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 چکیده 

 رد که هاییآید. دولتمی شمار به ایران تمدنی حوزه از مهم بسیار قسمتی خراسان در تاریخ باستان،
 تثبیت در را خود تالش تمام  داشتند، نظر در را سیحون تا ایران جغرافیایی محدوده و حاکمیت ایران
 حفظ آرمان گاهچیه اما شد،می منجر ناکامی به گاه که هاییتالش. دادندمی انجام حدود این در مرزها

 سیحون در بخصوص خراسان، جغرافیایی مرزهای دلیل همین به گردید. درستنمی فراموش حدود این
 و یکپارچه دفاع که آرمانی. آیدمیدر آرمانی حتی و فرهنگی هویتی، مرزهای صورتبه کمکم جیحون و

 درپیپی هجوم برابر در را شده منظم و آبادجهان و دادمی قرار مدنظر سیحون مرزهای در را هماهنگی
  تاریخ گستره در آن فرهنگ و جمعیت خراسان، .کردحفظ می صحراگردان ویرانگر نیروهای

 چند درازای به آجر و سنگ از دیواری ساختن با هاچینی که گیرد عهده بر را نقشی همان خواستمی
 از دفاع برای باستان ایران در فرهنگ و نژاد مرز، از که یکپارچه این طرح بودند. داده انجام کیلومتر هزار

ورود اسالم به ایران از اعراب شکل جدیدی به خود گرفت.  شد، پس از حملهمی تصور خراسان مرزهای
توان باشد اما در محدوده مورد بحث این مقاله، میهای مختلف، تحولی مثبت در تاریخ ایران میجنبه

 از را خراسان سند، و جیحون فراسوی در اسالم جهان توسعه. دوگانه از ورود اسالم دریافت تأثیراتی
 سیحون یسوآن در پیشروی حال در خراسان مرزهای بار این .بود ساخته دور اول درجه مرزی موقعیت

اسالم، خراسان نه مرزهای از پس  درواقعبودند.  خراسان مرزهای تصرف حال در کوچروان بلکه نبود
 والیتی در داخل عنوانبهباستانی خود را داشت و نه مرزهای جغرافیایی جهان اسالم را بلکه  جغرافیایی

از کلیت یک روایت، برداشتی ارائه نماید که  کوشیده،هشگر پژودر این مقاله، تغییر موقعیت داده بود. 
بلکه از کلیت یک متنی یا چند قسمتی، یک استنباط کلی صورت  مورد بحث نیستصرفاً ناظر به دوره 

های سیر کلی از زمان رونیازا کامل مبنای استنباط نبوده است. صورتبه همآنگرفته و اجزاء یک متن 
های بعد از موضوع  و منابع تا زمان ماندهیباقاز ورود اسالم به ایران مبتنی بر آنچه که از اساطیر قبل 

 دهد.و در نتیجه تصویری یکپارچه از روندی را نشان می مطالعه گردیده است هاآن

 هاترک، اسالم. ماوراءالنهرخراسان، سیحون، جیحون،  ی:کلیدواژگان 
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  مقدمه
 که گرفتهشکل تمدنی هایحوزه نظریه چارچوب در پژوهش این
  نگری کالن اساس بر و "تمدنی حوزه درونی تعادل" بر آن در
 تمدن و تاریخ دیدگاه، این اساس بر. است شده تأکید( ماکرولوژی)

 ایهحوزه شود؛می تقسیم متعددی جغرافیایی هایحوزه به بشری
 اصخ هاییتمدن خود درونی شرایط اقتضای به متعدد جغرافیایی

 و نره و فرهنگ حتی و ارتباطی دفاعی، معیشتی، نظر از را خویش
 ودخ که خراسان بزرگ موقعیت ارزیابی. آورندمی وجود به ادبیات
 و یتکل در بایستمی آیدمی شمار به ایرانی تمدنی حوزه از جزئی

. شدیم دیده ایرانی تمدن فرهنگی و تاریخی جغرافیایی، تمامیت
 از ایران، روسای که کردمی اقتضا ایرانی حکمت باستان، دوره در

 ،وهواآب اخالق، در که سیحون، ماورای صحراگرد عناصر ورود
 مالش مرزهای ساکنین با متفاوت ساختاری معیشت، نحوه و زبان
 ها،الجد این پرتو از چنانکه .کنند جلوگیری داشتند ایران شرق

 یوضعیت چنین. آمدند وجود به ایران ایاسطوره روایات و  قهرمانان
 مه دیده اگر حتی. شودمی دیده کمتر ایران مرزهای دیگر مورد در

یم حاضر آنجا در که هستند ایران شرق پهلوانان این باز شود،می
 طالبم انطباق بیشترین که شودمی مالحظه جهت همین به. شوند

 ییعن ایران شرقی مرزهای جغرافیای با آن نظیر کتب و شاهنامه
 نقاط و دیگر  بلخ جیحون، مدام که روستازاین. است خراسان
 نای بزرگ روایتگران بعدها نیز. شودمی یاد آن در بزرگ خراسان
 رخدادهای نمایش صحنه بلخ .هستند خراسان خطه از ملی خاطره

 اسیابافر و اسفندیار توران، و ایران نبردهای یعنی شاهنامه، حماسی
 "سیاوش کین" به موسوم هاییسروده سرایش محل است؛ بخارا

 کمانگیر، آرش تیر کانونی ینقطه فرغانه نزدیک سیحون، و
 . ایران ایاسطوره قهرمان

 مرزها، و رودها نهرها، ،هاکوه از خراسان خطه سراسر آنکه یجهتت
 تاریخی ملی خاطره این از بخش یک گویای نحوی به یک هر

 در را بزرگ خراسان از جغرافیایی توصیف یک هم برای که هستند
ی این نکته با رشد و بالندگ .دهندمی انعکاس ایرانیان ملی روایات

 یخوببهزبان فارسی در ایران بعد از اسالم و ظهور شعرای بزرگ 
ات ادبی یپابهآشکار شده است. اما نباید از نظر دور داشت که پا 

مورد  تاریخی( هم باید) فارسی دری، تألیف کتب متعدد جغرافیایی 
توجه قرار گیرد. آثاری مانند حدودالعالم من المشرق الی المغرب و 
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است از جمله یعقوبی جغرافیدان سده سوم هجری در  یادشدهاسالم با ترکان 
ها با ترک کهآننویسد که والیتی از والیات خراسان نبود مگر البلدان می

جنگید. به نوشته ابن فقیه شهرهای بخارا و بلخ دو سپر مهم جهان اسالم در می
یچاب، اسب مرزهای خراسان با ترکستان را فرغانه، ترینمهمبرابر ترکان بودند. 

اشکال العالم نوشته جیهانی که در فضای فرهنگی خراسان سده
و از سوی دیگر  سوکیهای نخستین اسالمی پدید آمدند از 

اختصاص اخبار و مطالب فراوان به خراسان و مرزهای آن در دیگر 
منابع جغرافیایی، حضور بسیار پر رنگی به این ایالت در تاریخ 

های محلی دهد. در همان حال منابع متعدد تاریخفرهنگ ایران می
یی ارزشمندی درباره شهرها هستند که دربردارنده اطالعات جغرافیا

و حتی منابع مربوط به حدیث یا انساب که در خراسان تألیف شدند 
ی دادند، همگو اطالعات بسیاری درباره مسائل جغرافیایی ارائه می

، زمینه جغرافیایی خراسان را با خاطره تاریخی ایرانیان، همیروبر 
ین اطالعات دهند. زیرا همه ادر پیوندی تنگاتنگ قرار می

جغرافیایی که برای حیات فعال جامعه در ابعاد اعتقادی و ارتباطی 
های وقوع واجد اهلیت بوده، به باز پیدایی و درک مجدد عرصه

رویدادهای تاریخی و اساطیری چنانکه در کتابی مانند شاهنامه 
 .رسانداست کمک می شدهمنعکس

 ماروند اایرانیان به شمار میتورانیان از دیدگاه شاهنامه برادران  
باعث  در شاهنامه فردوسی و متقدم بر آن تاریخ هرودت آنچه

ها گردیده، دوگونه  زندگی متفاوت  از ایرانیان یا پارس هاآنجدایی 
تنی بر زندگی مببوده و با  گردابانیببوده است. یکی چادرنشین و 

ی ی مبتنزندگو دیگری یکجانشین  و کرده می امرار معاشغارت 
محدوده سیحون و  است.  ستودهیمبر زراعت و دامپروری را 

ابراز این دو نوع سبک زندگی بوده که گاه تبدیل عرصه نیز جیحون 
 شده است.دو سوی رود ساکنان  بین به عرصه جدال 

ت پیش از فتوحا) کمان ایران در عصر اساطیری و سپس تاریخیحا
، تالش داشتند از ورود عناصر صحراگرد و کوچرو در ایران( اعراب

 یناجلوگیری کنند.  رود گاه جیحون و گاه سیحون سویاینبه 
 جهان حکمت قالب در خلدون ابن که است اعتدالی و خرد همان

 رارق ستایش فاضله مورد مدینه قالب در فارابی ایرانی و باستان
 در مرزها حفظ به را رود سوی این جامعه روسای که چرا. اندداده
 . بود ساخته ملزم صحراگرد اقوام برابر

با سپری شدن دوران باستان و گسترش فتوحات اعراب به خراسان، 
، تمام جهان «مملکت خراسان»  به روایت منابع فتوحات اسالمی

بود که اینک  مرز جهان اسالم در برابر   پس از اسالم  ایرانی
های اسالمی و استقرار دولت شد.  پس ازخوانده می  1ترکان

ین ا ترینبزرگداد. اسبیجاب واقع بر جاده بزرگ، چاچ و اشروسنه تشکیل می
 شدهاحاطههای خرلخیه، تغزغز، ترکش، کیماک و غز ترک وسیلهبهمرزها بود که 

بود و نوشجان نیز نزدیک مرزهای چاچ و فرغانه مرز بین مسلمانان و ترکان به 
؛ مقدسی، 163: 1349؛ ابن فقیه، 165-182و 71: 1347یعقوبی، ) رفتشمار می

 (.52-56: 1370؛ قدامه بن جعفر، 382: 1361: 2ج



 31| ... خراسان  به اسالم ورود دوگانه تاثیر
 

-اهنامهش زایش  االسالم  بلخ محلقبه  ایرانی و ترک، مستقلمهین

 -اسالم جهان متفکران و طوس و بخارا جایگاه تولد  1پارسی های
 قطوان و دندانقان حتی و گردیدند -رودکی فردوسی و غزالی و 

 هک گردید خاکی از دفاع و هم برابر در نژادهم ترکان نبرد یادآور
  .داشت نام نیزمرانیا

های مختلف، تحولی مثبت در تاریخ ورود اسالم به ایران از جنبه
توان ایران داشته است اما در محدوده مورد بحث این مقاله، می

ای هاز بین رفتن حوزهدوگانه از ورود اسالم دریافت و آن  تأثیراتی
 .اسالم استجغرافیایی، تمدنی و فرهنگی خراسان بزرگ پس از 

ظام خواجه ن نامهیاستسمتون قدیمی تاریخی و از جمله  کههنگامی
 نییکجانشیهای های دشت بر سنتاز تسلط سنتالملک طوسی 

 متون عرفانی از زبان عرفایی مانند  شکایت کرده است و یا 
-یمرا خطاب قرار داده طغرل سلجوقی  کنند کهمی نقل باباطاهر 

اند به ای داشتهاشارهگوید ای ترک با خلق خدا چه خواهی کرد؟ 
امعه صحراگرد با جامعه یکجانشین. زندگی ج تعامل و یا تقابل 

کلیه تحقیقات جدید خارجی از جمله فرای در بخارا  همچنان که
و امپراطوری صحرانوردان اثر رنه گروسه و  یوسطقروندستاورد 

 جدال جامعه یکجانشین و چادرنشینان به نیز اشپولر در تاریخ مغول
ند اسلجوقیان ترک نژاد را ستایش کرده اند و گاهدر جیحون پرداخته

زیبا را از ترک شدن و ورود آریایی که با بستن راه جیحون، ایران 
قات تحقیاند. در یعنی غزان نجات داده خویشاوند صحراگرد عناصر 

صحراگردان و  صلی راجع بهبحث مفداخلی نیز مرحوم صفا 
در کاربرد این عناوین، اشاره  هاآنکه منظور همگی  کوچروان دارد

  به دو نوع زندگی متفاوت بوده است.
 بستر یک تاریخی -حماسی توصیف ،ملی خاطره

  جغرافیایی
 از واژه ،متعلق به عهد ساسانی یا اشکانی در منظومه ویس و رامین،

د و متعلق به خاک خورشیمعنی محل طلوع ه پهلوی خراسان  ب
  است: ادشدهیایران  

 زبان پهلوی هر کاو شناسد  
 خراسان آن بود کز وخورآسد                                

 خور آسد پهلوی باشد خور آید
 عراق و پارس را خور زو برآید                                 

 خورآسان را بود معنی خورآیان
 کجا از وی خور آید سوی ایران                                

 176: 1369گرگانی،                                             
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در  های به نگارش درآمدهاولین  شاهنامه نامه ابوالمؤید بلخیو گرشاسب البلخی
 بلخ است.

هاما حماسشود ساسانی نامی از خراسان برده نمی تا پیش از دوره
ا بنهای ایرانی، در بردارنده اخبار فراوان درباره مرزهای خراسانند. 

 (کیومرث) جم نواده نهمین فریدون،، اساطیری روایاتمندرجات به 
 ردک تقسیم  «تور» و  «سلم» ، «ایرج: »خود پسر سه بین را جهان

این  (.247: 1356 ،1ج مسعودی، ؛222-230: 1375 ،1ج طبری،)
 جانب از ایران مرزهای دائمی تهدید ناعادالنه، علت تقسیم 

ایران این وقایع  سرایحماسهفردوسی شاعر ه است. بود کوچروان
  :را چنین به تصویر کشیده است

 کرد یجوجهانچنان بخششی کان 

 همه سوی کهتر پسر روی کرد                                        

 ترا باید ایران و تخت کیان

 مرا بر در ترک بسته میان                                        

 بدو گفت کای مهتر نامجوی

 یجوآرامگر کام دل خواهی                                        
 من ایران نخواهم نه خاور نه چین

 نه شاهی نه گسترده روی زمین                                       

 .(102: 1966: 1)فردوسی،ج                                            
 سؤالد. کردن تقسیم  خود میان را زمین و کشتند را ایرج سلم، و تور

؟ بوده است ی زمیناینجاست که صحنه وقوع این رویدادها در کجا
ه شود. بدیده می باستانی در دنباله روایات  سؤالبه این جواب 

به  یرجا فرزند منوچهر دست به تور شدن کشتهنوشته این روایات، 
 رانای مرزهای به تور فرزند افراسیاب هجوم باعث انتقام خون پدر،

 ماجراهایی طی بعدها گیری حماسه ملی آرش کمانگیر و شکل و
در  .قهرمان دیگر شاهنامه گردید سیاوش شدن کشته دیگر،

ماجرای آرش کمانگیر، با توجه به اینکه بیرونی خود از منطقه 
به نوشته  توان مهم دانستخوارزم بوده است، روایت او را می

، با دهشسیزدهم از تیر برگزار می بیرونی، عید تیرگان که در روز
 تورانی افراسیاب کهیهنگامنویسد: این واقعه مرتبط است. وی می

بر ایران غلبه یافت و منوچهر را در طبرستان در محاصره گرفت، 
اب پرت اندازهبهمنوچهر از افراسیاب خواهش کرد که از کشور ایران 

 آرش را که مردی با دیانت افراسیاب پذیرفت. ر به او بدهد یک تی
بود حاضر کردند. آرش به قوت و نیرویی که خداوند به او داده بود 
کمان را تا بناگوش خود کشید و خود جان داد. خداوند باد را امر 

که تیر او را از کوه رویان بردارد و به اقصای خراسان که میان کرد 
این  روز پرتاب کردن ایرانیان  است پرتاب کند.فرغانه و طبرستان 

، 1پورداوود، ج) عید گرفتند از افراسیاب رهایی یافتند که را تیر
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توران  جدال ایران و   (.335-34: 1363؛ بیرونی، 36-334: 1377
یابد تا اینکه قهرمان دیگر در زمان افراسیاب همچنان ادامه می

 از ترخص با رستم و سیاوششود. شاهنامه یعنی سیاوش خلق می
. ندنمود جهت نبرد با افراسیاب عزیمت بلخ جانببه کیکاووس،

. ودندب کرده تخلیه را آنجا تورانیان شدند، نزدیک شهر به کههمین
 یانتوران علیه لشکری آنجا از و متصرف را بلخ ،رستم و سیاوش

 تاس بلخ در رویدادها این روایتگر ثعالبی شاهنامه. کردند اعزام
 چو ایران سپاه اندر آمد بتنگ

 بدروازه بلخ برخاست جنگ                                    
 دو جنگ گران کرده شد در سه روز

 چهارم سیاوش لشگر فروز                                   
(85: 1384ثعالبى، )   

 اوشسی اما فرستاد، سیاوش نزد صلح برای را خود برادر افراسیاب
. دانست  ایران اشغالی نواحی همه دادن پس باز را صلح شرط

 87 :همان) کرد ترک را ایران اراضى و پذیرفت را شروط  افراسیاب
 اخرف و معنوی سخن به ای سیاوش را کشت واما طی توطئه (86 -

 :فردوسی
           آفرینجهان رای بود چنین

زمین توران به سپارد جان او که    

( 291 :1372 فردوسی، ) 

 هک بود توران و ایران بین متعدد هایجنگ آغازگر سیاوش سوگ
 ت،اس داده تشکیل را فردوسی شاهنامه روایات عمده بخش تنهانه

 در نانکهچ. کندمی تطبیق هاسروده این با نیز اوستا مندرجات بلکه
 مجرم ابافراسی از انتقام درگرفتن ایرانیان که خوانیممی یشت آبان

 :طلبیدند یاری به را اهورمزدا  تورانی،
 من که...  تواناترین ای نیک ای ده من به را کامیابی این" 

 شندهک انتقام پسر من ...کشم زنجیر به را تورانی مجرم افراسیاب
: 1377 یشت ها،) "شد کشته خیانت به که سیاوش نامور یل از

213.)  
 رد گردآمدن با ایران سپاه سیاوش، مرگ از پسبه روایت طبری، 

 تهاجم مورد را تورانیان طرف، چهار از ،"بلخ اسطون شاه" صحراى
 طبری،)  1کشتند سیاوش خون انتقام  به را افراسیاب و قراردادند

 ونخ انتقام به سیاوش، نوه لهراسب شدن کشته (.428: 1375 ،2ج

                                                           
 خی،نرش) است بوده بخارا شهر در بر افراسیاب گور بخارا، تاریخ نوشته به - 1

 هب که سرودهایی رفته، آنجا سال هر بخارا، پرستانآتش روازاین و (23: 1363
 گمان به که چرا. خواندندمی بود موسوم "سیاوش کین" به محل مردم زبان

 طبری(. 111: 1375کاشغری،) بود شدهکشته آنجا در سیاوش احتماالً هاآن
: 1375 ،2 ج طبری،) است رسانده پیش سال هزار سه به را هاسروده این قدمت
 اجداد زا را کیکاووس فرزند سیاوش هاخوارزمی ثعالبی، گفته به همچنین(. 455
 (.167 -213: 1384ثعالبی،) دانستندمی خود

 شدِرَف و ویران هاآتشکده آن پی در که هاتورانی توسط افراسیاب
 از) لهراسب نوه اسفندیار ،(456: همان) رفت غارت به کاویانی

 اهتورانی وی. کشاند کارزار عرصه به را( شاهنامه معروف قهرمانان
یان و کیان فرمانروایی مقر بلخ، به را کاویانی دِرَفش و گزارخراج را

 77 فقره در (.481 همان:) تنی یافتو روئین بازگردانید پیشدادیان
 که ودهب فر پرتو از: »است شدهاشاره موفقیت این به زامیادیشت، از

 افته،ی ظفر کرسیوز برادرش و تورانی مجرم افراسیاب  بر کیخسرو
 و دش کشته خیانته ب که سیاوش نامور یل از و نمود دربند را آنان

  (.213: 1377 پورداوود،) «کشید انتقام دلیر اغریرث از
 یهعل تورانیان طوالنی خصومت داستان گردید، مالحظه چنانکه
 مانند ناموران سپهبدان، پادشاهان، از برخی اسامی و ایرانیان

 تااوس در ما برای، سیاوش،کیخسرو کرسیوز، اغریرث، افراسیاب،
نیز چنانکه از روایات  (.181و  179: همان) است مانده محفوظ

یری گشکلاولین جایگاه  شود  میانه جیحون و سیحون،فهمیده می
این، های ملی و اساطیری ایرانیان بوده است. عالوه بر حماسه

 هرایوهکه در باالی جیحون قرار داشته،  Sugada سغد() سوغده 
در که  مورو( ) بخذی( و  مرو ) بلخ؛  Harayava هری یا هرات()

پس از مهاجرت به  هاآریاییمحل اسکان زیر جیحون قرار داشتند 
و در یک حوزه جغرافیایی  هاآنو اوستا از  2اندفالت ایران بوده

ان ای که در عصر ساسانیحوزهیاد کرده است  تمدنی متعلق به ایران
 نیز و ااوست یشتهای حجم بیشترینسان معروفیت یافت و به خرا

را به خود  ایران اساطیری دوران فردوسی و تاریخ شاهنامه
 است. اختصاص داده

شود تورانیان وارد دوران تاریخی نیز میادامه جدال ایرانیان و  
 ارزمخو پرثوه،بنا به روایات تاریخی،  چنانکه در عصر هخامنشی و

 تالش نمود کورش بزرگکه  از جمله نواحی بود باختر و
  اخراج کندها این سرزمینها( را از حدود ماساژت) صحراگردها

 عقب ضمن تالش کرد کورش (.210 -212: 1336: 1هرودت، ج)
 متصل هم به راجیحون و سیحون  رود ساحل دو سکاها، راندن

 سمتق هرودت، گفته به. نیست معلوم درست هاجنگ کند. نتیجه
 تهکش هم کورش و رفت بین از نبرد دشت در پارس لشکر بزرگ

 سکاها و گردید فاتح کورش ااسترابو  گفته به  اما( 286: همان)  شد
 مدت در که کبیر داریوش(. 55: 1382 ،ااسترابو)  گشتند مطیع

 جمشید( امر داد تا واره ) آمده که اهورمزدا به یما  43تا  21فقره  2در فرگرد  - 2
جمشید با تعمیر واره، پرچم تعمیر کند.  Baxazi باختر() باخذى درمحوطه( را )

ای بلند هسلطنت و فر پادشاهی را بر فراز آن بلند کرد و بخذی زیبا دارای بیرق
از   (226: 1356؛مسعودی،  183: 1377ها، یشت) پایتخت اولیه آریاها گردید

های فراخ، رمه یهاچراگاهسرزمینی آریائی با  عنوانبهنیز  Muru مرو()  مورو
:  1369فرنبغ دادگی، ) است یادشدهفراوان، چوپانان و نیزه ساالران کوشا در اوستا 

 (.112: 1343؛ پورداوود، 206بند 



 33| ... خراسان  به اسالم ورود دوگانه تاثیر
 

 سکائیه زا بیستون کتیبه در رسید، قدرت به کورش از پس کوتاهی
 بنا به ، همچنیناست یادکرده ایران ایاالت از ایالتی عنوانبه

 سک و ورکهئوم سک سکائی قوم دو نقش رستم، مندرجات کتیبه
 در کائیهس که گرفت نتیجه چنین تواندادند. میمی باج او به  تیگر
از سوگودَ یا سوغذَ نیز  .اندبوده ایران تابع ممالک جزو کورش زمان
نفوذ هخامنشیان تا مرزهای  دهندهنشانکه  ادشدهیین کتیبه در ا

  (.26: 1384؛ شارپ،223و  431: 1377پورداوود، ) سیحون است 
 نابعم از که پیرنیا هاینوشته به استناد با پس از هخامنشیان و 

 از و اسالمی روایات به بنانیز  است، کرده استفاده زیادی یونانی
 سیحون مرزهای درمقدونی  اسکندر جعفر، بن قدامه الخراج جمله

 دقصبه را  ماجوج و یاجوج سد  نیز و اسکندریه شهر آن، ماورای و
 ایران شرقی شمال مرزهای به صحراگردان هجوم از جلوگیری

 آمده قرآن در آن داستان که است سدّى همان یأجوج، سد.  ساخت
 -187: 1370 جعفر، بن قدامه ؛1706: 1375 ،2ج پیرنیا،) است
 یباستان روایت یک چگونه که دهدمی نشان خبر این نقل(. 165

 همان همچنان زیرا. است شدهگزارش و بازسازی اسالمی، دوره در
 از هک ترجمان سالم داستان نیز .ایمبوده اهدش  را تاریخی شرایط
 د،ش اعزام شکسته سد وضع از اطالع برای عباسی خلیفه جانب

  (.4: مقدمه:1345ابن فضالن، )  است مشهور
فقدان یک دولت  یواسطهبهر اواسط قرن سوم قبل از میالد، د

  "بود راهمف اسکندر از پیش تا" که به گفته طبری  متمرکز نیرومند
آریانهاى »طخارحمالت صحراگردان ، (488:  1375 ، 2ج طبری،)

 بوراقوام مز. ی شمال شرق ایران بیشتر گردیدبه مرزها  «سکایى
اراضى نام خود را به پس از اسکان بین سیحون و جیحون، که 

 داده بودند، -تخارستان() طخارستان - حوزه علیاى رود جیحون
ند یددست کشخود نشینی و خوی جنگاوری دگی کوچاز زن جیتدربه
منابع  درچنانکه . روی آوردندکشاورزی و تجارت زندگی به  و 

سربازانی ضعیف که در جنگیدن ترسو و در تجارت  عنوانبهچینی، 
 و111: 1383مارکوارت، )  اندادشدهیو بازاریابى مهارت بسیار دارند 

در سال  را که یوئه چی گردابانیبکمانداران ، طخارها. (58-56
قبایل هون، از  وتازتاختساخت دیوار چین و  جهیدرنتق.م 161

والیت کانسوى چین به سمت جنوب غربى مهاجرت نمودند از 
 ها موفق به تصرف ، یوئه چیدر گام بعدیاما  شمال سیحون راندند

پایتخت خود را در شمال جیحون   شده،یا طخارستان « تاهیا»
کوشانیان ساکنان محدود  بار نیاو  (112 :همان) ردنداحداث ک

 ان نیز ساسانیان که با ظهورش بار نیاجیحون و سیحون گردیدند. اما 

را پدید آوردند درصدد الحاق مجدد این محدوده تمدنی  نام خراسان
 ( م240 -270) اول شاپور ساسانی پادشاهبه ایران برآمدند چنانکه 

 کردن حکبا شد و  -هاکوشانی–ها موفق به براندازی یوئه چی
 شهرهای و تصرف -رستم نقش- کوه، دل بر خود پیروزی جریان

 و جغرافیایی محدوده بازهم  (391: 1343 مشکور،)  چاچ سمرقند،
 که چندان دوامیپیروزی  را در سیحون تعیین کرد. ایران تمدنی

 هب را دیگری نشینکوچ طوایف هجوم جیحون و سیحوننیاورد و 
 یا "افتالیت" رومیان ،"یزا" هاچینى که طوایفی. نشست نظاره

 مارکوارت،) گفتندمى "هیاطله" ایرانیان و "سفید هاىهون"
 سال رد افتالیتوس یا افتالیتوبه فرماندهی پادشاه خود،  (36 :1383
 بار این. ندآورد هجوم ساسانی قلمرو شرقی مرزهای به. م 425
 ینینشعقبرا وادار به  هاآن رودمرو  در پنجم بهرام غافلگیرانه حمله

 نصب جیحون کنار در میلى پنجم بهرامبه ماورای جیحون نمود. 
 تا ادد دستور نرسی، خود برادر به و بود مملکت ثغر عالمت که کرد
 نبود معنی بدان این(. 624: 1375 ،2ج طبری،)  گیرد مقر بلخ در
-نمی خراسان به متعلق را جیحون ماورای ایرانی، هایدولت که

 بسط آن از بیشتر را خود نفوذ که نبود هاآن توان در بلکه دانستند،
 ایادع و جغرافیایی خاطره این ساسانی پادشاهان وجودبااین. دهند
 هب طبری چنانکه. بودند نبرده یاد از را جیحون ماورای بر ایران

 :ستا کردهاشاره جیحون ماورای به گذر برای ساسانی فیروز تالش
 نگذرد رگو بهرام منار از که بود کرده پیمان اخشنوار با نیز فیروز و»
 تا تبگف رسید منار به فیروز چون و نیاید در هیطالیان دیار به و

 خود روى پیش را منار مرد سیصد با که بستند بدان فیل پنجاه
 یمانىپ به گونه بدین خواستمى و رفتندمى آن دنبال و بردندمى
- 633: 1375 ،2ج طبری،)  «باشد کرده وفا داشت اخشنوار با که

628.)  
 دست از را برادرانش و پسران خود، جان راه این در نیز اما فیروز

 دو ایران و غارت صحراگردان توسط  مرو و هرات داد. شهرهای
 (.629: همان) گردید آنان باجگزار سال
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 های مختلف حکومت ساسانیان؛سیحون و جیحون در دوره

 منبع: نویسندگان مقاله

 

 پادشاهی دوره طی ایران داخلی امور در شمالی اقوام مداخالت وجا
 رشبراد با مخالفت در تنهانه افتاد که اتفاق گور بهرام نوه قباد

 "دگیفرزندخوان" تقاضای از خاقان بلکه برد، پناه هیاطله به بالش
 ومهج در هیاطله برای انتقام بهانه قباد، مرگ جهت همین به. کرد
تالش زیادی  انوشیروان(. 637: همان) گذاشت باقی را ایران به

راه ها در این از فرارودان انجام داد و حتی با ترک هاآنبرای اخراج 
 ذشتبگ آن ماوراى و بلخ از" طبری متحد گردید چنانکه به نوشته

  "بازگشت خراسان از آورد. آنگاه فرود فرغانه به را خویش سپاه و
است زیرا به (. اما ظاهراً این اقتدار موقتی بوده 651: 2همان،ج)

ار قسمتی از دی ازاینکهپسخاقان ترک  دینوری، سنجبوا نوشته
 همانجا() "آورد تصرف به بود گرفته کسرى آنچه جز" را هیاطله

 قند،سمر فرغانه، چاچ، شهرهاى بر و لشکر کشید  خراسان سویبه
 سرشپ روان،یانوش .رساند بخارا به را خود و کرد غلبه و نسف کش
  و هاسرزمین خاقان داشت، گسیل ترک خاقان جنگ  به را هرمز

 خود کشور به و کرد تخلیه بود کرده تصرف که را شهرهایى
  بخش چهار به را کشور انوشیروان  (.97: 1371دینوری،) بازگشت

صاحب یا امیر ناحیه( نامید. ) هر قسمتی را پاذگس  و کرد تقسیم
  -2ایالت شمالی() اپاختر  -1این چهار پاذگس عبارت بودند از 

 
ایالت ) خوروران -4ایالت جنوبی() نیمروز -3ایالت شرقی() خراسان
 . (21-23: 1383مارکوارت،) غربی( 

                                                           
 ،(وهمنه)  ابیورد ،(وراز)   نسا: از بودند عبارت محلی کوچک هایدولت ین - 1

  سمرقند ،(وردانشاه)  وردانه ،(بخارخوذاو)  بخارا ،(خوارزم خسرو)  خوارزم
 خطالن)  ختل ،(اخشیذ)  فرغانه ،(اخشیذ)  سغد ،(افشین)  اسروشنه ،(طرخان)

 رارودان در اواخر دوران ساسانی ف

 پادشاه ساسانی، خراسان زیخسروپروایالت شرقی یا خراسان در عهد 
شود که وی انگشتری از طال با  نقش شد. گفته میآزاد نامیده می

 کردرا با آن مهر مى هاادداشتیداشت که « آزاد خراسان»
. بخارا و بلخ دو طرف عالی و نکوی (63:  2، ج1356مسعودی، )

ها از که در آنجا مردم به رتبه دادیمجهان خراسان را تشکیل 
: 1همان، ج) شده بودند یبندرتبهو طرخان  قیبه طرمرزبان تا 

 سیاسی در تمرکز عدم در اواخر دوره ساسانی و در نتیجه (.158
 1دبو شدهتشکیل محلی مستقل و کوچک هایحکومت فرارودان،

گزارش فتوحات اعراب را منابع اسالمی و بخصوص منابعی که  که
اند اما گیب با مطالعه این ترک شمرده اکثراًرا  هاآناند نموده ارائه

ند که اهای محلی ایرانی بودهمنابع نتیجه گرفته است که این دولت
یاری ترکان در بس وجودباایناند ترک دانسته اشتباهبهرا  هاآناعراب 

: 1337گیب، ) ها را در برابر اعراب یاری داده بودندموارد این دولت
رکستان نامه از طرخان پادشاه ترکان تحت . بارتولد در ت(25-22

. مغشوش بودن  (442: 1بارتولد، ج)  است یادکردهعنوان شاه چاچ 
از بین رفتن مرز تمدنی ایران و ترکان بوده  دهندهنشانها گزارش

 شود.است که از نظر تمدن ایرانی نوعی افول محسوب می

 دوره یک دوگانه و آغاز سیرتوسط اعراب  فتح فرارود

 تاریخی

-روب)  روب ،(خوذاى گوزگان)  جوزجان ،(ترمذشاه)  ترمذ ،(خطالن شیر یا شاه

  سیستان ،(ورازبندگ)  غرچستان ،(ورازان)  هرات ،(شهرک)  طالقان ،(خان
 (625: 1375 ،2ج طبری،) ( کاولشاه)
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 برای باستان ایران در فرهنگ و نژاد مرز، از که اییکپارچه طرح
 ورود و اعراب حمله با  شد،می تصور خراسان مرزهای از دفاع

 خراسان، بر اعراب حاکمیت .گرفت خود به جدیدی شکل اسالم،
قبایلی اعراب  بر هم زد. ساختاررا  ایالت این تمدنی حوزه تعادل
 یفاراب که گردید ایجامعه هایویژگی از ایالت این شدن دور باعث

 در ق،اخال علمای سایر مانند فارابی. بود نامیده فاضله مدینه را آن
 که داند،می خیر را امری هر متوسط حد موارد، تمام در و امور همه

 .رسندمی سعادت به  آن مردمان جامعه، زعیم سوی از آن رعایت با
در . است شده نامیده فاضله مدینه فارابی سوی از ایجامعه چنین

 روسای که رفتمی شمار به جاهله ایجامعهمقابل از نظر فارابی 
 ودخ کار در و باشند غیره و غارت ثروت، کسب دنبال به فقط آن

 ارابیف .نکنند عمل خود جامعه مصلحت به و نکرده رعایت را اعتدال
 :مانند دارند گوناگونی هایفرم هااین: گوید جاهله جامعه باب در

 جهت رد که مردمی. احرار و حریت تغلبیه، کرامیه، خسیسیه، نذاله،
 و شکار زراعت،: مانند مختلف، طرق از زندگی ضروریات کسب
 آدم در یا و کرامات و افتخارات کسب ثروت، اندوختن  یا دزدی
 سلطت مردم اموال بر راه این از و باشند تعاون در باهم غلبه و کشی
 شکیلت را جاهله مدینه هانیا باشند، آزاد همه دوبندیق بدون یا یابند
 ملتی از ملتی هر به بیان فارابی،(. 43-45: 1371 فارابی،)  اندداده

 وضع -2اخالق و خوی -1: شودمی داده امتیاز امر دو به دیگر
 رضیاال تحت و االرضی سطح لحاظ از اقلیمی هر طبیعت. آفرینش

 از ناشی سرزمین و وطن به عالقه قهراً دارد، اثر مردمش در
 چه دارد، اثر مردم وخویخلق در خوراک نوع و غذاها. جاستهمین

بر این   .(38: 1371 فارابی،)   اندمحیط عوامل محصول خود هاآن
 تضادها و تعصبات از مملو ای جاهله واساس جامعه عرب، جامعه

 گریغارت به خود، وحشیگری طبیعت برحسب کهرفت به شمار می
 آرام را هاآن بود توانسته دین فقط بودند و گرفته عادت خرابکاری و
 (. 285-89: 1336 ،1خلدون،ج ابن)  کند متحد باهم و

 خراسان. وطنی نداشتند اعراب نسبت به خراسان احساس تعلق
ستند تواننمیکسب درآمد بود و   محل و بیگانه ایناحیه آنان برای

 هجاهل جامعه این تسلطکنند.  یپوشچشماز درآمدهای سرشار آن 
 آب طشرای از برخاسته احساسی- وطنی تعلق احساس نوع هیچ که
 یگدیپاشازهم و ثروت تاراج به منجر نداشت، خراسان به  -هوایی و

 38: 1371 فارابی،)  این ایالت گردید اقتصادی و اجتماعی ساختار
 (.156-160: 1336 ،1 ج خلدون، ابن ؛

 توحف منابع ترینمهم از که البلدان فتوح مؤلف به روایت بالذری
 آتش و کردندمی ویران تاختهپیشدر خراسان » مسلمانان است،

 عرب، سردار ابوعبیده گفته به(. 295: 1346 بالذری،)  «زدندمی
   بود هامتاع و چارپایان دختران، پسران، به مرو صلح

 ،1ج  مسعودی، ؛143: 1375 ،5طبری،ج ؛289: 1346بالذری،)

دچار قحطی گردید که  یافتدستمرو را چنان حالی . (371:  1356
ی: طبر)  "دستور رسید که از والیات آذوقه به آنجا حمل کنید"و 
: 1371؛ ابن اثیر، 408: 1346؛ بالذری،4268:  10؛ ج9،4138ج
 اخلف دربار لباس و میوه حتی و کاال پارچه، طال، پول، (. 80: 14ج
 نرشخی گفته به. شدمی و حجاز سرازیر عراق به این سرزمین از
 بخارا خراج چه هر و بیامدى حده على عاملى هرسال بغداد از»

 دشبخارا تهیه می هایکارگاهکه در  هاییپارچه)  جامه این از بودى
 و نرشخی  طبری، بالذری، (.28: 1363 نرشخی،)  «بردى عوض
 رخب اعراب توسط سمرقندیان و بخارائیان شدن برده از یاقوت،

: 1363 نرشخی، ؛ 810:  1375 ،11 ج طبرى، ؛ 239: همان) اندداده
   .(520- 522: 1383 ،1 ج یاقوت، ؛53

 تیبهق گردیدند. اعراب با خود هایخانه تقسیم به موظف خراسانیان
 سغدیان و بیاورد سغد شهرهای درون را عرب قبائل»عرب،  سردار

 بیکند بازرگانان (.309: بالذری) «کرد رها هادشت در خانمانبی را
 و زنان و فرزندان شدند مجبور چین از بازگشت از پس بخارا،

(. 62: 1363 نرشخی،)  کنند خریداری اعراب از را خویش نزدیکان
 ویشخ اسباب» کشکثان نام به بخارا در قومی طبری، نوشته به

 «ردندک بنا کوشک صدهفت شهر بیرون از عرب و به گذاشتند جمله
 هزار 700 شد مجبور نیشابور دهگان (.148: 1375 ،5ج طبری،)

 به ملزم شاه خوارزم بدهد؛ خلیفه به زعفران بار 400 و پول درهم
 برده هزار ده جمله از دیگرى کاالهاى و پارچه نقره، طال، تحویل

 درهم هزار دویست و میلیونیک پرداخت به  ملزم سغد شاه. بود
 هزار 30 سال ده ظرف در و ابریشمى پارچه قطعه هزار 2 نقد، پول
 1375 ،5طبری،ج ؛289: 1346بالذری،) گردید سالم مرد برده

 (. 371:  1356 ،1ج  مسعودی، ؛143:
 ن،خراسا اقتصادی -اجتماعی ساختار  بردن بین از بر عالوه اعراب

 گفته هب چنانکه. گماشتند همت نیز آن فرهنگی میراث تخریب به
: فتگمى خدا رسول که  کردند روایت پیامبر از احادیثی مقدسی،
 بانز و خوزى شیطان زبان است، فارسى خداوند نزد زبان بدترین

 مقدسی،)  است تازى بهشت مردم زبان و بخارائى جهنم مردم
 سردار مسلم بن قتیبه بیرونی، گفته بهنیز (. 490-91: 2،1361ج

 گذرانید شمشیر دم از دانستمی خوارزمی خط که را کس هر عرب،
 را اطالعات و اخبار این و بودند آگاه خوارزمیان اخبار از که آنان و

 وارزمخ اخبار سبب بدین. بردند بین از کردندمی تدریس خود میان
 دانست را هاآن شودنمی اسالم از پس که ماند پوشیده طوری

  (.56-57: 1363 بیرونی،)
حاکمان عرب خراسان  که جز به غارت و انتقال ثروت این ایالت 

اندیشیدند  خراسان را از اعتدال درونی آن خارج به چیزی دیگر نمی
بالعکس خراسان برای ایرانیان که از جلوی حمله عرب  ساختند.

 گفرهن و آوارگان و حفظ میراث، زبان تجمع مرکزگریخته بودند، 
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با از بین رفتن هویت سیاسی  بود زیرا  ایران غرب جنوب و جنوب
 ایرانیان  "ایرانشهر"و  "تمام جهان"، "مملکت خراسان"ایران، 

(. 367: 1361، 2؛ مقدسی، ج163و 161: 1349ابن فقیه، ) بود شده
 یزن ترکان که انداختند راه به متعددی هایقیام و هاشورش رونیازا
تعادل درونی خراسان  تنهانه .داشتند فعال حضوری آن در

شده بود بلکه ترکان و ایرانیان که روزگاری نزدیک  گسیختهازهم
کردند همکاری می باهمبردند اینک بسر می باهمدر جدال 

 همکاری از هایی. نمونهبردکه مرزهای نژادی را از بین می همکاری
 همچون اسالمی متقدم متون را اعراب علیه خراسانیان و ترکان

 41ها در سال بلخی. اندداده گزارش نرشخی و طبری بالذری،
ها، پیروز فرزند یزدگرد سوم را ترکان و چینیهجری با همکاری 

 63 : 1347و یعقوبی، 28، 1ج:1375طبری، ) شاه ایران اعالم کردند
 هـ، 55 سال در  بالذری، گزارش به(. 36، 1364، و واعظ بلخی

 و دصیک کرد، گذر جیحون از بخارا قصدبه ،بن عثمان سعید چون
 اب نبرد براى نسف و کش سغد، مردم و ترکان از تن هزار بیست

(. 295: 1346بالذری،؛ 237: 1363نرشخی، )  آمدند بخارا به وی
 با بیکند، اهالی هـ، 87 سال نبرد در مؤلف، همین گفته به باز

 و نمودند سد را هاراه گرفته، را جیحون گذرگاه ترکان، همکاری
: همان)  گرفتند را حصار تا شدند، بیچاره مسلمانان روز پنجاه مدّت
 دخالت را خراسان هایشورش علت ترینمهم طبری(. 308-307

(. 2859 -862: 7،1375ج طبری،)  است دانسته هاآن در ترکان
هـجری،  118در سال  باعث گردید ها،قیام و هاشورش این شدت

اسد بن عبداهلل القسری بجلی والی هشام بن عبدالملک در خراسان، 
، 9طبری، ج)  خراسان را از مرو به بلخ انتقال دهددیوان و ادارات 

 شهر  یعقوبی نوشته به که چرا( 97:  14ج: 1375بن اثیر، ؛ ا4167
  (.63: 1347یعقوبی،)  بود ترنزدیک نشینترک مرزهای به بلخ

 ،7ج ی،طبر)  هم به نسبت عرب مختلف قبایل تعصبات و درگیری
 هک امری افزود؛می خراسان اوضاع برآشفتگی ،(172 -175: 1375

  حاکمیت مخالف جناح از طرفداری به تا داد امکان خراسانیان به
ابومسلم  قیام دارپرچم مرو. برخیزند هاشمیان یعنی ،(امویان)

 دست در با خراسانیان  .(4528: 10جطبری، ) گردیدخراسانی 
 وشنج،پ هرات، ازگفتند می کافرکوبسیاه که  نیمه چماقى داشتن

 شک طخارستان، چغانیان، بلخ، سرخس، نیشابور، طالقان، مرورود،
 -82: 1347 یعقوبی،)  خالفت اموی را برانداختند خاسته بپا نسف و

بین  اثر پیونددر پس از آن و (. 3371-372 :8،1375ج، طبری؛ 79
و  اتحاد ایرانی خالفت جدید عباسی، سپاهیان عنوانبهیان خراسان

                                                           
بن  تا محله حرببازار بزرگ باب الشام  بغداد،  یهاگذرگاهبه گفته یعقوبی . 1

 ،خاراب، ختل، مرو، ل بلخاه هاآنخراسانیان و از جمله  محل زندگیعبد اللّه بلخى 
 .(20 :1347)یعقوبی،   بود خوارزم و اشتاخنج، ابجاسبی

-می تضعیفپیوندهای ترکان و ایرانیان را  شکل گرفت که عرب 

آماده خروج از  تدریجبهمرزهای خراسان  بدین ترتیب 1.ساخت
م اما مفهو مفاهیم مرز نژادی یا مرز تمدنی و ورود به مرز دینی بود.

مرز اسالمی با مرز ایران باستانی فرق داشت و راهی را برای ورود 
 گذاشت. باز میبه داخل خراسان  صحراگردان 

 کان از ستیز تا سازشتر

که در چشم ایرانیان وارثان سکاها و  ترکانی  گفته شد، چنانکه آن
د نیروی و، با ورشدندیمتورانیان و در کل صحراگرد محسوب 

اگرچه شاید به ) مهاجم جدیدی به نام اعراب، در بسیاری از مواقع 
انگیزه غارت( به کمک مردم ماوراءالنهر با اعراب مسلمان می

 در برابرجنگیدند و حتی به اعراب خارجی مثل حارث بن سریج 
 به ملقب حکیم بن هاشم شورش .دادندمیو لشکر پناه اعراب، 

: 12: ج1375طبری، ) بود آغازشدهکه از مرو ( پوشنقاب)  المقنّع
 (277:  1363؛ نرشخی،1598/  5: ج1378؛ بلعمی،  5101و  5365

خویش  نفوذ زیر را کش تا جیحون از هـ 163 یا 162 سال در
 ارحص در به غیره و ترک از تن هزارپنجاه طبری، گفته به.  قرارداد

 مباح ترکان بر مسلمانان مال و خون شدند. المقنع جمع مقنع
 و ندبیامد غارت طمع به بسیار لشکرهاى ترکستان از و گردانید
 ردندبمى اسیر مسلمانان فرزندان و زنان و کردندمى غارت هاوالیت

 (. 93:  1363 نرشخی،)  "کشتندمى و
در  با نوعی ستیز علیه اعراب و توان گفت که ترکان می یطورکلبه

خود را با اعراب شروع کردند اما حمایت از اهل فرارودان رابطه 
 ثبیت وضعیت مسلمانان در فرارودانو با گسترش اسالم و ت مروربه

نیز  هاآنر ایرانیان و اعراب علیه ترکان، و با یکدست شدن فزونت
ابومسلم به در جریان قیام نمودند. اسالم گرویدن به شروع به 

سحاق ا هایی مانندو پس از قتل وی، شخصیت جنبش او پیوستند
ی ی ترکان اگرچه تحولالم آور. اسندفعالیت داشت هاآندر بین ترک 

 .داشت یزناخواسته ن و  منفی راتیتأثاز نظر موضوع ما  مثبت بود،
 هاییخسارتها علیه عمال خراسان، شچنانکه در جریان این شور

 هنگام آن در که خراسان امیر از شهر این بزرگان زدند و  بخارا به
 یدیوار بخارا برگرد خواستند بود «طوسى سلیمان بن فضل»

 به نیز خوارج ها،شورش این با زمانهم(. 46-48: همان) برکشد
 خارجى ابوعمرو  قیام ها،آشوب این نمونه. زدند دامن هاناآرامی این

 نآ پی در که بود  باورد در ابوخصیب و بادغیس در خارجى حمزه و
 تان،سیس تاریخ) "گشت بریده بغداد از سیستان و خراسان دخل"

پس از براندازی دودمان برمکی توسط هارون الرشید   (.27: 1366
 هاشورشی عباسی و واگذاری خراسان به علی بن عیسی، خلیفه
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بسیار بنا کرد و  یهاکوشکآنجا "شدت بیشتر یافت زیرا وی
؛ ابن 44-5345، 12طبری،  ج)  "ضیاعهاى بسیار به ستم گرفت

 استراتژیک اهمیت (. 1201: 4؛ بلعمی، ج143- 142: 16اثیر،  ج
 انخراس به خود الرشیدهارون عباسی خلیفه که شد باعث خراسان

 بیمار نودوسه و صد سال اآلخرجمادی در راه بین در وی اما برود؛
 میان به تا بنشین مرو به: »گفت را مأمون فرزندش پس. شد

 (.  1193 -1200: 1378، 4ج بلعمی،)  «باشى مملکت

 النهرایرانیت در ماوراءو احیای  سامانی  پردهمیان

 ( فرارود)

 امر در الرشیدهارون درگذشت از مأمون پس و امین هاینزاع
 هم مقابل در سیاسی مهم کانون دوبه  را  بغداد و مرو خالفت،

 دیالرشهارونجامه خود در مسجد مرو در عزای  مأمون تبدیل کرد.
 ت خالفت نشسه بو  درید و براى خود و برادرش محمد بیعت گرفت

؛ 170 : 1345ابن حوقل،؛ 5406:  12ج: 1375طبری، )
 خراسان از قسمتی هـ 205 سال در وی(. 1598: 5ج: 1378بلعمی،

 در مهمی نقش که داد طاهر خود سردار مرو به مرکزیت به را
 خاندان به نیز هرات و بلخ. داشت امین برادرش بر وی پیروزی
 ترتیب بدین(.   84: 1347 یعقوبی،)  گردید واگذار سامانی ایرانی
 از خراسانیان، و خود اعتماد مورد خاندان دو برگزیدن با مأمون
 هاآن علیه مردم شورش نیز و خاندان یک دست در قدرت تمرکز

  .کرد فراهم را خالفت برای خراسان بهتر اداره امکان و جلوگیری
 .بودند و این از نظر فارابی مهم بود بومی خراسان سامانیان ساکنان

کرده، نوعی عرق و حمیت  دیتأکچنانکه فارابی نیز  هاآن واقعبه
به نوشته بارتولد در ترکستان  (. 38: 1371فارابی، ) داشتند محلی

، تولد بار)  نوعی استبداد منور بودند دارای نامه، طاهریان و سامانیان
عصر رنسانس  ه آنان ذیلاز دورنیز  فرای  چنانکه ( 462: 1ج

این عصر بود که در . (9: 1348فرای، )  است کردهیاد اسالمی 
 خراسان جامعه و گردید تعریف ایران تمدنی حوزه در مجدداً خراسان

 پس آن از. نمود حرکت فاضله مدینه الگوهای اجرای سمت به
 رفص شدمی گرفته خراسان شهرهای از که مالیاتی و خراج بیشتر

 ،قهستان ،طبسین از ساله هر خراسان خراج .گردیدمی آن آبادانی
 هر،ابرش بدخشان، ،چغانیان مرو،  بلخ، طخارستان، گوزکانان، هرات،
 مرزها از که هاییخمس جزبه خوارزم، سغد، فرغانه، سمرقند، بخارا،

 خزانه به که رسیدمى درهم میلیون چهل به آمد،مى دست به
 صالح که راهى در را اشهمه طاهر آل و گردیدمی سرازیر نیشابور

 بن قدامه ؛27: 1366 سیستان، تاریخ)  کردندمى مصرف دیدندمى
طاهریان در (. 84 -5: 1347 یعقوبی،  ؛121 -141: 1370 جعفر،

 :1347خری،است) ساختندنمازگاه اطراف نهرهای مرو محالت و 
یتخت به نیشابور، این پاو با انتقال  (170 : 1345؛ ابن حوقل،206

 (.54:  1370 خردادبه، ابن) شهر نیز دوران اعتالی خود را آغاز کرد
فرو  هابستانشکوفا شد شهر در  سرعتبهبلخ نیزدر عهد سامانیان 

ت به بهش کهچنانآنجوشیدند ها در اطرافش مىرفته بود و چشمه
؛ 220 :1347استخری،) و جنت خراسان معروفیت یافت

  (. 311 :1383حدودالعالم،

 سامانیان و ترکان  

د ش مسلم سامانیان بر جمله النهرماوراء و طاهریان، خراسان از پس
(. 300:  1383 حدودالعالم،) نشستمی بخارا به خراسان میر و

دلیل همسایگی با ترکان، مرز جغرافیایی جهان اسالم ه خراسان،  ب
  و بلخ دو سپر مهم این مرز بودندرفت و شهرهای بخارا به شمار می

(. والیتی از والیات خراسان نبود مگر آنکه با 163: 1349فقیه،ابن)
 را ترکان سامانیان از بخارا(. 71: 1347یعقوبی، ) جنگیدها میترک

 همم ایاندازه تا خبر این راندند عقب به سیحون مرزهای در طراز تا
 بن لاسماعی»: نویسدمی الصفا روضه مانند متأخری منبع که است
 و یدکش ترکستان به لشکر سامانى پادشاهان اوّل سامان بن احمد

 به ردهک اسیر کس هزار ده با}خواتینش{ و را ترکستان پادشاه پدر
 من تا گفت» و( 189 -4،190ج ، 1385 میرخواند،)  «آورد سمرقند

 .(48: 1363 نرشخی،) «باشم من بخارا والیت باره باشم زنده
مرکز  وانعنبه نیشابور نیز که در دوره طاهریان پایتخت گردیده بود

حاکم ) اداری خراسان، توسط سپهساالران سامانی اداره گردید
 سامانیان، توسط خراسان اداره نحوه ین(. ا125: 1339نیشابوری، 

 همواره که چهارم، و سوم هایسده جغرافیدانان برای شد الگویی
 به بارهدراین حتی و بگیرند نظر در جدا خراسان از را النهرماوراء

 طی (.274: 1383 ،2 ج حموی، یاقوت)  برخیزند هم با معارضه
 نگرفت شکل حال در مجدداً خراسان تمدن حوزه سامانیان حاکمیت

 ند،شد رانده عقب سیحون مرزهای تا ترکان آنکه بر عالوه چه. بود
 ادب و علم مراکز ترینبزرگ زمره در نیشابور و مرو بلخ، بخارا،

  لی،م برخاستند و روح آنجا از سیناابن نظیر دانشمندانی. درآمدند
 شاهنامه،  عبدالرزاق بن محمد ابومنصور شاهنامه چون، آثاری
 و الکالمس  بلعمی، توسط فارسی به طبری تاریخ ترجمه ،دقیقی

و   لخیب ابوالمؤید نامهگرشاسب و البلدان عجایب ،جیهانی الممالک
 .(371-369: 1صفا، ج) آورد وجود بهرا تاریخ بخارا نوشته نرشخی 

دولت توانمند سامانی با ایجاد امنیت در راههای تجاری و با در 
دست داشتن بیهق تا طراز و نوشجان در ماورای سیحون،  اقتصاد 

 قرار گرفتن واسطهبهشاهراه تجاری بلخ  آزاد را  برقرار کرده بود.
 بین     

واعظ ) بود "مجتمع الخالیق و منجع القوافل"هند و ترکستان 
  (.153: 1347؛ استخری،47 :1364بلخی،
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و انبار مال التجاره  "دهلیزالمشرق"سمرقند  به همراه نیشابور
و  فارس، کرمان، هند، ری، گرگان، خوارزم و نواحی دیگر بودند

 نشوند اهشهراین ته و وارد ها گذشتوانستند از کنار آنکاروانیان نمى
نامیده  "فاخره"بخارا  که در آن هنگام  (.46: 1361، 1جمقدسی، )

(، مرکز 168و 7: 1363نرشخی، ) وستهیپهمبه یهاباغشد، با می
: 1383، 2؛ یاقوت حموی، ج175: 1349ابن الفقیه،) بازرگانی بود

یعنی سمرقند باالتر از آن   -رودکی -و شهر پدر شعر دری  ( 737
کامل؛  نهرهایش آن زینت خراسان گفته شود، ماهى  بود که به

 ثعالبی، ج) نمودمی ستارگان درخشان شیهاکوشککهکشان و 
پوست روباه هایی که از جامه(. 156: 1347یعقوبی، ؛96: 4،1384

که جز مردان این خطه،  یهاکمانگردید و تهیه می خوارزمدر 
، جانماز و فرش بخارا و شتندرا ندا هاآننیرومند توانائى کشیدن 

و بردگان ترک فرغانه،  افزارهاجنگهای سیمگون سمرقند، جامه
و عمده صادرات شهرهای  یدستعیصنااسبیجاب و پوست طراز، 

؛ یعقوبی، 515و  252: 1345ابن حوقل، ) دادخراسان را تشکیل می
؛ 474 -78و 412 -413: 1361، 2؛ مقدسی، ج49 -63 :1347

درآمد (. 61- 1370،70ابن خردادبه،  ؛305 :1347،خرىستا
سغد و  ، بخارا،آمل ،، بتم، رستاق، خوارزمسنسف، کشهرهای 

( 31- 33 :1347استخری، ) دادند فرغانه که به سامانیان خراج می
رسید و کمتر به بیرون از مرزهای در داخل خراسان به مصرف می
 ساسانیدولت نوعی  گویی  شد.خراسان یعنی بغداد هدایت می

شاید سامانیان با داشتن چنین یا بود. قدرتمند کوچک در حال اح
 رساندند. به بهرام چوبین مینسب خود را احساسی بود که 

 فروپاشی مرزهای تمدنی ماوراءالنهر 

 وردنآ دست به باوجود خراسان چراکه اعتالی خراسان دیری نپایید
  جغرافیایی حوزه سرعتبه اقتصادی، و فرهنگی هایحوزه مجدد

 مرزهای از  خراسان، در فتوحات پی در اعراب .داد دست از را خود
 سیحون سویآن در و گذشتندمی زمینایران برای شده تصویر

 هاسرزمین از بخشی شد موجب امر این. دادندمی ادامه را عملیات
 اسالم جهان جزو داشتند قرار سمت آن در که هاییدودمان و

 حتی  .شدمی محسوب جلو به گامی خود این. شوند محسوب
 یاسالم ایمان گسترش. یافت گسترش نیز تجارت آن متعاقب
. ودب شده اسالم جهان جغرافیای تمامی در ارتباطات تسهیل موجب

 انهمگ پذیرش و تبلیغ و کردمی نفی را نژادی مرزهای جدید دین
 بروی خراسان هایدروازه بعدی گام در اما.  داشت نظر در را

 مسلمان ترک خانوار هزار از حوقل ابن  بود. شده باز صحراگردان
 ساکن چاچ و( خجنده) کنجده فاراب، میان مراتع در که بردهنام

 حوادث در اثیر ابن نیز و( 236-37: 1345 حوقل، ابن) بودند شده

 کاشغر و بالساغون نواحی در شده مسلمان ترکان از هـ 435 سال
 (.226: 1371 ،22ج اثیر، ابن) است یادکرده

  

 
 هایسرزمین از که روان کوچ امواج یدرپیپ ورود با و جیتدربه

 فرارود در هاآن اسکان و شدندمی رانده جلو به آسیا شرق دوردست
یپ هاینوسان با مرزها شد،می نامیده النهرماوراء اسالم از پس که
 متس به مرزها توسعه رویدادی، چنین نتیجه. گردیدند مواجه یدرپ

 و برد میان از را سیحون در آن مشخص مرزهای که بود ترکستان
 ینبد کند ایجاد مطمئنی مرز نتوانست نیز جیحون بعدها حتی

 دبو شده باز صحراگردان روی به مسلمانان جامعه درهای  ترتیب
 صورت از تدریجبه النهرماوراء سراسر و بخارا  مغول، هجوم تا و

  خارج کوچروان برابر در اسالمی بلکه مرزهای ایران مرز تنهانه
 با بود مترادف مردم نمودن مسلمان" گروسه گفته به. گردیدمی

 نفوذاز سویی دیگر، . (248: 1353 گروسه،) "اهالی کردن ترک
 هانآ به را بغداد خلفای ایران، اعتالی برای هاآن تالش و ایرانیان
 بر خراسانیان یجابه نمودند تالش که آنجا تا ساخته بود بدبین

  از و درآمده اسالم نیروهای اسارت به که ترکی نظامیان
 نتیجه رد. کنند تکیه بودند برخوردار زیادی نظامی هایشایستگی

 یهاینینشعقب و هاپیشروی .پرداختند هاآن از سپاهی تشکیل به
 مانمسل ترکان که درآمد صورتنیبد سرانجام ترکستان، در مداوم

یحالدر شدند، بزرگ خراسان وارد ایرانی بومی عناصر راندن عقب با
 این .بود رفته پیش آسیا داخلی نواحی هایدوردست تا اسالم که
 و ترکان بالد در اسالم پیشروی یعنی. بود متفاوت حرکت دو

 خراسان تمدنی حوزه زمان این در. اسالم بالد در ترکان پیشروی
 اجتماعی و فرهنگی  اقتصادی، جغرافیایی، منظر ازبزرگ 

 با ود،حد این در ساکن نشینانکوچ کهنحویبه .شد گسیختهازهم
 و هگذشت سیحون از سرانجام حاکمیت، تشکیل و اسالم پذیرش
 به ات رفتمی خراسان پسازآن. برانداختند را سامانی ایرانی خاندان

 زان،غ قرلقها، حمالت طی که امری. بپیوندد ترکستان تمدنی حوزه
 یجغرافیای شرایط .یافت تحقق مغوالن آمدن نهایت در و هاقپچاق
 تمدن که بود نداده امکان کشاورزی قابلیت عدم و سرما همانند
 نفوذ صحراگردان هایسرزمین به کامل طوربه اسالمی -ایرانی
 که بود آمده به وجود امکان این مرز، شدن برداشته با اما کند،
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 جیحون و سیحون رودهای نواحی به صحراگردان مرغزارهای
 متس به  هاآن پیشروی خراسان، تصرف با سرانجام و یابد توسعه
در قرن چهارم هجری، اتحادیه ترکان قراخانی . گیرد صورت غرب
ا، در هپس از تسلط بر کاشغر، با کمک قرلق هاآنبود،  گرفتهشکل
هـ، آخرین پادشاه سامانی عبدالملک دوم را اسیر و  390سال 
النهر را ضمیمه سایر متصرفات خود کردند و چون مسلمان ماوراء

شدند، با واکنش چندانی از طرف رعیت سامانیان در شمرده می
ان شده بودند، مواجه ترکان مسلم هاآنالنهر که بسیاری از ماوراء

های ایرانی و جایگزینی نگردیدند.  بنابراین پس از زوال دودمان
های کوچروان، دوران عظمت بخارا به پایان رسید و آن حاکمیت

های بخارا که در عهد سامانیان آباد ها و ریگستانها، بیایانسرای
برفت خراب و مسجد جامع بخارا  هاآنگردیده بود، چون ملک از 

فرای  . (79و  43 -49: 1363نرشخی، ) به آتش کشیده شد
سیمای تاریخ قراخانیان را آغاز سکونت قبایل ترک در  نیترمهم

-260: 1365فرای، ) داندالنهر( میماوراء ) های فرارودانسرزمین
(. در این ایام، اهالی شهرهای طراز، اسفیجاب، بالساغون و 59
النهر( به زبان ترکی ماوراء) هرهای دیگر قسمت شمالی فرارودانش

پوشیدند کردند. جملگی به شیوه ترکان لباس میو سغدی تکلم می
ای از ترکی سازی اهالی آنان را داشتند که خود نشانه ورسومآدابو 

(.  جغرافیای تمدنی خراسان کامالً 452: 1375کاشغری،) بود
از خراسان جدا  و در دست ترکان   ماوراءالنهربود.  ختهیرهمبه

 قراخانی بود. نیشابور به دست سپهساالران غزنوی اداره 
گردید و دروازه تجاری خراسان از بخارا و بلخ به غزنین تغییر می

مالی های شموقعیت داده بود. بدین ترتیب ارتباط خراسان با بخش
راگردها که اینک صح تر گردید.کمرنگ روزروزبهخود در جیحون 

موفق به ایجاد حاکمیت در شهرهای خراسان بزرگ همچون بخارا 
اخلی های دو سمرقند شده بودند، به این نیز راضی نشده، سرزمین

خراسان، بلخ، مرو و نیشابور را که در دست سلسله ترک غزنویان  
به غرب به دلیل  هاآن. چه قراردادندگردید،  مورد تهاجم اداره می

ستند نظر تواننمی سایر قبایل صحراگرد و نیز فقر ترکستان حضور
ها و نبردها بین ترکان و داشته باشند. رنه گروسه از کشمکش

م های نهر تاریها بر سر تسلط بر مسیر جاده ابریشم و واحهچینی
(. سلطان محمود غزنوی 156-279: 1353گروسه، ) خبر داده است 

ادیان، قلمرو  قراخانیان را در با  تصرف خوارزم، چغانیان و قب
( و  طی قراردادی، بلخ را از 132: 1380فروزانی،) قراردادمحاصره 

:  1374بیهقی،) بازگرداندها خارج و مجدداً به خراسان تسلط قراخانی
-شهر برای امنیت نواحی داخلی خراسان اهمیت مرزی ویژه ( .106

فت: گنوشته تاریخ بیهقی، محمود غزنوی می بود. به داکردهیپای 
ان ما بماند که اگر آنرا مخالف به دستلشکر باید فرستاد تا بلخ "

 "تصرف کنند، تِرمذ و قبادیان و تخارستان نیز از دست خواهد رفت
(. 977، 3بیهقى، ج)

 
 
 
 
 
 
 

 : طراحی از نگارندهماوراءالنهرورود قراخانیان به 
 

(. در جاهمان) به همین جهت مرکز استقرار ولیعهد غزنوی گردید 
  هـ نیز  قراخانیان را در جنگ سختى در دشت کتر 396سال 

شکست داد و از این تاریخ به بعد تجاوز قراخانیان از جانب خراسان 
(. سلطان محمود همچنین 49 -51: 1363ای،شبانکاره) از بین رفت

ی و مماشات با قراخانیان پرداخت. بهای زیادی نیز برای دوست
بیهقی در این خصوص به نامه خوارزمشاه التونتاش به سلطان 

امیر  است معلوم"مسعود غزنوی ارجاع داده، که در آن آمده است:  
های عظیم بذل کرد تا قدرخان، خانی ماضی چند رنج برد و مال

ت در لباشند اما مجام حقیقت بهیافت، ... نه آنکه ایشان دوستان 
درخواست  (. سلطان محمود 655: 1374قی،بیه) "میانه بماند

گروسه، ) رد کرد برای اتحاد و نابودی قراخانیان نیز ها را چینی
1353 :253 .) 

 

رسد که محمود غزنوی ضمن اطالع از شرایط و روابط به نظر می
ینیان ر چسدی در براب مثابهبهسیاسی ترکستان و چین، قراخانیان  را 

تا با خیال آسوده، به جهاد در خارج از  بود داشتهنگهو سایر ترکان 
های نهفته  در آن سرزمین بپردازد مرزهای خراسان و هند و ثروت

یل داد. یک دلتالش جدی صورت نمی هاآنو بنابراین برای نابودی 
آن نیز مسلمان بودن  غزنویان و قراخانیان بود. همان اندک واکنش 

در برابر صحراگردان نیز ریشه در قدرت فرهنگی ایران و محمود 
هضم ترکانی بود که مانند غزنویان وارد ایران شده بودند. نشان 
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به زبان فارسی در دربارشان بود که  هاآناین هضم فرهنگی توجه 
یرش صحراگردان با پذ هرحالبهبود.  هاآنزبان رسمی اداری 

نصر به تضعیف ع مروربهو این  داسالم وارد دنیای ایرانی شده بودن
مدن ایرانی افول تایرانی که با شکست سامانیان تسریع یافت و نیز 

و اگرچه ترک ) انجامید امری  که شاید با احیای یک دولت قوی 
با  بودن نژادهمو نه ایرانی( در جنوب یعنی غزنویان نیز به علت 

قراخانیان چندان واکنشی مانند دوران سامانی و در باستان ساسانی 
آنچه که قراخانیان و در اصل قبایل قرلق انجام به همراه نداشت. 

ایل تغز شد. چنانکه قب نشینکوچدادند، سرمشقی برای دیگر قبایل 
ن شوند، ضمغز، که در تاریخ ایران به نام سلجوقیان شناخته می

 هانآگذشته و قدم به خراسان گذاشتند.  یری از سیحوناسالم پذ
سراسر خراسان را در نیمه اول قرن پنجم هجری تصرف کردند. 

هایی هر چند پیش از آن خراسان، شاهد حضور غزنویان یا خاندان
نظیر سیمجوریان بود، اما اینک یک امپراطوری سراسر جهان اسالم 

ر . این دولت به وسعت و اقتداتگرفبرمیاز جیحون تا مدیترانه را در 
ه حضور سابق باوجود. به قدرت رسیدن سلجوقیان یافتدستبسیار 

 ای مهم در تاریخترکان در خراسان و دستگاه خالفت را باید پدیده
آسیا دانست. زیرا تحرکات قبایل کوچرو در  طورکلیبهایران و 

ها، قپچاق ها، غزها،مرغزارهای آسیا را بیشتر کرد. ایغورها، قرلق
 جهان اسالم، از یک سویبهها و دیگران اکنون در پیشروی قنقلی

 الگوی واحد پیروی 
کردند؛ قبول اسالم، گرفتن تائید خالفت و ارتزاق از غارت یا می

–گیری از شهرنشینان که در پیوند با روستائیان غنیمت یا مالیات

و تجارت،  داریزمیناز طریق  -های کشاورز یکجانشینجماعت
موج بعدی مهاجمان یعنی قراختاییان، بدون کردند. کسب ثروت می

هایی از جهان اسالم را که اسالم پذیری و با قدرت شمشیر، قسمت
النهر خراسان بود به تصرف درآوردند و به قلمرو خود در ماوراء

 از تشکس پی در که سنجر قدرت زوال با اضافه نمودند. ترکستان
 مرگ اب سرانجام و گرفت غزها صورت برابر در تسلیم و قراختاییان

 ود.بیرونی ب عناصر مقابل در قدرت درونی و وحدت فاقد خراسان او،
 بودند آن شمالی و شرقی سمت در که هاییقدرت طرفکیاز لذا

خراسانی را که نماینده خوارزمشاهیان و قراختاییان غوریان، یعنی
و با  قراردادندای در حفظ منافع خود نداشت مورد هجوم و تاراج 

تزلزل در ارکان اجتماعی و اقتصادی جامعه، زمینه را برای آمدن 
 و تقسیم ایالت خراسان مهیا نمودند هاآنمغوالن و سپس حاکمیت 

 شمش قرن از بغداد نیز در مستقر عباسی خالفت دیگر سوی از و
 درون در قدرت کشمکش برای تعادلی وزنه دیده به را خراسان

 بموج صحراگردان تسلط که بود آن دید. واقعیتمی ایران فالت
 و سلجوقی از اعم خراسان فرمانروایان نگاه نحوه بود، شده

 درونی نواحی آنان. باشد شده متفاوت ایران داخل به خوارزمشاهی
 بایستمی که دیدندمی هاییسرزمین را آن غرب سمت تا ایران

 خطر پر شرقی مرزهای حفظ اندیشه آنکه از بیش و شدمی تصرف
 مدنظر را آناطولی و غرب سمت به پیشروی باشند، داشته را خراسان
 تاریخ در عراق و خراسان میان دوگانگی موجب امر این .داشتند
در این زمان خراسان نه مرزهای .  بود شده اسالم از بعد ایران

جغرافیایی باستانی خود را داشت و نه مرزهای جغرافیایی جهان 
والیتی در داخل تغییر موقعیت داده بود.  عنوانبهاسالم را بلکه 

 از را خراسان سند، و جیحون فراسوی در اسالم جهان توسعه
 خراسان مرزهای بار این .بود ساخته دور اول درجه مرزی موقعیت

 الح در کوچروان بلکه نبود سیحون یسوآن در پیشروی حال در
 سمت در را مرز اکنون صحراگردان بودند. خراسان مرزهای تصرف
صحراگردان  کهیهنگامغرب. سرانجام  نه و دیدندمی خود مشرق

های ماورای جیحون که سرزمین تنهانه مغول از سیحون گذشتند،
 در منابع ماوراءالنهر خوانده 

 ایآسی وشدند از حوزه خراسان جدا گردید و تحت نام ترکستان می
ای همیانه به بازار علم عرضه شد بلکه ترکستان شامل قسمت

 جنوب جیحون یعنی مرو، بلخ و هرات نیز گردید.

 نتیجه

 یوفرودهافرازسیر تحوالت چنانکه تا اینجا گفته شد، شامل 
بسیاری بود. در مجموع  زندگی کوچروان بر حیات اجتماعی، 

آمد این امر، زوال موقعیت  اقتصادی خراسان غلبه بافت. پی
 عنوانبهیکجانشینان و ضربه وارد آمدن به کشاورزی و تجارت 

خود در زمینه تاریخی و  همهنیااساس زندگی اقتصادی آنان بود. 
ند که گفتفکری نظامی بود که ایرانیان بدان نظام ایرانشهری می

ر تورانی مجبور به در مقابله یا پیشروی عناص مرحلهبهمرحله
. غزها، قراختاییان، غوریان، خوارزمشاهیان به کمک شد ینینشعقب

ی اهفت عباسی، خراسانی را که نماینددستجات قپچاق و نیز خال
و با تزلزل  قراردادنددر حفظ منافع خود نداشت مورد هجوم و تاراج 

در ارکان اجتماعی و اقتصادی جامعه، زمینه را برای آمدن مغوالن 
 مودند. و تقسیم ایالت خراسان مهیا ن هاآنو سپس حاکمیت 
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