافيايي ايران توسط فاتحان عرب تعيـين مـي گرديـد   
ايـران بـه     سـرزمين  از در ايـن زمـان   .ق  با اسامي جديد نام برده شده استاسالمي، از اين مناط
بـود كـه شـامل خراسـان،     » رانخـاو «، اقلـيم  هاكه يكي از آن شدمي  تعبيرهشت اقليم عجمي 

  .1تان مي شدتركمنس النهر، طالقان، عزنين، كابل، هرات و ماوراء
  

  بزرگراسان ـومت طاهريان در خـحك
در خراسان جدايي خود را از بغـداد   .ق.ه206 از سال » ذواليمينين«مشهور به طاهربن حسين 

و  را اعالم خود، استقالل هاي  نمازدرخطبه  نام مأمونبا حذف  . ق.ه 207 اعالم كرده و در سال
  .2اولين دولت اسالمي را در ايران بنا نهاد و نيشابور را پايتخت خود قرار داد

                                                 
  .34، ص )1373بهار ( 1، فصلنامه تحقيقات جغرافيايي، ش »شهر شرق اسالمي«مصطفي مؤمني،    1
  .58، ص )1387سازمان نقشه برداري كشور، : تهران(، )تاريخ(و ديگران، اطلس ملي ايران  محمد 2
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  ريانـايتخت هاي طاهـپ
  روـم

اين شهر و در انتهاي جنـوبي كـوير   . تركمنستان است مرو امروزه مركز استان ماري در كشور
» رودمـرو «دارد و از رود مرغـاب  قـرار نود مايلي شمال شـرقي سـرخس    يفاصله درو » قومقره«

  .گفته مي شود» مروزي« يه ساكنان مرو در فارسب.مشروب مي شود
ني آرياييـان و  از شهرهاي باستا اين شهر. مسيح مي رسد دشهر مرو به پيش از ميال يپيشينه

» مرگـوش «شـته بيسـتون مـرو را    بنداريوش اول در سـنگ . يان بوده استاز مراكز فرهنگي ايران
اين شهر پس از اسالم، مركز حكومت مأمون عباسـي و يكـي از   . ناميده و با باختر اسم برده است

  .1نيز مي گفته اند» جهانمرو شاه«كرسي هاي بزرگ خراسان بود كه به آن 
سـه شـهر    .از چهار شهر قديم خراسان بود كه زماني پايتخت اين استان بوده اسـت مرو يكي 

 نيهدليل انتخاب شهر مرو بـه عنـوان پايتخـت، پيشـي     .نيشابور، بلخ و هرات: ديگر عبارت بودند از
  .بود آنفرهنگي 

  
  ابورـنيش

ز مهـم  اين شهر از مراك. نيشابور يكي از شهرهاي استان خراسان رضوي در شرق ايران است
شـاپور  » «اقرسعل«شهر نيشابور را  يسازنده .استفرهنگي، گردشگري، صنعتي و تاريخي ايران 

  .گفتندمي» نيوشاهپور«زبان پهلوي آن را در  كهپادشاه ساساني دانسته اند » اول
 يدر دوره اين شـهر  .نيشابور يكي از چهار شهر مهم خراسان بزرگ قديم به شمار رفته است

عنوان پايتخت اين حكومت مستقل ايراني كه حامي و مروج علوم بود، انتخاب شـد و  طاهريان به 
  .نمود چون خيام و عطارنيشابوري را به جهانيان معرفي يرشد خود را سريع تر دنبال كرد و بزرگان

  :انتخاب نيشابور به عنوان پايتخت در زمان طاهريان، بنا به داليل زير بود
گرامي بودن چهار عنصرخاك، باد، آب و آتش در نزد ايرانيان كه در نيشابور به  :مذهبي-1

 ،وجه مطلوبي وجود داشت

                                                 
شركت مؤلفان و مترجمان ايران، : تهران(مقدسي، احسن التقاسيم في المعرفه االقاليم، بخش دوم، ترجمه علي نقوي منزوي  1
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به علت رواني آب از كوه بينالود به سوي دشـت هـاي وسـيع و زمـين مسـاعد       :طبيعي-2
 و كشاورزي

 .ترين ايالت ايران بودكه خراسان بزرگبه علت آن :سياسي-3

 
  ن بزرگراساـومت سامانيان در خـحك

انتشار  يدست گرفتند، تقريباً تمامي حوزههحكومت را ب .ق.ه5287قلمرو سامانيان كه از سال 
اين قلمرو وسيع در ايران كنوني شامل خراسان، سيستان، . زبان فارسي آن روز را در بر مي گرفت

  .كرمان و در برخي موارد نواحي گرگان، طبرستان ساري، قزوين و زنجان بوده است
 در حـال حاضـر  ايـن شـهر   . واقـع بـود   ، تنها پايتخت سامانيان، واقع در خراسان بـزرگ بخارا

شهر بخـارا در جلگـه اي واقـع در    . ر بزرگ كشور ازبكستان و مركز استان بخارا استجمين شهپن
همراه با سمرقند يكي از  اين شهر .رود واقع استرود زرافشان و در كنار كانال شهرمسير سفالي 
مـردم آن بـه زبـان فارسـي و لهجـه تـاجيكي        درصـد  85كه نشين استكتاجي يدو شهر عمده

بعضي معتقدند بخـارا بـه معنـاي    . نظرها متفاوت است» خاراب« يي واژهدرباره .صحبت مي كنند
مجمـع  را جـويني بخـارا   . آمده است» ويهارا«پرستشگاه است كه در زبان سانسكريت به صورت 

  .1بزرگان ناميده و بخارا است
و  بوده اسـت النهر و يكي از كانون هاي دانش و ادب ايران بخارا يكي از شهرهاي مهم ماوراء

  :به عنوان پايتخت برگزيدند زيرامانيان اين شهر را به داليل س
و داشـتن محصـوالت    آن موقعيت جلگه اي شهر و حاصلخيز بودن زمين هاي اطـراف -1

 و اين شهر در جلگه رود زرافشان قرار دارد .متنوع كشاورز
 .موقعيت ارتباطي شهر و قرارگيري بر سر راه تجاري ابريشم-2
 

  راسان بزرگـدر خ) ناصرآل (ومت غزنويان  ـحك
زبـان نظـامي و   ا دولت ناصرالدين، يك دولت فارسيدولت غزنوي معروف به دولت آل ناصر ي

نداشت،  اما در مـدت اعـتال يعنـي از     ياين دولت خاستگاه نژادي و پايگاه ملي خاص. اسالمي بود
سـالم در بـين كفـار    اواسط قرن چهارم تا اواسط قرن پنجم هجري، غالباً به عنوان مروج و ناشر ا
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  ريانـايتخت هاي طاهـپ
  روـم

اين شهر و در انتهاي جنـوبي كـوير   . تركمنستان است مرو امروزه مركز استان ماري در كشور
» رودمـرو «دارد و از رود مرغـاب  قـرار نود مايلي شمال شـرقي سـرخس    يفاصله درو » قومقره«

  .گفته مي شود» مروزي« يه ساكنان مرو در فارسب.مشروب مي شود
ني آرياييـان و  از شهرهاي باستا اين شهر. مسيح مي رسد دشهر مرو به پيش از ميال يپيشينه

» مرگـوش «شـته بيسـتون مـرو را    بنداريوش اول در سـنگ . يان بوده استاز مراكز فرهنگي ايران
اين شهر پس از اسالم، مركز حكومت مأمون عباسـي و يكـي از   . ناميده و با باختر اسم برده است

  .1نيز مي گفته اند» جهانمرو شاه«كرسي هاي بزرگ خراسان بود كه به آن 
سـه شـهر    .از چهار شهر قديم خراسان بود كه زماني پايتخت اين استان بوده اسـت مرو يكي 

 نيهدليل انتخاب شهر مرو بـه عنـوان پايتخـت، پيشـي     .نيشابور، بلخ و هرات: ديگر عبارت بودند از
  .بود آنفرهنگي 

  
  ابورـنيش

ز مهـم  اين شهر از مراك. نيشابور يكي از شهرهاي استان خراسان رضوي در شرق ايران است
شـاپور  » «اقرسعل«شهر نيشابور را  يسازنده .استفرهنگي، گردشگري، صنعتي و تاريخي ايران 

  .گفتندمي» نيوشاهپور«زبان پهلوي آن را در  كهپادشاه ساساني دانسته اند » اول
 يدر دوره اين شـهر  .نيشابور يكي از چهار شهر مهم خراسان بزرگ قديم به شمار رفته است

عنوان پايتخت اين حكومت مستقل ايراني كه حامي و مروج علوم بود، انتخاب شـد و  طاهريان به 
  .نمود چون خيام و عطارنيشابوري را به جهانيان معرفي يرشد خود را سريع تر دنبال كرد و بزرگان

  :انتخاب نيشابور به عنوان پايتخت در زمان طاهريان، بنا به داليل زير بود
گرامي بودن چهار عنصرخاك، باد، آب و آتش در نزد ايرانيان كه در نيشابور به  :مذهبي-1

 ،وجه مطلوبي وجود داشت

                                                 
شركت مؤلفان و مترجمان ايران، : تهران(مقدسي، احسن التقاسيم في المعرفه االقاليم، بخش دوم، ترجمه علي نقوي منزوي  1
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به علت رواني آب از كوه بينالود به سوي دشـت هـاي وسـيع و زمـين مسـاعد       :طبيعي-2
 و كشاورزي

 .ترين ايالت ايران بودكه خراسان بزرگبه علت آن :سياسي-3

 
  ن بزرگراساـومت سامانيان در خـحك

انتشار  يدست گرفتند، تقريباً تمامي حوزههحكومت را ب .ق.ه5287قلمرو سامانيان كه از سال 
اين قلمرو وسيع در ايران كنوني شامل خراسان، سيستان، . زبان فارسي آن روز را در بر مي گرفت

  .كرمان و در برخي موارد نواحي گرگان، طبرستان ساري، قزوين و زنجان بوده است
 در حـال حاضـر  ايـن شـهر   . واقـع بـود   ، تنها پايتخت سامانيان، واقع در خراسان بـزرگ بخارا

شهر بخـارا در جلگـه اي واقـع در    . ر بزرگ كشور ازبكستان و مركز استان بخارا استجمين شهپن
همراه با سمرقند يكي از  اين شهر .رود واقع استرود زرافشان و در كنار كانال شهرمسير سفالي 
مـردم آن بـه زبـان فارسـي و لهجـه تـاجيكي        درصـد  85كه نشين استكتاجي يدو شهر عمده

بعضي معتقدند بخـارا بـه معنـاي    . نظرها متفاوت است» خاراب« يي واژهدرباره .صحبت مي كنند
مجمـع  را جـويني بخـارا   . آمده است» ويهارا«پرستشگاه است كه در زبان سانسكريت به صورت 

  .1بزرگان ناميده و بخارا است
و  بوده اسـت النهر و يكي از كانون هاي دانش و ادب ايران بخارا يكي از شهرهاي مهم ماوراء

  :به عنوان پايتخت برگزيدند زيرامانيان اين شهر را به داليل س
و داشـتن محصـوالت    آن موقعيت جلگه اي شهر و حاصلخيز بودن زمين هاي اطـراف -1

 و اين شهر در جلگه رود زرافشان قرار دارد .متنوع كشاورز
 .موقعيت ارتباطي شهر و قرارگيري بر سر راه تجاري ابريشم-2
 

  راسان بزرگـدر خ) ناصرآل (ومت غزنويان  ـحك
زبـان نظـامي و   ا دولت ناصرالدين، يك دولت فارسيدولت غزنوي معروف به دولت آل ناصر ي

نداشت،  اما در مـدت اعـتال يعنـي از     ياين دولت خاستگاه نژادي و پايگاه ملي خاص. اسالمي بود
سـالم در بـين كفـار    اواسط قرن چهارم تا اواسط قرن پنجم هجري، غالباً به عنوان مروج و ناشر ا
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هند و مدافع مذهب تسنن در خراسان و نواحي وابسته، مورد توجه و تأييد خالفـت بغـداد و حتـي    
گـذار ايـن   بنيـان . زبان اهل تسنن بـود اكثر بالد فارسي محبوب متشرعه اهل سنت در خراسان و

  .كتكين بودبدولت، ناصرالدين س
  

  زنويانـزنين تنها پايتخت غـغ
غـزنين در  . ا غزني، مركز واليت غزنين و از شهرهاي مركز افغانسـتان اسـت  شهر غزنين ي   

ساكنان اين شهر را غزنوي و . قديم مركز زابلستان، شهري بزرگ و واليت وسيعي در خراسان بود
. بـود  بزرگي همچون حكيم سنايي غزنـوي  يجايگاه ادبا غزنين .در گويش محلي غزنيچي گويند

  :پايتخت دولت غزنوي گرديد زير اين شهر بنا به داليل
 شهر غزنين از قديم االيام مركز زابلستان و خراسان بوده است،-1
 شهر غزنين بر سر راه تجاري ابريشم واقع شده بود،-2
 اين شهر از سال ها پيش مركز فرهنگي و مذهبي خراسان بوده است،-3
قرار گرفته و لـذا دسترسـي    منطقهاين شهر در يك تعادل نسبي با ساير شهرهاي ديگر -4
 و پذير بوده استير نقاط قلمرو از اين شهر، امكانبه سا
كي پايگاه مناسبي جهت لشكركشي هاي سـالطين غزنـوي بـه هنـد و     ژياز نظر استرات-5

 . پاكستان بوده است

  ان بزرگـوقيان در خراسـحكومت سلج
دريـاي عمـان تـا تفلـيس      حكومت سلجوقي كه از ماوراء سيحون تا سواحل مديترانـه و از    

ترين و پايدارترين دولت هايي اسـت كـه   ترين، قوييكي از وسيع. گرجستان گسترش داشته است
تأسيس اين حكومت در واليت خراسان در شهر ابيـورد در حـوالي    .در ايران به قدرت رسيده است

  .بوده استشهر سرخس 
  

  وقيـايتخت هاي دولت سلجـپ
بودنـد  همزمان چند شهر پايتخت ايـران   مابراي اولين بار در طول تاريخ  ،در زمان سلجوقيان

 هـاي ويژگـي  هـا از ايـن شـهر   هريك شدندميشامل شهرهاي اصفهان، مرو، نيشابور و بغداد  كه
  .داشتندسياسي خاص خود را 

١٣ 
 

  گراسان بزرـومت خوارزمشاهيان در خـحك
. ادي به نام اتابك را مأمور مي سـاختند دست خود افري امور مناطق دوراداره برايسلجوقيان 

-يكي از مهم. يران حفظ كرده بودندمغول به ا يبيشتر اين اتابكان، موقعيت خود را تا زمان حمله
  .اتابكان خوارزم بودند كه به خوارزمشاهيان نيز شهرت داشتند هاترين آنترين و معروف

صـورت  و بعـد از اسـالم بـه    »هوارزميـا «خوارزم كه در كتيبه هـاي هخامنشـي بـه صـورت     
حـدود آن عبـارت    .، ناحيه اي است در خراسان بزرگ در سـفالي رود جيحـون  آمده» خوراسميه«

 .سـيحون  يآرال تا سواحل درياي خزر و نواحي اييورد و تمامي نواحي رودخانه يدرياچه: است از
  .شودبه آن ها اشاره مي زيرخوارزمشاهيان داراي دو پايتخت بودند كه در 

  
  رقندـسم

بيشتر ساكنان اين شهر  .در حال حاضر دومين شهر بزرگ كشور ازبكستان است رقندشهر سم
 كـه پهلـوي سـمركند اسـت     يواژه يشدهنام سمرقند عربي. ي صحبت مي كنندبه فارسي تاجيك

به معني سنگ يا » اسمرا« از »سمر«جزء اول يعني  يريشه. معني تركيبي آن سنگ دژ مي باشد
. است» مركنده«يوناني آن  يواژه. به معني دژيا شهر است» كنتا«از ) كند(صخره و جزء دوم آن 

شهرهاي ماوراء النهر و يكي از كانون هـاي دانـش و ادب ايـران پـس از      تريناين شهر از بزرگ
  .است بوده اسالم
  

  انجـرگـگ
در  .در كشـور تركمنسـتان  » كهند گرگـانج «كنوني گرگانج شهري است باستاني در كنار شهر 

تـرين شـهر   پرجمعيـت  ترين شهر بر سر راه ابريشم بـود و پـس از بخـارا،   گذشته، اين شهر بزرگ
  .رفتبه شمار ميآسياي ميانه 

 زيراز داليل انتخاب اين دو شهر به عنوان پايتخت در زمان خوارزمشاهيان مي توان به مـوارد 
  :دكراشاره 
 تاريخي سمرقند وگرگانج،اهميت -1
چين و اروپـا   يدهندهبه عنوان پيوندابريشم،  ياين دو شهر با قرار داشتن در مركز جاده-2

 ، ندداراي اهميت چشمگيري بود
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هند و مدافع مذهب تسنن در خراسان و نواحي وابسته، مورد توجه و تأييد خالفـت بغـداد و حتـي    
گـذار ايـن   بنيـان . زبان اهل تسنن بـود اكثر بالد فارسي محبوب متشرعه اهل سنت در خراسان و

  .كتكين بودبدولت، ناصرالدين س
  

  زنويانـزنين تنها پايتخت غـغ
غـزنين در  . ا غزني، مركز واليت غزنين و از شهرهاي مركز افغانسـتان اسـت  شهر غزنين ي   

ساكنان اين شهر را غزنوي و . قديم مركز زابلستان، شهري بزرگ و واليت وسيعي در خراسان بود
. بـود  بزرگي همچون حكيم سنايي غزنـوي  يجايگاه ادبا غزنين .در گويش محلي غزنيچي گويند

  :پايتخت دولت غزنوي گرديد زير اين شهر بنا به داليل
 شهر غزنين از قديم االيام مركز زابلستان و خراسان بوده است،-1
 شهر غزنين بر سر راه تجاري ابريشم واقع شده بود،-2
 اين شهر از سال ها پيش مركز فرهنگي و مذهبي خراسان بوده است،-3
قرار گرفته و لـذا دسترسـي    منطقهاين شهر در يك تعادل نسبي با ساير شهرهاي ديگر -4
 و پذير بوده استير نقاط قلمرو از اين شهر، امكانبه سا
كي پايگاه مناسبي جهت لشكركشي هاي سـالطين غزنـوي بـه هنـد و     ژياز نظر استرات-5

 . پاكستان بوده است

  ان بزرگـوقيان در خراسـحكومت سلج
دريـاي عمـان تـا تفلـيس      حكومت سلجوقي كه از ماوراء سيحون تا سواحل مديترانـه و از    

ترين و پايدارترين دولت هايي اسـت كـه   ترين، قوييكي از وسيع. گرجستان گسترش داشته است
تأسيس اين حكومت در واليت خراسان در شهر ابيـورد در حـوالي    .در ايران به قدرت رسيده است

  .بوده استشهر سرخس 
  

  وقيـايتخت هاي دولت سلجـپ
بودنـد  همزمان چند شهر پايتخت ايـران   مابراي اولين بار در طول تاريخ  ،در زمان سلجوقيان

 هـاي ويژگـي  هـا از ايـن شـهر   هريك شدندميشامل شهرهاي اصفهان، مرو، نيشابور و بغداد  كه
  .داشتندسياسي خاص خود را 

١٣ 
 

  گراسان بزرـومت خوارزمشاهيان در خـحك
. ادي به نام اتابك را مأمور مي سـاختند دست خود افري امور مناطق دوراداره برايسلجوقيان 

-يكي از مهم. يران حفظ كرده بودندمغول به ا يبيشتر اين اتابكان، موقعيت خود را تا زمان حمله
  .اتابكان خوارزم بودند كه به خوارزمشاهيان نيز شهرت داشتند هاترين آنترين و معروف

صـورت  و بعـد از اسـالم بـه    »هوارزميـا «خوارزم كه در كتيبه هـاي هخامنشـي بـه صـورت     
حـدود آن عبـارت    .، ناحيه اي است در خراسان بزرگ در سـفالي رود جيحـون  آمده» خوراسميه«

 .سـيحون  يآرال تا سواحل درياي خزر و نواحي اييورد و تمامي نواحي رودخانه يدرياچه: است از
  .شودبه آن ها اشاره مي زيرخوارزمشاهيان داراي دو پايتخت بودند كه در 

  
  رقندـسم

بيشتر ساكنان اين شهر  .در حال حاضر دومين شهر بزرگ كشور ازبكستان است رقندشهر سم
 كـه پهلـوي سـمركند اسـت     يواژه يشدهنام سمرقند عربي. ي صحبت مي كنندبه فارسي تاجيك

به معني سنگ يا » اسمرا« از »سمر«جزء اول يعني  يريشه. معني تركيبي آن سنگ دژ مي باشد
. است» مركنده«يوناني آن  يواژه. به معني دژيا شهر است» كنتا«از ) كند(صخره و جزء دوم آن 

شهرهاي ماوراء النهر و يكي از كانون هـاي دانـش و ادب ايـران پـس از      تريناين شهر از بزرگ
  .است بوده اسالم
  

  انجـرگـگ
در  .در كشـور تركمنسـتان  » كهند گرگـانج «كنوني گرگانج شهري است باستاني در كنار شهر 

تـرين شـهر   پرجمعيـت  ترين شهر بر سر راه ابريشم بـود و پـس از بخـارا،   گذشته، اين شهر بزرگ
  .رفتبه شمار ميآسياي ميانه 

 زيراز داليل انتخاب اين دو شهر به عنوان پايتخت در زمان خوارزمشاهيان مي توان به مـوارد 
  :دكراشاره 
 تاريخي سمرقند وگرگانج،اهميت -1
چين و اروپـا   يدهندهبه عنوان پيوندابريشم،  ياين دو شهر با قرار داشتن در مركز جاده-2

 ، ندداراي اهميت چشمگيري بود

توزیع فضایی نهـادهای پایتختی ایران در خـراسان بـزرگ 
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 قرارگيري گرگانج در نزديكي آمودريا و دسترسي آسان به آب رودخانه،-3
 و، ادب، هنـر دانـش اء النهر و يكي از كـانون هـاي   ترين شهرهاي ماورسمرقنداز بزرگ-4

 بودومعماري ايران پس از اسالم 
 .ترين شهر آسياي ميانه در زمانه خود بودگرگانج پس از بخارا پرآوازه-5

ان بزرگـومت تيموريان در خراسـحك
بـه   راي مغول مركز ثابتي نداشتند و بيشـتر مجايي كه ااز فتح ايران توسط مغوالن، از آنپس 

جا مي شدند، لذا حكومت هـاي ايـران را بـه    هالنهر جابهاي ماوراءصورت يورت در مراتع و چراگاه
امراي محلي كه در اين مـدت بـر خراسـان    . صورت تيول و سيورغال به امراي محلي مي سپردند

آل كـرت در هـرات و    و داران در سـبزوار خراسـان  بـه سـر :  كومت مي كردند   عبارت بودند ازح
 .نيشابور
واقع، مي توان گفت كه خراسان در مركز متصرفات تيموريان قرار داشـت و پايتخـت هـاي    در

  . تيموريان يعني دو شهر هرات و سمرقند نيز از اين ناحيه انتخاب گرديدند
  

  راتـه
 آنهريرود از كنـار   و در حال حاضر، هرات مركز واليت هرات در شمال غرب افغانستان است

ابل، قندهار و مزار شريف يكي از چهار شهر بزرگ افغانستان محسوب هرات همراه با ك .مي گذرد
را تاجيكان تشكيل مي دهند كه به زبان فارسي با لهجه هراتي سخن  آنساكنان اصلي . مي شود

ابريشم قـرار داشـت و نقـش     ياين شهر پيش از كشف اقيانوس هند، در گذرگاه جاده .مي گويند
. قاره هند، شرق ميانه، آسياي مركزي و اروپا بازي مـي كـرد  شبه گي را از لحاظ بازرگاني ميانبزر

تمـدن هـاي شـرق و     قيتال ي برايهرات از لحاظ موقعيت جغرافيايي در طول تاريخ بستر مناسب
هرات و سمرقند به عنوان پايتخـت تيموريـان    هاياز داليل انتخاب شهر .غرب به شمار مي رفت

  :اشاره كرد زير مي توان به موارد
 ترسي شهر هرات به آب رودخانه هريرود،دس-1
 ،نددر مركز متصرفات تيمور قرار داشت سمرقندهرات و -2
ش بزرگي ابريشم قرار داشت و نق يهرات پيش از كشف اقيانوس هند، در گذرگاه جاده-3

اين شهر از . هند، شرق ميانه، آسياي مركزي و اروپا بازي مي كرد يقارهرا در بازرگاني ميان شبه
١۵ 

 

ي تمدن هاي شرق و غـرب بـه   قتال ي برايبستر مناسب  موقعيت جغرافيايي در طول تاريخلحاظ 
رو، هرات يكي از گهواره هاي تمدني در تاريخ پربـار خراسـان شـناخته مـي     ايناز. شمار مي رفت

 .شود
هـم  كـه  يكي از چهار قسـمت ايالـت خراسـان بـود     خ هرات همراه با نيشابور، مرو و بل-4

تصـوف، بـه شـمار     براي مهم يتحت نفوذ كليساي نستوري و هم پايگاه مركزي براي مسيحيت
 .مي رفت

خصوص هندوستان به آسياي شرقي، يهرات به لحاظ موقعيت ژئوپلتيكي خاص، دروازه-5
  .بود

  زرگـان در خراسان بـحكومت افشاري
صـفويه و  افشاريه از قبايل قزلباش بودند كه بعد از حمله مغول به آذربايجان رفته و در زمـان  

بيـورد و دره گـز مسـتقر    ( در عصر شاه عباس از آذربايجان به خراسـان كوچانـده شـده و در مـرز    
، بنيانگذار اين سلسله نادرشاه افشار است كه ) 17:1356آرنط، (گرديده تا مرزبان اين نواحي باشند 

ايـران را  پس از خروج افغانها از ايران به تخت سلطنت نشست و يكي از بزرگترين حكومت هاي 
 .افشاريان در طول مدت حكومتشان دو شهر ابيرود و مشهد را پايتخت خود قرار دادند. تشكيل داد
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 قرارگيري گرگانج در نزديكي آمودريا و دسترسي آسان به آب رودخانه،-3
 و، ادب، هنـر دانـش اء النهر و يكي از كـانون هـاي   ترين شهرهاي ماورسمرقنداز بزرگ-4

 بودومعماري ايران پس از اسالم 
 .ترين شهر آسياي ميانه در زمانه خود بودگرگانج پس از بخارا پرآوازه-5

ان بزرگـومت تيموريان در خراسـحك
بـه   راي مغول مركز ثابتي نداشتند و بيشـتر مجايي كه ااز فتح ايران توسط مغوالن، از آنپس 

جا مي شدند، لذا حكومت هـاي ايـران را بـه    هالنهر جابهاي ماوراءصورت يورت در مراتع و چراگاه
امراي محلي كه در اين مـدت بـر خراسـان    . صورت تيول و سيورغال به امراي محلي مي سپردند

آل كـرت در هـرات و    و داران در سـبزوار خراسـان  بـه سـر :  كومت مي كردند   عبارت بودند ازح
 .نيشابور
واقع، مي توان گفت كه خراسان در مركز متصرفات تيموريان قرار داشـت و پايتخـت هـاي    در

  . تيموريان يعني دو شهر هرات و سمرقند نيز از اين ناحيه انتخاب گرديدند
  

  راتـه
 آنهريرود از كنـار   و در حال حاضر، هرات مركز واليت هرات در شمال غرب افغانستان است

ابل، قندهار و مزار شريف يكي از چهار شهر بزرگ افغانستان محسوب هرات همراه با ك .مي گذرد
را تاجيكان تشكيل مي دهند كه به زبان فارسي با لهجه هراتي سخن  آنساكنان اصلي . مي شود

ابريشم قـرار داشـت و نقـش     ياين شهر پيش از كشف اقيانوس هند، در گذرگاه جاده .مي گويند
. قاره هند، شرق ميانه، آسياي مركزي و اروپا بازي مـي كـرد  شبه گي را از لحاظ بازرگاني ميانبزر

تمـدن هـاي شـرق و     قيتال ي برايهرات از لحاظ موقعيت جغرافيايي در طول تاريخ بستر مناسب
هرات و سمرقند به عنوان پايتخـت تيموريـان    هاياز داليل انتخاب شهر .غرب به شمار مي رفت

  :اشاره كرد زير مي توان به موارد
 ترسي شهر هرات به آب رودخانه هريرود،دس-1
 ،نددر مركز متصرفات تيمور قرار داشت سمرقندهرات و -2
ش بزرگي ابريشم قرار داشت و نق يهرات پيش از كشف اقيانوس هند، در گذرگاه جاده-3

اين شهر از . هند، شرق ميانه، آسياي مركزي و اروپا بازي مي كرد يقارهرا در بازرگاني ميان شبه
١۵ 

 

ي تمدن هاي شرق و غـرب بـه   قتال ي برايبستر مناسب  موقعيت جغرافيايي در طول تاريخلحاظ 
رو، هرات يكي از گهواره هاي تمدني در تاريخ پربـار خراسـان شـناخته مـي     ايناز. شمار مي رفت

 .شود
هـم  كـه  يكي از چهار قسـمت ايالـت خراسـان بـود     خ هرات همراه با نيشابور، مرو و بل-4

تصـوف، بـه شـمار     براي مهم يتحت نفوذ كليساي نستوري و هم پايگاه مركزي براي مسيحيت
 .مي رفت

خصوص هندوستان به آسياي شرقي، يهرات به لحاظ موقعيت ژئوپلتيكي خاص، دروازه-5
  .بود

  زرگـان در خراسان بـحكومت افشاري
صـفويه و  افشاريه از قبايل قزلباش بودند كه بعد از حمله مغول به آذربايجان رفته و در زمـان  

بيـورد و دره گـز مسـتقر    ( در عصر شاه عباس از آذربايجان به خراسـان كوچانـده شـده و در مـرز    
، بنيانگذار اين سلسله نادرشاه افشار است كه ) 17:1356آرنط، (گرديده تا مرزبان اين نواحي باشند 

ايـران را  پس از خروج افغانها از ايران به تخت سلطنت نشست و يكي از بزرگترين حكومت هاي 
 .افشاريان در طول مدت حكومتشان دو شهر ابيرود و مشهد را پايتخت خود قرار دادند. تشكيل داد
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  دـمشه
شهر مشهد كه امروزه يكي از بزرگترين شهرهاي ايران است تـا آغـاز قـرن سـوم هجـري از      

از بـه شـهادت   پـس  . اهميت زيادي برخوردار نبود و در جايگاه روستايي بنام سناباد واقع شده بود
هجري  6در اوايل قرن . آغاز شد) سناباد(، رونق و آباداني مشهد الرضا)ع(رسيدن حضرت امام رضا

و در زمان سلطان محمد خدابنده پادشاه شيعه مغول، شهر مشـهد مـورد توجـه قـرار گرفـت و در      
يشـتري  زمان صفويان نيز كه در اعتالي شعاير مذهب شيعه سعي فراوان داشتند، مشهد توسـعه ب 

 .يافت تا اينكه در زمان افشاريان به پايتختي انتخاب شد
  

 
 
 

  :اريان ميتوان به موارد ذيل اشاره نمودشـر مشهد توسط حكومت افـاز داليل انتخاب شه
 نادرشاه افشار پس از تاج گذاري در دشت مغان به اين دليل مشهد را به پايتختي برگزيد

ايد و چون نادر نگاه بـه توسـعه كشـور ار طـرف     كه تا بسط قلمرو خويش در شرق بيافز
  .شرق داشت از اين لحاظ مشهد بر اصفهان ارجهيت داشت

 
 

  اهميت مذهبي شهر مشهد بعنوان يك شهر شيعي مذهب و مهم ترين شهر خراسان در
  .زمان نادر از ديگر داليل انتخاب آن به پايتختي بوده است

  را افزايش مي دهدموقعيت پايكوهي مشهد، اهميت نظامي اين شهر.  
 

  انـان بزرگ پس از حكومت افشاريـخراس
پس از پايان حكومت افشاريان و با توجه به قدرت رسيدن حكومتهاي زنديه، قاجاريه، پهلـوي  
و جمهوري اسالمي ايران و با ذكر اين نكته كه در زمـان قاجاريـه خراسـان بـزرگ بـه خراسـان       

ي خراسان امروزي گشت، علي رغـم آنكـه اسـتان    امروزي تبديل گرديد و مرزهاي كنوني مرزها
خراسان و علي الخصوص شهر مشهد هميشه يكي از منـاطق مهـم و اسـتراتژيك كشـور ايـران      

  .اكوتوميك بوده اند ولي هيچگاه مورد توجه جهت پايتختي كشور نگرفتهئوبخصوص در زمينه ژ
  
  ه گيريـنتيج

محافل پژوهشي كشور كمتر تـاكنون مـورد   يكي از شاخه هاي مهم علم وسيع جغرافيا كه در 
توجه قرار گرفته است، جغرافياي تاريخي مي باشد، در اين تحقيق سعي گشته، جغرافياي تاريخي 
خراسان بزرگ از دو منظر جغرافياي شهري و جغرافياي سياسي مورد بررسي قرار گيـرد و داليـل   

: شهرهايي همچون. واكاوي واقع شودانتخاب پايتخت هاي ايران در اين محدوده جغرافيايي مورد 
نسا، آساك، نيشابور، مرو، زرنگ، غزنين، سمرغند، گرگانج، هرات، مشهد همگي درطول تـاريخ و  
در زمانهاي حكومتهاي مختلف از سلوكيان تا افشاريان سابقه پايتختي ايران را دارند كه مهمترين 

پوليتيكي، موقعيت ژئواكوتـوميكي اسـت   دليل پايتخت قرار دادن اين شهرها عالوه بر موقعيت ژئو
اميد آنسـت كـه بـا توجـه بـه مركـز قـرار گـرفتن         . كه اكثرا در مسير جاده ابريشم قرار گرفته اند

ژئواكوموتيك در معامالت امروزين جهان در امر توسعه منـاطق، دوبـاره شـاهد حضـور خراسـان      
  .مبزرگ كه حدودش بسيار بيشتر از استان خراسان امروزي است باشي
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١۶ 
 

  دـمشه
شهر مشهد كه امروزه يكي از بزرگترين شهرهاي ايران است تـا آغـاز قـرن سـوم هجـري از      

از بـه شـهادت   پـس  . اهميت زيادي برخوردار نبود و در جايگاه روستايي بنام سناباد واقع شده بود
هجري  6در اوايل قرن . آغاز شد) سناباد(، رونق و آباداني مشهد الرضا)ع(رسيدن حضرت امام رضا

و در زمان سلطان محمد خدابنده پادشاه شيعه مغول، شهر مشـهد مـورد توجـه قـرار گرفـت و در      
يشـتري  زمان صفويان نيز كه در اعتالي شعاير مذهب شيعه سعي فراوان داشتند، مشهد توسـعه ب 

 .يافت تا اينكه در زمان افشاريان به پايتختي انتخاب شد
  

 
 
 

  :اريان ميتوان به موارد ذيل اشاره نمودشـر مشهد توسط حكومت افـاز داليل انتخاب شه
 نادرشاه افشار پس از تاج گذاري در دشت مغان به اين دليل مشهد را به پايتختي برگزيد

ايد و چون نادر نگاه بـه توسـعه كشـور ار طـرف     كه تا بسط قلمرو خويش در شرق بيافز
  .شرق داشت از اين لحاظ مشهد بر اصفهان ارجهيت داشت

 
 

  اهميت مذهبي شهر مشهد بعنوان يك شهر شيعي مذهب و مهم ترين شهر خراسان در
  .زمان نادر از ديگر داليل انتخاب آن به پايتختي بوده است

  را افزايش مي دهدموقعيت پايكوهي مشهد، اهميت نظامي اين شهر.  
 

  انـان بزرگ پس از حكومت افشاريـخراس
پس از پايان حكومت افشاريان و با توجه به قدرت رسيدن حكومتهاي زنديه، قاجاريه، پهلـوي  
و جمهوري اسالمي ايران و با ذكر اين نكته كه در زمـان قاجاريـه خراسـان بـزرگ بـه خراسـان       

ي خراسان امروزي گشت، علي رغـم آنكـه اسـتان    امروزي تبديل گرديد و مرزهاي كنوني مرزها
خراسان و علي الخصوص شهر مشهد هميشه يكي از منـاطق مهـم و اسـتراتژيك كشـور ايـران      

  .اكوتوميك بوده اند ولي هيچگاه مورد توجه جهت پايتختي كشور نگرفتهئوبخصوص در زمينه ژ
  
  ه گيريـنتيج

محافل پژوهشي كشور كمتر تـاكنون مـورد   يكي از شاخه هاي مهم علم وسيع جغرافيا كه در 
توجه قرار گرفته است، جغرافياي تاريخي مي باشد، در اين تحقيق سعي گشته، جغرافياي تاريخي 
خراسان بزرگ از دو منظر جغرافياي شهري و جغرافياي سياسي مورد بررسي قرار گيـرد و داليـل   

: شهرهايي همچون. واكاوي واقع شودانتخاب پايتخت هاي ايران در اين محدوده جغرافيايي مورد 
نسا، آساك، نيشابور، مرو، زرنگ، غزنين، سمرغند، گرگانج، هرات، مشهد همگي درطول تـاريخ و  
در زمانهاي حكومتهاي مختلف از سلوكيان تا افشاريان سابقه پايتختي ايران را دارند كه مهمترين 

پوليتيكي، موقعيت ژئواكوتـوميكي اسـت   دليل پايتخت قرار دادن اين شهرها عالوه بر موقعيت ژئو
اميد آنسـت كـه بـا توجـه بـه مركـز قـرار گـرفتن         . كه اكثرا در مسير جاده ابريشم قرار گرفته اند

ژئواكوموتيك در معامالت امروزين جهان در امر توسعه منـاطق، دوبـاره شـاهد حضـور خراسـان      
  .مبزرگ كه حدودش بسيار بيشتر از استان خراسان امروزي است باشي
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