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ق۴  و۳ ن در ﺳﺪهﻫﺎیIﺗﺤﻮل ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺮاﺳﺎن در آﺛﺎر ﺟﻐﺮاﻓﯽﻧﻮﯾﺴﺎن ﻣﺴﻠ
ﺪن ﻣﻠﻞ اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪm  اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﺗﺎرﯾﺦ و: ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﺛﻨﺎﺋﯽ
ﺪن ﻣﻠﻞ اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪm  اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﺗﺎرﯾﺦ و: ﻣﻬﺪی ﻣﺠﺘﻬﺪی
Abstract
The region of Khurasan has undergone territorial
expansions from pre-Islamic to present day. The
current perspective on the realm of Khurasan in the
early Islamic centuries places it in the south of the
Jayḥūn River (Oxus). Nevertheless, a brief analysis
and comparison of the views of Muslim geographers
in the 3rd and 4th centuries AH cast doubt on the
validity of this proposition. Therefore, the question
that can be raised is the transformation that the
concept of Khurasan has undergone in the works of
geographers in these centuries. The present study, by
adopting an analytical descriptive method, seeks to
explore the views of Muslim geographers in the 3rd
and 4th centuries AH to shed further light on the
evolution of Khurasan in the Islamic period. The
findings suggest that Khurasan covered a massive
area until the early 4th century. Gradually, Khurasan
became confined to the south of the Oxus (Madun-iNahr), following the separation of provinces of
Khwarazm, Transoxiana, Qumis, and Sistan.
Accordingly, terms such as “Great Khurasan" and
"Small Khurasan" were proposed. In the next step, the
question arises as to the relationship between this
evolution and the geographical schools of Muslims.
The findings of this study demonstrated that the focus
of the representatives of the Iraqi school on concept of
great Khurasan as opposed to the focus of the the
representatives of the Balkhi School on the concept of
small Khurasan could be seen as instances of the
distinctions between these two schools.
Keywords: Khurasan, Transoxiana, Madun-i-Nahr,
Oxus, Turk territories, Balkhi School, Iraqi school.

ﭼﮑﯿﺪه
.وﺳﻌﺖ ﺧﺮاﺳﺎن از ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم ﺗﺎ ﻋﴫ ﺣﺎﴐ ﺗﺤﻮل ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
دﯾﺪﮔﺎه راﯾﺞ اﻣﺮوزی درﺑﺎرۀ ﮔﺴﱰۀ ﺧﺮاﺳﺎن در ﺳﺪهﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
، ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ. آن را در ﺟﻨﻮب رودﺧﺎﻧﮥ ﺟﯿﺤﻮن ﺟﺎی ﻣﯽدﻫﺪ،ﻫﺠﺮی
۳ ن در ﺳﺪهﻫﺎیIﻟﯽ آراء ﺟﻐﺮاﻓﯽﻧﻮﯾﺴﺎن ﻣﺴﻠIﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ اﺟ
 ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ.ق اﯾﻦ ﮔﺰاره را ﺑﺎ ﺗﺮدﯾﺪ روﺑﻪرو ﻣﯽﮐﻨﺪ۴ و
را ﻣﻄﺮح ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺗﺤﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺮاﺳﺎن در آﺛﺎر
 ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺣﺎﴐ ﺑﻪ روش.ﺟﻐﺮاﻓﯽﻧﻮﯾﺴﺎن در اﯾﻦ ﺳﺪهﻫﺎ راه ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ن درIﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ آراء ﺟﻐﺮاﻓﯽﻧﻮﯾﺴﺎن ﻣﺴﻠ-ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ
 ﺗﺤﻮل ﮔﺴﱰۀ ﺧﺮاﺳﺎن در دورۀ، در ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ،ق۴  و۳ ﺳﺪهﻫﺎی
 ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﺎ اواﯾﻞ.اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ
 ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ.ق ﴎزﻣﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻌﯽ را درﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ۴ ﺳﺪۀ
،ﺟﻨﻮب رودﺧﺎﻧﮥ ﺟﯿﺤﻮن )ﻣﺎدون اﻟﻨﻬﺮ( ﻣﺤﺪود ﮔﺮدﯾﺪ و وﻻﯾﺎت ﺧﻮارزم
 ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﺳﺖ ﮐﻪ. ﻗﻮﻣﺲ و ﺳﯿﺴﺘﺎن از آن ﺟﺪا ﺷﺪ،ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ
ﻣﯽﺗﻮان اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺰرگ« و »ﺧﺮاﺳﺎن ﮐﻮﭼﮏ« را
 اﯾﻦ ﺳﺆال ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﻪ ﻧﺴﺒﺘﯽ ﻣﯿﺎن، در ﮔﺎم ﺑﻌﺪی.ﻣﻄﺮح ﮐﺮد
 ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی اﯾﻦ.ﻧﺎن ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖIاﯾﻦ ﺗﺤﻮل و ﻣﮑﺎﺗﺐ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺴﻠ
ِﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﮑﺘﺐ ﻋﺮاﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮمl ﺟﺴﺘﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ
ِﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﮑﺘﺐ ﺑﻠﺨﯽ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮمl  ﺗﻮﺟﻪ،ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺰرگ و در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺎﯾﺰات اﯾﻦ دو ﻣﮑﺘﺐm ﺧﺮاﺳﺎن ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ
.ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد
، ﺑﻼد ﺗﺮک، ﺟﯿﺤﻮن، ﻣﺎدوناﻟﻨﻬﺮ، ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ، ﺧﺮاﺳﺎن:واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی
 ﻣﮑﺘﺐ ﻋﺮاﻗﯽ،ﻣﮑﺘﺐ ﺑﻠﺨﯽ

(hr.sanaei@um.ac.ir) (۰۵۱۳۸۸۰۵۹۲۱)  ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﺛﻨﺎﺋﯽ:*ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت

…

ﻣﻘﺪﻣﻪ

درﺑﺎرۀ ﻫﻤﮥ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ آن ﺣ ّﺪ ﻣﺸﱰک ﺳﺨﻦ ﺧﻮاﻫﺪ

ﺑﺴﺎﻣﺪ ﻓﺮاوان ﻧﺎم ﺧﺮاﺳﺎن در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ

رﻓﺖ ،ﮔﻔﺘﺎر ﺣﺎﴐ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ درﺑﺎرۀ ﻣﺴﺎﻟﮥ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﯾﺎ

ﺳﺪهﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ ﻫﺠﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﺎﻻت ﴎزﻣﯿﻦﻫﺎی

ﺟﺪاﯾﯽ دو ﺳﻮی رودﺧﺎﻧﮥ ﺟﯿﺤﻮن ﻣﯽﭘﺮدازد .ﴏف ﻧﻈﺮ از

ﴍﻗﯽ ﺧﻼﻓﺖ از اﻫﻤﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘIﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آن در

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدی ﮐﻪ ﺑﺮ ﮔﺴﱰۀ ﺧﺮاﺳﺎن در ﺳﺪهﻫﺎی ﻣﻮرد

اﯾﻦ زﻣﺎن ﺧﱪ ﻣﯽدﻫﺪ ١.ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺣﺪود

ﺑﺤﺚ اﺛﺮ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ ،ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺣﺎﴐ ﴏﻓﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮرﺳﯽ آراء

و ﺛﻐﻮر ﭼﻨﯿﻦ اﯾﺎﻟﺘﯽ دﺳﺖﮐﻢ در ﻣﯿﺎن ﺟﻐﺮاﻓﯽﻧﻮﯾﺴﺎن

ﺟﻐﺮاﻓﯽﻧﻮﯾﺴﺎن ﻣﺴﻠIن درﺑﺎرۀ ﻣﺤﺪودۀ ﺧﺮاﺳﺎن ،در ﭘﯽ

ﻣﺴﻠIن روﺷﻦ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ؛ وﻟﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﻣﺘﻮن ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ

ﮐﺸﻒ ﺗﺤﻮل ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺮاﺳﺎن در اﯾﻦ دوره اﺳﺖ .در ﺗﮑﻤﯿﻞ

ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺴﱰۀ آن ﻫﻤﺪل ﻧﺒﻮده

ﺑﺤﺚ درﺑﺎرۀ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎن آراء ﺟﻐﺮاﻓﯽﻧﻮﯾﺴﺎن ﻣﺴﻠIن درﺑﺎرۀ

و ﮔﺎه ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای دﭼﺎر ﴎدرﮔﻤﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﴎدرﮔﻤﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺮاﺳﺎن و ﺗﻌﻠﻖ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﮑﺎﺗﺐ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻋﺮاﻗﯽ و

ﻗﺪﯾﻢ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی

ﺑﻠﺨﯽ ﻧﯿﺰ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﺎزﺗﺎب ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان lﻮﻧﻪ ،ازآنﺟﺎﮐﻪ
ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن ﺧﻮد را از ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،ﻓﺮای ﻗﻮل ﺣﺎﮐﯽ
از ﺑﺮﺧﺎﺳ¯ اﯾﺸﺎن از دﻫﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻠﺦ ﯾﺎ ﺗ ِـﺮ ِﻣﺬ را ﺑﺮ ﻗﻮل ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ دﯾﻪ ﺳﺎﻣﺎن ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ﺗﺮﺟﯿﺢ داده اﺳﺖ )ﻓﺮای:۱۳۷۹ ،
 .(۱۱۹ﭼﻨﺎنﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬﺷﺖ ،ﮔﺎه
ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﺎک ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﺪ و ازاﯾﻦرو،
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ﻫﺮ دو ﮔﺰارش درﺑﺎرۀ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺤﺪودۀ
ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﺎی ﮔﯿﺮد .در ﺣﺎل ﺣﺎﴐ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺸﻬﻮر و ﻣﻘﺒﻮل،
اﯾﻦ ﭘﻨﺪاره اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺮاﺳﺎن در ﺳﺪهﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ ﻫﺠﺮی ﺑﻪ
ﴎزﻣﯿﻦ واﻗﻊ در ﺟﻨﻮب ﺟﯿﺤﻮن اﻃﻼق ﻣﯽﺷﺪ .اﯾﻦ ﴎزﻣﯿﻦ ـ
ﮐﻪ ﺣ ّﺪ ﻣﺸﱰک mﺎم دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ درﺑﺎرۀ ﻣﺤﺪودۀ ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺮاﺳﺎن
اﺳﺖ ـ از ﺟﻬﺖ ﻃﻮﻟﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ از ﺗﻮاﺑﻊ ﻏﺮﺑﯽ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر آﻏﺎز
ﻣﯽﺷﺪ و در ﴍق ﺑﻪ ﺗﻮاﺑﻊ ﴍﻗﯽ ﺑﻠﺦ و در ﺟﻨﻮب ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﻣﺮزﻫﺎی
ﺳﯿﺴﺘﺎن ﻣﯽرﺳﯿﺪ .در دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺧﺮاﺳﺎن را ﮔﺴﱰدهﺗﺮ
ﻣﯽﺷﻤﺮد ،ﴎزﻣﯿﻦﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ در ﻣﺤﺪودۀ ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﺎی
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و دراﯾﻦﻣﯿﺎن ،ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ و ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
ﮔﺴﱰدهﺗﺮﯾﻦ ﴎزﻣﯿﻦ ،ﻣﺎورا َء اﻟﻨﻬﺮ ﺑﻮد .ازاﯾﻦرو ،اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ
 .١ﺧﺮاﺳﺎن ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم در ﻣﻔﻬﻮم »اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ« ﯾﮑﯽ از ﭼﻬﺎر ﻧﺎﺣﯿﮥ
اﯾﺮان و ﺑﺨﺶ ﴍﻗﯽ آن ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﺪ )اﺑﻦرﺳﺘﻪ (۱۰۳ :۱۸۹۲ ،و در
دورۀ اﻧﻮﺷﯿﺮوان )ﺣﮑـ ۵۷۹ :ـ۵۳۱م( ﯾﮑﯽ از ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ
ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﺪ )ﮐﺮمﻫﻤﺪاﻧﯽ ،(۱۵۴ :۱۳۹۴ ،در اواﯾﻞ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ
ﭼﻨﺎن ﻣﺮﺗﺒﮥ ﺑﻠﻨﺪی ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان
اﺳﻼﻣﯽ» ،ﻣﺮﮐﺰ واﻗﻌﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺮدم اﯾﺮان« در ﻗﺮون
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻫﺠﺮی ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ )اﺷﭙﻮﻟﺮ.(۷۱/۲ :۱۳۷۳ ،
اﻃﻼق »ﻣﴩق« ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن در اﯾﻦ زﻣﺎن )ﻧﮑـ  :ﻣﻘﺪﺳﯽ:۱۹۰۶ ،
 (۱۵۲و ﮐﺎرﺑﺮد اﻏﺮاقآﻣﯿﺰ ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﻞ اﯾﺮان )اﺷﭙﻮﻟﺮ:۱۳۷۳ ،
ﻫIﻧﺠﺎ( ،ﻣﺆﯾﺪی ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺪﻋﺎﺳﺖ .دﻧﯿﻞ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
»ﻣﺮدم ﻋﺮاق در ﻗﺮون وﺳﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻠﻤﮥ ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﻔﻨﻦ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،آن را از ُﺣﻠﻮان ]در ﻏﺮب ﺟﺒﺎل[ ﯾﺎ ری ﺑﻪ ﺳﻮی ﴍق

ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ ﭘﮋوﻫﺶ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮐﺪام از ﮐﺘﺎبﻫﺎ و
ﻣﻘﺎﻻت ﻓﺎرﺳﯽ ،اﻋﻢ از آﺛﺎر ﺗﺎﻟﯿﻒ ﯾﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪﺷﺪه درﺑﺎرۀ
ﺧﺮاﺳﺎن ،ﺑﻪﻃﻮرﻣﻔﺼﻞ از ﻣﺤﺪودۀ ﺧﺮاﺳﺎن در ﺳﺪهﻫﺎی
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻫﺠﺮی ﺳﺨﻦ ﻧﮕﻔﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﻦ آﺛﺎر ﺑﻪ ﺿﻌﻒ اﺟIل
دﭼﺎرﻧﺪ و ﮔﺎه ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﻧﯿﺰ در آنﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد.
اﺑﻬﺎم درﺑﺎرۀ ﮔﺴﱰۀ ﺧﺮاﺳﺎن در ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ
ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺪون ﻏﻮر در ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺑﺮرﺳﯽ آراء ﻫﻤﮥ ﺟﻐﺮاﻓﯽﻧﻮﯾﺴﺎن
ﻣﺘﻘﺪم ،از اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﮔﺬﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺎﻧﻪﭼﯽ در ﺑﺨﺸﯽ از
ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﺣﺪود ﺧﺮاﺳﺎن در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ« ٢ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﴏف اﻗﻮال
ﻣﻌﺪودی از ﺟﻐﺮاﻓﯽﻧﻮﯾﺴﺎن ﻣﺴﻠIن )ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﺪۀ
۴ق( در اﯾﻦ ﺑﺎره ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﺧﺎﺻﯽ اراﺋﻪ lﯽدﻫﺪ.
در ﺳﻄﻮر اﻧﺪﮐﯽ ﮐﻪ ﻟﺴﱰﻧﺞ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودۀ ﺧﺮاﺳﺎن در ﺳﺪهﻫﺎی
ﻣﯿﺎﻧﯽ اﺧﺘﺼﺎص داده ،ﻗﻬﺴﺘﺎن »در اواﯾﻞ ﻗﺮون وﺳﻄﯽ« ﺑﻪ
ﻏﻠﻂ ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪودۀ ﺧﺮاﺳﺎن داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻓﺰون ﺑﺮ
آن ،ﻣﺆﻟﻒ از ﺗﻌﻠﻖ ﺳﯿﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن در ﺑﺮﺧﯽ از ادوار ﺳﺨﻦ

ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ« )دﻧﯿﻞ .(۹ :۱۳۶۷ ،اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ اﯾﺎﻟﺖ در ﭼﺸﻢ ﺧﻠﻔﺎ
ﭼﻨﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﺎه واﻟﯽ آن را ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ )ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ:۱۴۲۲ ،
 .(۱۳۵ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺎمﮔﺬاری ﯾﮑﯽ از دروازهﻫﺎی دو ﺷﻬﺮ ﺑﻐﺪاد و ﺳﺎﻣﺮا ﺑﻪ
ﻧﺎم »ﺑﺎب ﺧﺮاﺳﺎن« ﯾﺎ »درب ﺧﺮاﺳﺎن« )اﺻﻄﺨﺮی۸۴ :۱۹۲۷ ،؛
اﺑﻦﺣﻮﻗﻞ۲۴۱ :۱۹۳۸ ،؛ ﻣﻘﺪﺳﯽ ،(۱۲۱ ،۱۲۳ :۱۹۰۶ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯿﺎن در دﻋﻮت ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ؛ وﻟﯽ ﺿﻤﻨﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪۀ اﻫﻤﯿﺖ آن در ﻣﯿﺎن اﯾﺎﻟﺖﻫﺎی اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﻮده
ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﻮﯾﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﻤﯿﻦ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ اﺻﻄﺨﺮ ،در ﻣﯿﺎﻧﮥ
راه ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺳﻮی ﴍق ،ﻧﯿﺰ ﭘﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﻞ ﺧﺮاﺳﺎن وﺟﻮد داﺷﺖ
)اﺻﻄﺨﺮی.(۱۲۱ ،۱۲۳ :۱۹۲۷ ،
 .٢ﻧﴩﯾﮥ داﻧﺸﮑﺪۀ ﻋﻠﻮم ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﻨﻘﻮل ﻣﺸﻬﺪ ،اﺳﻔﻨﺪ ،١٣٤٧
ش ،١ﺻﺺ١٥٣ـ.١١٣

)ﻟﺴﱰﻧﺞ .(۴۰۸ :۱۳۷۷ ،دﻧﯿﻞ ﻧﯿﺰ در ﺳﻄﻮر اﻧﺪﮐﯽ از ﻣﺤﺪودۀ

ﻣﺮزﻫﺎی اﯾﺮان اﻣﺮوز و اﯾﺮان ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ

ﺧﺮاﺳﺎن در زﻣﺎن ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ و اﺑﻬﺎم او در اﯾﻦ

ﮔﻔﺖ ﴎزﻣﯿﻦ ﺧﺮاﺳﺎن ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ

ﻣﻮﺿﻮع از ﻋﺒﺎراﺗﺶ ﭘﯿﺪاﺳﺖ» :ﻧﺎﺣﯿﮥ ﺧﺮاﺳﺎن دارای ﺣﺪود

ﭘﻬﻨﺎورﺗﺮ و ﺑﺰرگﺗﺮ از ﺧﺮاﺳﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ در

ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ و ﻣﺮزﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ آن در ﻃﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﻮﻻﻧﯽ

دورهﻫﺎی ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم و ﺑﻌﺪ از آن ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﻪ

آن ﺑﺴﯿﺎر دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪه اﺳﺖ« )دﻧﯿﻞ .(۹ :۱۳۶۷ ،ﺳﻄﻮر

ﺻﻮرت ﻓﻌﻠﯽ درآﻣﺪه اﺳﺖ« )رﻧﺠﱪ .(۱۷-۱۸ :۱۳۶۳ ،ﺑﺎ

ﭼﻨﺪی از ﻣﺪﺧﻞ »ﺧﺮاﺳﺎن« )ذﯾﻞ ﺗﺎرﯾﺦ( در داﺋﺮة اﳌﻌﺎرف

وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﺑﺎ ﻧﻈﺮی اﺟIﻟﯽ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ اﺛﺮ

ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودۀ ﺧﺮاﺳﺎن در زﻣﺎن ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ

ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ ﺑﺮﺧﯽ از وﻻﯾﺎت و ﺷﻬﺮﻫﺎی

ﻣﯽﭘﺮدازد ،ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ اﺳﺖ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه،

ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﻻﯾﺎت و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﺤﺴﻮب

ﻧﺨﺴﺖ ﮔﺴﱰۀ ﺧﺮاﺳﺎن در ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺰرگ آن را ﴎزﻣﯿﻦﻫﺎی

داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺷﺠﺎﻋﯽﻣﻬﺮ ﻧﯿﺰ در ﭼﻨﺪ ﺳﻄﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﻼﻣﯽ

ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺟﯿﺤﻮن )ﻣﺎدون اﻟﻨﻬﺮ( ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از

درﺑﺎرۀ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ

اﺑﻦﺧﺮدادﺑﻪ ،ﴎزﻣﯿﻦﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﺮاﺳﺎن را ﻧﺎم ﺑﺮده اﺳﺖ

ﮐﺮده اﺳﺖ۱ :ـ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﻦﺧﺮدادﺑﻪ ﻓﺮارود را ﺑﺨﺸﯽ از

ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ ﻣﻮاﺿﻌﯽ در ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد

ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺰرگ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ۲ .ـ ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺻﻄﺨﺮی اﯾﻦ

)ﮐﺮمﻫﻤﺪاﻧﯽ .(۱۵۴ :۱۳۹۴ ،ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﺳﻮرث ٢در دو ﻣﺪﺧﻞ

ﴎزﻣﯿﻦ را از ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﺘIﯾﺰ داﻧﺴﺘﻪ و ﻣﺮز آنﻫﺎ را رود ﺟﯿﺤﻮن

ﺧﺮاﺳﺎن در  EI2و داﻧﺸﻨﺎﻣﮥ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﯿﺰ از ﭼﻨﺪ

داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ )ﺷﺠﺎﻋﯽﻣﻬﺮ .(۱۵ :۱۳۹۲ ،ﻧﺎﺟﯽ ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺰرگ

ﺳﻄﺮ ﺗﺠﺎوز lﯽﮐﻨﺪ .او در ﻣﺪﺧﻞ ﻧﺨﺴﺖ ٣آورده اﺳﺖ ﮐﻪ

در زﻣﺎن ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن را »ﺧﺮاﺳﺎن از ﺟﻨﺒﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ« ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ

در ﮐﺎرﺑﺮد اوﻟﯿﮥ »ﺧﺮاﺳﺎن« در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻫﻤﮥ ﻣﻨﺎﻃﻖ

و ﺑﺪون ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﯿﺎن آراء ﺟﻐﺮاﻓﯽﻧﻮﯾﺴﺎن ﻣﺘﻘﺪم و ﻣﺘﺎﺧﺮ

واﻗﻊ در ﴍق اﯾﺮان ﻏﺮﺑﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺒﺎل  ...در ﻣﺤﺪودۀ آن

ﻣﻌﺎﴏ ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن ،ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﺪون ارﺟﺎع ﺑﻪ اﻗﻮال

داﻧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮥ وﺳﯿﻊ و ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ

ﺟﻐﺮاﻓﯽﻧﻮﯾﺴﺎن ﻣﺘﺎﺧﺮ ،ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺎص ﺧﺮاﺳﺎن را ﻫIن

ﺑﻮد ﺗﺎ درۀ اﯾﻨﺪوس و ﺳﻨﺪ ﻧﯿﺰ اﻣﺘﺪاد ﯾﺎﺑﺪ ) Bosworth,

ﺧﺮاﺳﺎن ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺷﻤﺮده اﺳﺖ )ﻧﺎﺟﯽ.(۱۰۱ :۱۳۸۶ ،

ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎورده و آن را ﺟﺪا از ﺧﺮاﺳﺎن ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ

٤

 .(1986: 56ﺑﺎﺳﻮرث در ﻣﺪﺧﻞ »ﺧﺮاﺳﺎن« ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از ﺳﺨﻦ

در ﻣﯿﺎن آﺛﺎر ﻏﺮﺑﯽ ،ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﮥ روﮐﻮ راﻧﺘﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان

درﺑﺎرۀ ﻣﺤﺪودۀ ﻣﻮرد اﺗﻔﺎق ﺧﺮاﺳﺎن در اواﯾﻞ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻪ

»ﺧﺮاﺳﺎن ﺧﺎص و ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺰرگﺗﺮ در ﭼﻬﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ

اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮده اﺳﺖ» :در ﺑﺮﺧﯽ دورهﻫﺎ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ

ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ« ٥اﺷﺎره ﺷﻮد ﮐﻪ در آن ﺑﺎ mﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی

ﻣﻨﺎﻃﻖ ،ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ و ﺧﻮارزم ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﻤﻬﻮریﻫﺎی

ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ در زﻣﯿﻨﮥ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﻬﺮی و ﻣﻌIری ،درﺑﺎرۀ

ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ،ازﺑﮑﺴﺘﺎن ،ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن و ﻗﺮﻗﯿﺰﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺟﺰو

ﻣﺤﺪودۀ ﺧﺮاﺳﺎن از ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم ﺗﺎ ﺳﺪۀ ۴ق ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ

ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻮدﻧﺪ« )ﺑﺎﺳﻮرث .(۲۷۸ :۱۳۹۰ ،او در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ

اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ او در ﻣﻘﺪﻣﮥ ﻣﻘﺎﻟﻪ )،(Rante, 2015: 9

ﻏﺰﻧﻮﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺪودۀ ﺧﺮاﺳﺎن را ﺑﻪ ﻣﺤﺪودۀ ﻣﻮرد اﺗﻔﺎق

ﭘﺮواﻧﻪ ﭘﻮرﴍﯾﻌﺘﯽ در ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻻت ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﻮﻟﯿﺖ

٦

ﺧﺮاﺳﺎن ﻧﺰد ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﺤﺪود ﮐﺮده اﺳﺖ )ﺑﺎﺳﻮرث:۱۳۸۵ ،

اﺟIﻻ از دو اﺻﻄﻼح »ﺧﺮاﺳﺎن داﺧﻠﯽ« ٧و »ﺧﺮاﺳﺎن

 .(۱۴۶رﻧﺠﱪ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﺧﻮد را ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺰرگ ﻧﺎﻣﯿﺪه ،ﭼﻨﺪان

ﺑﯿﺮوﻧﯽ« ٨ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ؛ اﻣﺎ راﻧﺘﻪ ﺧﻮد ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ »ﺧﺮاﺳﺎن

ﺑﻪ ﮔﺴﱰۀ ﺧﺮاﺳﺎن در ﻗﺮون ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻫﺠﺮی ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪ و ﭘﺲ از

ﺧﺎص« ٩و »ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺰرگﺗﺮ« ١٠را ﺗﺮﺟﯿﺢ داده اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ در

 .١ﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽ از ﻧﺎدرﺳﺘﯽ اﯾﻦ آراء ،ﻧﮑـ  :اداﻣﮥ ﻣﻘﺎﻟﻪ ذﯾﻞ ﻗﻬﺴﺘﺎن و
ﺳﯿﺴﺘﺎن.
2. C. E. Bosworth
"3 ."Khurāsān
4. Rocco Rante
5. "Khorasan Proper and Greater Khorasan within a
"politico-cultural framework

6. Bulliet
7. Inner Khorasan
8. Outer Khorasan
9. Khorasan proper
10. Greater Khorasan

…

١

ﺑﺤﺜﯽ ﮐﻮﺗﺎه درﺑﺎرۀ آن ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ» :در ﻫﺮ ﺣﺎل ،اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ
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ﻣﻘﺎﻟﮥ ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ ذﯾﻞ ﻋﻨﻮان »ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﺮاﺳﺎن«

ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﺎ اﯾﺎﻟﺖ ﯾﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓ¯ آن در ﺟﺎﻧﺐ ﯾﮏ ﻣﺎﻧﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ

آﻣﺪه ،ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺣﺎﴐ ﭘﯿﻮﻧﺪ دارد .ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از

ﻣﺎﻧﻨﺪ رودﺧﺎﻧﻪ از ﻣﻼکﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎ آنﮐﻪ

دورۀ

اﺻﻄﺨﺮی ﺧﻮارزم را ﺑﻪﻃﻮرﺿﻤﻨﯽ از ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺧﺮاﺳﺎن

ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ اﺧﺘﺼﺎص دارد ) (Idem: 10-12و در اداﻣﻪ،

ﺷﻤﺮده ،آن را از ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ و در ﺗﻮﺟﯿﻪ

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﻗﻮال ﻣﻌﺪودی از ﻣﻮرﺧﺎن و

آن ،ﺑﻪ ﻗﺮار داﺷ¯ ﻗﺼﺒﮥ ﺧﻮارزم در ورای رود ﺟﯿﺤﻮن و ﻧﺰدﯾﮑﯽ

ﺟﻐﺮاﻓﯽﻧﻮﯾﺴﺎن ﻣﺴﻠIن و ﺑﺮﺧﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ

آن ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ )اﺻﻄﺨﺮی،

ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﮑﻪﻫﺎ ،از ﮔﺴﱰۀ ﺧﺮاﺳﺎن در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ

 .(۲۸۱ ،۲۸۷ :۱۹۲۷او درﺑﺎرۀ ﻧﺎﺣﯿﮥ ﻏﻮر ﻧﯿﺰ آورده اﺳﺖ :ﻣﺎ

ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎاﯾﻦﻫﻤﻪ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ،راﻧﺘﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ

آن را در زﻣﺮۀ ﺧﺮاﺳﺎن ﻗﺮار دادﯾﻢ؛ زﯾﺮا ﺧﺮاﺳﺎن ﺳﻪ ﺣﺪ از ﺣﺪود

آراء ﻣﻌﺪودی از ﺟﻐﺮاﻓﯽﻧﻮﯾﺴﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ و اﺑﻦﺣﻮﻗﻞ

آن را درﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﻫIن.(۲۸۱ :

اﺳﺘﻨﺎد ﺟﺴﺘﻪ ) (Idem: 13, 15و از ﻫﻤﯿﻦ رو ،ﻣﻄﺎﻟﺐ در

ﻣﻘﺪﺳﯽ در ﺳﺪۀ ۴ق آراء ﺟﻐﺮاﻓﯽﻧﻮﯾﺴﺎن ﻣﺘﻘﺪم ﻣﺴﻠIن

ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در ﭘﺎﯾﺎن،

درﺑﺎرۀ ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺮاﺳﺎن را در دو دﺳﺘﻪ ﺟﺎی داده اﺳﺖ .او ﺑﺎ

دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮد را درﺑﺎرۀ ﺧﺮاﺳﺎن از ﯾﮏ ﻗﺮن ﭘﯿﺶ از ورود اﺳﻼم

دﻗﺖ ﻧﻈﺮی ﮐﻪ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺧﻮد اوﺳﺖ ،از وﺟﻮد دو دﯾﺪﮔﺎه

ﺗﺎ ﺳﺪۀ ۴ق اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .او در ﺑﯿﺎن ﻣﺤﺪودۀ »ﺧﺮاﺳﺎن

در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ۱ :ـ ﻣﺤﺪودۀ ﺧﺮاﺳﺎن از

ﺧﺎص« در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،واﺣﮥ ﻣﺮو ،ﻫَﺮات ،زُوزن ،ﮐﻨﺎرهﻫﺎی

ﺣﺪود ﻗﻮﻣﺲ )داﻣﻐﺎن( در ﻏﺮب ﻗﻠﻤﺮو ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﺷﻬﺮ ﻃـَﺮاز

ﴍﻗﯽ ﮐﻮﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان ﺗﺎ ﮔﻮﺷﮥ ﺟﻨﻮبﴍﻗﯽ درﯾﺎی ﺧﺰر را

در ﺷIلﴍق آن اﻣﺘﺪاد دارد .او در ﺗﺎﯾﯿﺪ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺑﻪ

ﻫﺴﺘﮥ اﺻﻠﯽ ﺧﺮاﺳﺎن داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .از ﻧﻈﺮ وی ،اﯾﻦ ﻫﺴﺘﻪ

ﺷﻬﺮت ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن ﺑﻪ »اﻣﯿﺮان ﺧﺮاﺳﺎن« اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ۲ .ـ

ﺷﻬﺮ ﮔﺮﮔﺎن را درﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از ﻗﻮﻣﺲ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺮون

ﺧﺮاﺳﺎن )ﻣﺎدوناﻟﻨﻬﺮ( و ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ دو اﻗﻠﯿﻢ ﺟﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ.

از آن ﺑﻮد .او ﺳﭙﺲ از ﮔﺴﱰش ﻣﺤﺪودۀ ﺧﺮاﺳﺎن در دورۀ

ﻣﻘﺪﺳﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰوده اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﯿﺴﺘﺎن ﺑﺎ

اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ او ،ﺑﻠﺦ و وﻻﯾﺖ آن ،ﮐﻞ

ﺧﺮاﺳﺎن ﻧﯿﺰ در زﻣﺎن او دو دﯾﺪﮔﺎه وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ۱ :ـ

ﻗﻬﺴﺘﺎن ،ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﯿﺮﮐﺎﻧﯿﮥ ﻗﺪﯾﻢ ﺗﺎ رود ا َﺗﺮک و ﻣﻨﺎﻃﻖ

ﺳﯿﺴﺘﺎن ﺟﺰو ﺧﺮاﺳﺎن اﺳﺖ؛ ۲ـ ﺳﯿﺴﺘﺎن اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺟﺪاﺳﺖ

ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﻣﯿﺎن واﺣﮥ ﻣﺮو ﺗﺎ ﺟﯿﺤﻮن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺴﺘﻪ در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ

)ﻣﻘﺪﺳﯽ .(۲۶۰ :۱۹۰۲ ،ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،آراء ﺟﻐﺮاﻓﯽﻧﻮﯾﺴﺎن

اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از درۀ زراﻓﺸﺎن

ﻣﺴﻠIن در ﺳﺪهﻫﺎی  ۳و ۴ق درﺑﺎرۀ ﮔﺴﱰدﮔﯽ ﺧﺮاﺳﺎن را

در ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ واﺣﻪﻫﺎی ﺑﺨﺎرا و ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ﻧﯿﺰ

ﻣﯽﺗﻮان در دو ﻋﻨﻮان ﺟﺎی داد۱ :ـ ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺰرگ ۲ـ ﺧﺮاﺳﺎن

ﻧﺎﺣﯿﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی از ﺧﺮاﺳﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ

ﮐﻮﭼﮏ.

ﻣﻄﺎﻟﺐ
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ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺑﻪ

ﻣﺤﺪودۀ

ﺧﺮاﺳﺎن

در

) .(Idem: 7-16ﻣﺴﺘﻨﺪات ﭘﺮاﮐﻨﺪۀ راﻧﺘﻪ در اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﻗﺎﻧﻊﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ lﯽرﺳﺪ .اﻓﺰونﺑﺮآن ،آراء ﺟﻐﺮاﻓﯽﻧﻮﯾﺴﺎن
ﻣﺘﻘﺪم ﻣﺴﻠIن در ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺣﺎﴐ درﺑﺎرۀ ﻣﺤﺪودۀ ﺧﺮاﺳﺎن در
ﺳﺪهﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻫﺠﺮی ﻧﯿﺰ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ آراء او را ﺗﺎﯾﯿﺪ lﯽﮐﻨﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ ﮔﺎه ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺗﻨﺎﻗﺾ دارد.

ﺟﻐﺮاﻓﯽﻧﻮﯾﺴﺎن ﻣﺘﻘﺪم ﻣﺴﻠIن و ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺰرگ
ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ ،اﺑﻦرﺳﺘﻪ ،اﺑﻦﺧﺮدادﺑﻪ و اﺑﻦﻓﻘﯿﻪ ﻛﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ در ﺳﺪۀ
ﺳﻮم ﻫﺠﺮی زﯾﺴﺘﻪاﻧﺪ ،ﺧﺮاﺳﺎن را ﮔﺴﱰدهﺗﺮ از ﴎزﻣﯿﻦﻫﺎی
ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺟﯿﺤﻮن )ﻣﺎدوناﻟﻨﻬﺮ( داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ)د۲۸۴.ق(
از ﻗﻮﻣﺲ و ﻃﱪﺳﺘﺎن ﺗﺎ ﺗﻮاﺑﻊ ﴍﻗﯽ ﺑﻠﺦ و از ﻗﻬﺴﺘﺎن در ﺟﻨﻮب

ﮔﺴﱰۀ ﺧﺮاﺳﺎن در آﺛﺎر ﺟﻐﺮاﻓﯽﻧﻮﯾﺴﺎن ﻣﺘﻘﺪم ﻣﺴﻠIن

ﺗﺎ ﺣﺪود ﺛﻐﻮر اﺳﻼﻣﯽ در ﺷIل را در ﴎزﻣﯿﻦ

ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﻐﺮاﻓﯽﻧﻮﯾﺴﺎن ﻣﺴﻠIن ـ ﻛﻪ در ﺳﺪهﻫﺎی  ۳و ۴ق

ﺧﺮاﺳﺎن ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .او داﻣﻐﺎن را ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﺧﺮاﺳﺎن

ﻇﻬﻮر ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ـ درﺑﺎرۀ ﻣﺤﺪودۀ ﺧﺮاﺳﺎن اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ.

از ﺳﻮی ﻏﺮب ﺷﻤﺮده اﺳﺖ )ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ .(۹۰ :۱۴۲۲ ،ﺟﺎی

اﺑﻮزﯾﺪ ﺑﻠﺨﯽ ﺧﺮاﺳﺎن را دو اﻗﻠﯿﻢ و ﺟﯿﺤﺎﻧﯽ ﯾﮏ اﻗﻠﯿﻢ

ﺗﻌﺠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﺣﺘﯽ ﴎزﻣﯿﻦ ﻣﺠﺎور درﯾﺎی ﺧﺰر ،ﻃﱪﺳﺘﺎن

ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ )ﻣﻘﺪﺳﯽ .(۶۸ :۱۹۰۶ ،ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻼﺣﻈﺎت

را ﻧﯿﺰ ﺟﺰو ﺧﺮاﺳﺎن داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ )ﻫIن .(۹۱ :ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ

ﺟﻐﺮاﻓﯽﻧﻮﯾﺴﺎن ﻣﺴﻠIن در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﴏﻓﺎ

ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ را ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .او

ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .دوری و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﯾﮏ

ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ را »زﯾﻨﺖ ﺧﺮاﺳﺎن« ﺷﻤﺮده و ﺑﺎ ﺳﺨﻦ از ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن

ﺧﺮاﺳﺎن داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ )ﻫIن .(۲۱۰ ،۲۱۸ ،۸ :او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ

ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻃﺎﻟﻘﺎن و ﺧ ُـ ّﺘﻞ ) َوﺧﺶ( و ﻗ ُـﺒﺎدﯾﺎن ،ﺧَﺴﺖ

ُﴍوﺳﻨﻪ ،از وﻻﯾﺎت ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ،
آن دﺳﺘﻪ از ﻣﺮدﻣﺎن ﻓَﺮﻏﺎﻧﻪ و ا
َ
را ﮐﻪ در ﺳﺎﻣﺮا ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ

)ﺧَﻮﺳﺖ( ،ا َﻧﺪَراﺑﻪ ،ﺑﺎﻣﯿﺎن ،ﺑَﻐﻼن ،واﻟﺞُ ،رﺳﺘﺎق ﺑﻨﻚ،
ﺳﻔﻠﯽ،
ﺑـَﺪَﺧﺸﺎن ،أﻧﺪَراﺑﻪِ ،ﺗﺮ ِﻣﺬ ،ﭼـَﻐﺎﻧﯿﺎن ،زَم ،ﻃـَﺨﺎرﺳﺘﺎن ُ

)ﻫIن .(۶۳ :اﻓﺰونﺑﺮآن ،ﺗ ِـﺮﻣ ِـﺬَ ،وﺧﺶ ،ﺷُ ﻮﻣﺎن ،واﺷﺠ ِـﺮد،

ﺳﻤـَﻨﺠﺎن .رﺑﻊ ﭼﻬﺎرم :ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ،
ﺧُﻠﻢ و َ

ﻫـَﻼورد ،ﻗـُﺒﺎدﯾﺎن ،ﭼـَﻐﺎﻧﯿﺎن ،ﺧـُﺘ ﱠـﻞ و ﻃَﺨﺎرﺳﺘﺎن ﻋﻠﯿﺎ ،از

١
ﺶ و ﻧَﺨﺸﺐ( ،روﺳﯿﺎن،٢
ﺳﻐﺪ )ﻛـَ ّ
ﺑﺨﺎرا ،ﭼﺎچ ،ﻃُﺮارﺑَﻨﺪ ُ ،

ﮐﻮرهﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺷIﻟﯽ ﺟﯿﺤﻮن ،را ﻧﯿﺰ از ﺗﻮاﺑﻊ ﺧﺮاﺳﺎن

ﺳﻨﺎم و ﻓ َـﺮﻏﺎﻧﻪ )اﺑﻦﻓﻘﯿﻪ.(۶۱۵ :۱۴۱۶ ،
ا
ُﴍوﺳﻨﻪَ ،
َ

ﻃﺒﺴﯿﻦ )ﻗﻬﺴﺘﺎن(،
ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ )ﻫIن .(۱۲۱-۱۲۲ :وی
َ

در زﻣﺎن ﺣﻀﻮر اﺑﻦﻓﻀﻼن در ﺑﺨﺎرا در ﺳﺎل ۳۰۹ق ،اﯾﻦ ﺷﻬﺮ

واﻗﻊ در ﺟﻨﻮبﻏﺮﺑﯽ ﺧﺮاﺳﺎن ،را ﻧﯿﺰ از ﺗﻮاﺑﻊ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر و ﺑﺨﺸﯽ

ﻫﻨﻮز در ﻣﺤﺪودۀ ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .او در

از ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺮده اﺳﺖ )ﻫIن(۹۵ :؛ وﻟﯽ ﺳﯿﺴﺘﺎن در ﴍق

ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ ﺧﻮد اﻣﯿﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ را اﻣﯿﺮ ﺧﺮاﺳﺎن ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ

ﻗﻬﺴﺘﺎن را ﻧﺎﺣﯿﻪای ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺤﺴﻮب داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﻫIن:

)اﺑﻦﻓﻀﻼن .(۸۱ ،۴۹ ،۴۶ :۲۰۰۳ ،در ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ اﺑﻮزﯾﺪ

.(۱۰۳

ﺳﯿﺮاﻓﯽ )د .ﭘﺲ از ۳۳۰ق( ﻧﯿﺰ ﮐﻪ دﺳﺖﮐﻢ در ﺳﻪ دﻫﮥ

اﺑﻦﺧﺮدادﺑﻪ )د۳۰۰.ق( ﻧﯿﺰ در ذﮐﺮ ﺧﺮاج اﯾﺎﻻت ،ﺑﻪ ﻃﻮر

ﻧﺨﺴﺖ ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی ﻣﯽزﯾﺴﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﮔﻮﯾﺎ در ﺧﺮاﺳﺎن

ﺿﻤﻨﯽ ،ﺳﯿﺴﺘﺎن را اﯾﺎﻟﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺷﻤﺮده اﺳﺖ؛ وﻟﯽ

ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،ﻫﻨﻮز ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺰرگ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ .در رﺣﻠﮥ او

ازآنﺟﺎﮐﻪ ﺳﺨﻨﯽ از ﺧﺮاج ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎورده )ﻧﮑـ :

ﺳﻐﺪ ،از وﻻﯾﺎت
ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﺠﺎور ﺑﻼد ﭼﯿﻦ ﺷﻤﺮده ﺷﺪه و ُ

اﺑﻦﺧﺮدادﺑﻪ ،(۲۴۹-۲۵۰ :۱۸۸۹ ،ﮔﻮﯾﺎ آن را ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﺮاﺳﺎن

ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ ،ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻃﻮر ﺿﻤﻨﯽ ﺟﺰو ﺧﺮاﺳﺎن داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه

ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .او ﻗﺒﻠﮥ ﻫﻤﮥ ﺑﻼد از ﺟﻤﻠﻪ ﺗُ ّﺒﺖ و ﭼﯿﻦ را

اﺳﺖ )ﺳﯿﺮاﻓﯽ .(۷۵ :۱۹۹۹ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﯿﺮاﻓﯽ در زﻣﺎن

ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﺑﺎ آنﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از

ﺳﺨﻦ درﺑﺎرۀ ﮔﺬر از ﺑﻼد ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ ﭼﯿﻦ ،ﺳﺨﻨﯽ از

ﻣﺴﻠIﻧﺎن در ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﻧﺎﻣﯽ از آن ﻧﱪده

ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎورده اﺳﺖ )ﻧﮑـ  :ﻫIن .(۱۲۵ :اﻓﺰون ﺑﺮ

اﺳﺖ)ﻫIن .(۵ :او ﺑُﺴﺖُ ،رﺧ ّـَﺞ و ﮐﺎﺑﻞ را ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ از ﺗﻮاﺑﻊ

اﯾﻦ ،از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﻼد ﻫﻨﺪ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ اﺛﺮ ﻣﺠﺎور ﺧﺮاﺳﺎن و

ﺧﺮاﺳﺎن و ﮔﺎه ﺳﯿﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺷIر ﻣﯽآﻣﺪه ،در ﺧﺎک ﺧﺮاﺳﺎن

ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺪان ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه )ﻫIن ،(۱۲۶ :ﮔﻮﯾﺎ در ﻧﻈﺮ

ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻓﺰون ﺑﺮ آن ،او ﻃﺒﺲ ،ﻗﻬﺴﺘﺎن ،زاﺑﻠﺴﺘﺎن و

ﻣﺆﻟﻒ ،ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﺨﺶﻫﺎی ﴍﻗﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻣﺮوزی ﻧﯿﺰ در

ﻧﯿﺰ از ﻣﺎورای رود ،ﭼ َـﻐﺎﻧﯿﺎن ،واﺷﺠِﺮد ،ﺑﺨﺎرا ،ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ،ﭼﺎچ،

ﴎزﻣﯿﻦ ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﺎی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺧ َﺠﻨﺪه ،ﺧﻮارزم ،ا َﺳﺒﯿﺠﺎب ،ﺗ ِـﺮ ِﻣﺬ
ﻓـَﺮﻏﺎﻧﻪ ،ا
ُﴍوﺳﻨﻪ ،ﺳـُﻐﺪُ ،
َ

اﺑﻦﻓﻘﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ اﺛﺮ ﺧﻮد را در ﺳﺎل ۲۹۰ق ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش درآورده

ﺶ را ﻫﻢ از وﻻﯾﺎت و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﺮاﺳﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
و ﮐـَ ّ

)ﮐﺮاﭼﮑﻮﻓﺴﮑﯽ (۱۲۸ :۱۳۷۹ ،از ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺰرگ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ

)ﻫIن.(۲۴۳ :

اﺳﺖ .او ﺧﺮاﺳﺎن را ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ »ﺧﺮاﺳﺎن ﻋﻠﯿﺎ« ﯾﻌﻨﯽ

ﺑﺎ آنﮐﻪ ﺑﻼذری )د۲۷۹.ق( ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮرخ و ﻧﻪ

ﴎزﻣﯿﻦﻫﺎی ﻣﺎورای رود ﺟﯿﺤﻮن و »ﺧﺮاﺳﺎن ﺳﻔﻠﯽ« ﯾﻌﻨﯽ

ﺟﻐﺮاﻓﯽﻧﻮﯾﺲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮدl ،ﯽﺗﻮان از دﯾﺪﮔﺎه او ـ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ

ﴎزﻣﯿﻦﻫﺎی ﻣﺎدون آن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .او ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ را در

اﺑﻦﻓﻘﯿﻪ ـ درﺑﺎرۀ ﺣﺪود و ﺛﻐﻮر و ﺗﻘﺴﯿIت اداری ﺧﺮاﺳﺎن در

ﺧﺮاﺳﺎن ﻋﻠﯿﺎ و ﻣﺮو و ﻫﺮات را در ﺧﺮاﺳﺎن ﺳﻔﻠﯽ ﺟﺎی داده

ﺳﺪۀ ﺳﻮم ﻫﺠﺮی ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪ .ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ او ،ﺧﺮاﺳﺎن در آن

اﺳﺖ )اﺑﻦﻓﻘﯿﻪ .(۳۳۲ :۱۴۱۶ ،اﺑﻦﻓﻘﯿﻪ در ﻣﻮاﺿﻊ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ

زﻣﺎن ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ ) ُرﺑﻊ( داﺷﺘﻪ اﺳﺖُ :رﺑﻊ اول :ﻣﺮو ،ﴎﺧﺲ،

آﺷﮑﺎرا ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ را ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﺮاﺳﺎن )ﻫIن (۳۳۵ :و

ِﻧﺴﺎ ،آﻣﻞ ،ﺧﻮارزم و ...؛ رﺑﻊ دوم :اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ ﮐﻪ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر،

ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ و ﺑﺨﺎرا را ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ )ﻧﮑـ :

ﻃﺒﺴﯿﻦ ،ﻫﺮات ،ﭘﻮﺷﻨﮓ ،ﺑﺎدﻏﯿﺲ و ﺗﻮس در آن
ﻗﻬﺴﺘﺎن،
َ

ﻫIن .(۳۳۸ ،۵۲۴ :ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،او اﺳﺐ ﺑﺨﺎری را از

 .١اُﻃﺮارﺑَﻨﺪ ،ﻃُﺮار ،اُﻃﺮار از دورﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﻼد ﭼﺎچ ﺑﻮد و در آن
ﺳﻮی رود ﺳﯿﺤﻮن و در ﻣﺠﺎورت ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن ﻗﺮار داﺷﺖ
)ﯾﺎﻗﻮتﺣﻤﻮی.(٢٧/٤ :١٩٩٥ ،

 .٢ﺗﻠﻔﻆ ،ﺷﮑﻞ ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﮑﺎن دﻗﯿﻖ آن روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ.

…

ﺳﻐﺪی ﺧﺮاﺳﺎن ،ﺳﻐﺪ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻃﻮرﺿﻤﻨﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﺎک

ﻗﺮار داﺷﺖ .رﺑﻊ ﺳﻮم :ﻓﺎرﯾﺎب ،ﺟﻮزﺟﺎن ،ﻃَﺨﺎرﺳﺘﺎن ُﻋﻠﯿﺎ ـ
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ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺮده اﺳﺖ )ﻫIن .(۵۱۷ :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در

 ،(۱۳۵ :۱۳۷۹اﮔﺮ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻣﺮگ ﻣﺆﻟﻒ ،اﯾﻦ

ﺳﺨﻦ از ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت اﺧﻼف اﺳﯿﺮان ﭼﯿﻨﯽ در ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ

ﮐﺘﺎب را از آﺛﺎر ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اواﺧﺮ ﺳﺪۀ ۳ق و اواﯾﻞ ﺳﺪۀ ۴ق

ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ اوﻻد اﺳﯿﺮان ﭼﯿﻨﯽ ﮐﺎﻏﺬ ﻧﯿﮑﻮ و اﻧﻮاع ﺳﻼح و

ﻓﺮض ﮐﺮد ،دﯾﺪﮔﺎه ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه درﺑﺎرۀ ﺧﺮاﺳﺎن را ﺑﺎﯾﺪ ﻫIن

دﯾﮕﺮ اﺑﺰارﻫﺎ را در ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و در ﻣﯿﺎن ﺷﻬﺮﻫﺎی

اﻧﺪﯾﺸﮥ ﻏﺎﻟﺐ ﻋﴫ ﺗﺎﻟﯿﻒ ﺑﺪاﻧﯿﻢ .ﻫﻤﺪاﻧﯽ در ذﮐﺮ اﻗﺎﻟﯿﻢ ﺑﺮ

ﺧﺮاﺳﺎن ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﴏﻓﺎ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد

ﻣﺒﻨﺎی ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ،ﺧﺮاﺳﺎن و ﺷIل ﺧﺮاﺳﺎن را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ

)ﻫIن .(۶۳۹ :از اﯾﻦرو ،ﮔﻮﯾﺎ آنﺟﺎ ﮐﻪ اﺑﻦﻓﻘﯿﻪ از ﮐﺎﻏﺬ

در اﻗﻠﯿﻢﻫﺎی ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ ﯾﺎد ﮐﺮده )ﻫﻤﺪاﻧﯽ (۹ :۱۸۸۴ ،و

ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آورده )ﻫIن ،(۲۹۳ :ﮐﺎﻏﺬ

در ﻫﯿﭻ ﺟﺎ از ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ ﯾﺎد ﻧﮑﺮده اﺳﺖ؛ اﮔﺮﭼﻪ ﺷﺎﯾﺪ

ﺳﻤﺮﻗﻨﺪی را ﻣﺪﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻓﺰون ﺑﺮ آن ،ﺷﻬﺮﻫﺎ و

ﻣﻘﺼﻮد او از ﺷIل ﺧﺮاﺳﺎن ﻫIن ﻣﺎورای ﺟﯿﺤﻮن ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧُﻠﻢ ،ﭼـَﻐﺎﻧﯿﺎن ،ﺑﺎﺷﺠ ِـﺮد ،ﺗ ِـﺮﻣ ِـﺬ ،ﭼﺎچ ،ﻓـَﺮﻏﺎﻧﻪ،

ﺳﻐﺪ ﻫﻢ ـ ﮐﻪ ﻣﻮازی ﺑﺎ
ﺑﺎوﺟﻮداﯾﻦ ،او در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ،از ُ

ا َﺳﺒﯿﺠﺎب و ﺧﻮارزم را ﻧﯿﺰ ﺟﺰو ﺧﺮاﺳﺎن داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ )ﻫIن:

ﺧﺮاﺳﺎن داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﯾﺎد ﮐﺮده و ﺷﻬﺮ آن را ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ داﻧﺴﺘﻪ

.(۵۲۴

اﺳﺖ )ﻫIن .(۳۸ :از دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﯽاﻃﻼﻋﯽ او از

ﺧﺮاﺳﺎن در اﻷﻋﻼق اﻟﻨﻔﯿﺴﻪ اﺑﻦرﺳﺘﻪ ﻧﯿﺰ ـ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﯿﺎن

ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﴎزﻣﯿﻦﻫﺎی ﻏﯿﺮ از ﺷﺒﻪﺟﺰﯾﺮه آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻠﺦ را

ﺳﺎلﻫﺎی ۳۱۰ـ۲۹۰ق ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه )ﮐﺮاﭼﮑﻮﻓﺴﮑﯽ:۱۳۷۹ ،

ﻣﻮازی و در ﮐﻨﺎر ﺧﺮاﺳﺎن ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ )ﻫIن.(۹ :

ﺴﯿﻦ
 (۱۲۹ـ آﺷﮑﺎرا ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ ،ﺧﻮارزم ،ﻗـُﻬِﺴﺘﺎن و ﻃَ َﺒ َ

دورۀ ﺣﯿﺎت ﻣﺆﻟﻒ آﮐﺎم اﳌﺮﺟﺎن را ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ از اواﺳﻂ ﺳﺪۀ ۴ق

)دوﻃﺒﺲ( را درﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد .از ﻧﻈﺮ اﺑﻦرﺳﺘﻪ ،در آن ﺳﻮی

ﺗﺎ ﺳﺎل ۴۵۴ق ﺗﺨﻤﯿﻦ زدهاﻧﺪ )ﻧﮑـ  :ﮐﺮاﭼﮑﻮﻓﺴﮑﯽ:۱۳۷۹ ،

ﺧﺮاﺳﺎن ،ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن و ﺗـُﺒـّﺖ واﻗﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ )اﺑﻦرﺳﺘﻪ:۱۸۹۲ ،

 .(۱۸۵ﺑﺎ اﯾﻦﻫﻤﻪ ،آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب درﺑﺎرۀ ﻣﺤﺪودۀ ﺧﺮاﺳﺎن

 .(۲۶۹او در ذﮐﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻧﻮاﺣﯽ اﻗﻠﯿﻢ ﭼﻬﺎرم ،ﻓ َـﺮﻏﺎﻧﻪ،

ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ،ﻫIﻧﻨﺪ آﺛﺎر ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺳﺪۀ ۳ق از دﯾﺪﮔﺎه

ُﴍوﺳﻨﻪ ،ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ و ﺑﺨﺎرا و در ﺳﺨﻦ از اﻗﻠﯿﻢ ﭘﻨﺠﻢ ،ﻃَﺮاز،
ا
َ

ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺰرگ ﺣﮑﺎﯾﺖ دارد و از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻌﻘﻮلﺗﺮ

ا َﺳﺒﯿﺠﺎب ،ﭼﺎچ و ﺧﻮارزم را در ﺧﺎک ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺮده اﺳﺖ

اﺳﺖ ﮐﻪ او از ﺟﻐﺮاﻓﯽﻧﻮﯾﺴﺎن ﻧﯿﻤﮥ ﺳﺪۀ ۴ق داﻧﺴﺘﻪ ﺷﻮد.

)ﻫIن .(۹۸ ،۹۷ :اﺑﻦرﺳﺘﻪ در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﻪﴏاﺣﺖ

او ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ ،ﺧﻮارزم ،ﮔﺮﮔﺎن و ﻃﱪﺳﺘﺎن را ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از

ﻃﺒﺴﯿﻦ )دو ﻃﺒﺲ( ،ﻗُﻬِﺴﺘﺎن ،ﺗ ِـﺮ ِﻣﺬ ،ﻧَﺨﺸَ ﺐ ،ﮐـَﺶ،
َ

ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده و درﯾﺎی ﻗﺰوﯾﻦ را »درﯾﺎی ﺧﺮاﺳﺎن«

ُﴍوﺳﻨ َـﻪ را در
ﻃَﺨﺎرﺳﺘﺎن ،ﺑﺨﺎرا ،ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ،ﭼﺎچ ،ﻓَﺮﻏﺎﻧﻪ و ا
َ

ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ )اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻨﺠﻢ،۸۲ ،۱۲۳ :۱۴۰۸ ،

ﺷIر ﮐﻮرهﻫﺎی ﺧﺮاﺳﺎن ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ )ﻫIن .(۱۰۵ :او

 .(۶۹ ،۷۰ازآنﺟﺎ ﮐﻪ در اﯾﻦ اﺛﺮ ،ﺑﻠﺦ ﻗﺼﺒﮥ ﺧﺮاﺳﺎن و ﻣﺮو،

درﺑﺎرۀ ﻗُﺘَﯿﺒﻪ ﺑﻦ ُﻣﺴ ِﻠﻢ ﺑﺎ ِﻫﻠﯽ ﻧﯿﺰ آورده ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﺑِﯿﮑـَﻨﺪ در

ﻧﺸﯿﻤﻦ واﻟﯿﺎن ﺧﺮاﺳﺎن داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه )ﻫIن ،(۸۲ :ﮔﻮﯾﺎ

ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ از ﺧﺮاﺳﺎن ،دﯾﮓﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﯾﺎﻓﺖ )ﻫIن-۸۰ :

ﺑﺨﺸﯽ از اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻦ اﺛﺮ درﺑﺎرۀ ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ ﺳﺪهﻫﺎی

.(۷۹

ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻫﺠﺮی ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻗﺼﺒﮥ ﺧﺮاﺳﺎن در

در ﻣﯿﺎن آﺛﺎر ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺳﺪۀ ۴ق ،ﺗﻨﻬﺎ آﺛﺎری ﮐﻪ ﻫﻨﻮز از

اواﯾﻞ ورود اﺳﻼم ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﻠﺦ و ﻣﺮو ﺑﻮده و ﻣﺮو ﺑﻮده اﺳﺖ

ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺰرگ در آنﻫﺎ ﺳﺨﻦ رﻓﺘﻪ ،ﺻﻔﻪ ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب

)ﻟﺴﱰﻧﺞ.(۴۰۹ :۱۳۷۷ ،

ﻫﻤﺪاﻧﯽ )د۳۳۴.ق( و آﮐﺎم اﳌﺮﺟﺎن ﻓﯽ ذﮐﺮ اﳌﺪاﺋﻦ
اﳌﺸﻬﻮره ﻓﯽ ﮐﻞ ﻣﮑﺎن از اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻨﺠﻢ اﺳﺖ.
ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ آنﻫﺎ درﺑﺎرۀ ﻣﺤﺪودۀ ﺧﺮاﺳﺎن ﭼﻨﺪان ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻨﺎ
ﻧﺒﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ آﺛﺎر ﺑﻪ ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ و
دﯾﮕﺮی در اﻧﺪﻟﺲ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﮐﺮاﭼﮑﻮﻓﺴﮑﯽ:۱۳۷۹ ،

 .(۱۸۵ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﻗﻀﺎوت درﺑﺎرۀ اﺛﺮ ﻧﺨﺴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﮐﺎم
اﳌﺮﺟﺎن اﻧﺪﮐﯽ ﺗﻔﺎوت دارد .ﺑﺎ آنﮐﻪ ﮐﺮاﭼﮑﻮﻓﺴﮑﯽ ﺻﻔﻪ
ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب را از آﺛﺎر ﺳﺪۀ ۴ق ﺷﻤﺮده )ﮐﺮاﭼﮑﻮﻓﺴﮑﯽ،

ﺟﻐﺮاﻓﯽﻧﻮﯾﺴﺎن ﻣﺘﻘﺪم ﻣﺴﻠIن و ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺮاﺳﺎن ﮐﻮﭼﮏ
ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺘﻌﺪدی در ﺳﺪۀ ۴ق
ﮔﺴﱰۀ ﺧﺮاﺳﺎن را ﺗﻘﻠﯿﻞ داد .اﯾﻦ ﮔﺴﱰه در آﺛﺎر
ﺟﻐﺮاﻓﯽﻧﻮﯾﺴﺎن اﯾﻦ ﺳﺪه lﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ اوﻟﯿﻦ
ﺟﻐﺮاﻓﯽﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ را از ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﺪا ﮐﺮده ،اﺑﻮزﯾﺪ
ﺑﻠﺨﯽ )۲۳۵-۳۲۲ق( ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺛﺮش در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ،
از ﮔﺰارش ﻣﻘﺪﺳﯽ ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ او ﻣﴩق را ﻣﺘﺸﮑﻞ از
ﺳﻪ اﻗﻠﯿﻢ ﺧﺮاﺳﺎن ،ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ و ﺳﯿﺴﺘﺎن ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ

ﻣﺎدون آن در اواﯾﻞ ﺳﺪۀ ۴ق را در ﻣﺴﺎﻟﮏ اﳌIﻟﮏ

ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﺎی ﻧﺪاده و ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻓﺮارود ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن و

اﺻﻄﺨﺮی )د۳۴۶.ق( ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﴎاغ ﮔﺮﻓﺖ .او در ﺑﯿﺎن

ﺳﺎﮐﻨﺎن آن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ )ﻫIن .(۴۹۱ :او در ﺟﺎی

رﺋﻮس ﻣﻄﺎﻟﺐ اﺛﺮش )ﻧﮑـ ۳ :۱۹۲۷ :ـ (۴و در ﺑﯿﺎن ﻗﻠﻤﺮو

دﯾﮕﺮی از اﺛﺮ ﺧﻮد ﻫIﻧﻨﺪ اﺻﻄﺨﺮی ،و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از او ،اﯾﻦ

ﻋﻤﺮوﺑﻦﻟﯿﺚ )ﺣﮑـ ۲۶۵ :ـ۲۸۹ق( ،اﯾﻦ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ را از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ

ﺷﻬﺮ را داراﻻﻣﺎرۀ ﺧﺮاﺳﺎن ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ )ﻫIن.(۴۸۲ :

ﺟﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ )ﻫIن .(۱۴۳ :اﻓﺰون ﺑﺮ آن ،او ﺑﺎ ﺳﺨﻦ از

ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺣﺪود اﻟﻌﺎ ëو أﺣﺴﻦ اﻟﺘﻘﺎﺳﯿﻢ ،ﻇﺎﻫﺮا در

آنﮐﻪ آﻣﻞِ ﺷ َـﻂّ  ١ﻣﺮﮐﺰ ﭘﯿﻮﻧﺪ راهﻫﺎی ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ ﺑﻮده

ﻧﯿﻤﮥ دوم ﺳﺪۀ ۴ق ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺮاﺳﺎن ﮐﻮﭼﮏ رواج ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد.

)ﻫIن ،(۲۸۱ :ﺑﻪ ﻃﻮر ﺿﻤﻨﯽ اﯾﻦ دو ﻧﺎﺣﯿﻪ را ﺟﺪا ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮده

ﺻﺎﺣﺐ ﺣﺪود اﻟﻌﺎ) ëﺗﺎﻟﯿﻒ ۳۷۲ق( ﺧﺮاﺳﺎن را ﻏﯿﺮ از ﻓﺮارود

اﺳﺖ )ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﮑـ  :ﻫIن .(۲۶۵ :اﺻﻄﺨﺮی ﻧﯿﺰ در ﺳﺨﻦ از

داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ )ﻧﮑـ  :ﺣﺪوداﻟﻌﺎ.(۸۸ ،۱۰۵ ،۱۱۸ :۱۳۴۰ ،ë

وﺿﻊ ﮐﺸﺎورزی در ﺣﺪود ﺑﺨﺎرا اﯾﻦ دو ﴎزﻣﯿﻦ را ﻣﻮازی

ﻣﻘﺪﺳﯽ )د .ﺣﺪود ۳۸۰ق( ﻧﯿﺰ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺑﻪ دو

ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .او آورده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ و

دﯾﺪﮔﺎه زﻣﺎن ﺧﻮد درﺑﺎرۀ ﺧﺮاﺳﺎن اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎآنﮐﻪ او

ﺧﺮاﺳﺎن ﴎزﻣﯿﻨﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ اﻫﺎﻟﯽ آن ﺑﻬﱰ از اﻫﻞ ﺑﺨﺎرا

ﴎزﻣﯿﻦ واﻗﻊ در ﺟﻨﻮب ﺟﯿﺤﻮن را ﺧﺮاﺳﺎن ﻧﺎﻣﯿﺪه ،ﺷﺎﯾﺪ

زﻣﯿﻦﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﺧﻮد را آﺑﺎد ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﻫIن .(۲۹۳ :ﺑﺎ

دﯾﺪﮔﺎه او را ﺑﺘﻮان ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از دو اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺰرگ و ﺗﺼﻮر

وﺟﻮد آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺐ اﺻﻄﺨﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر

ﺧﺮاﺳﺎن ﮐﻮﭼﮏ داﻧﺴﺖ .او از ﺳﻮﯾﯽ ﴍق را ﯾﮏ اﻗﻠﯿﻢ ﻗﺮار

ﺿﻤﻨﯽ از ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺰرگ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ

داده و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ آن را ﺑﻪ دو ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺮاﺳﺎن و

در آﻏﺎز ﺳﺪۀ ۴ق ﻫﻨﻮز ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺮاﺳﺎن ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺎﻣﻼ رواج

ﻫَﯿﻄـَﻞ)ﻫ ِ
َﯿﺎﻃﻠَﻪ( ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده و ﺳﯿﺴﺘﺎن را ﻫﻢ ﺑﺨﺸﯽ از

ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ درﺑﺎرۀ دﯾﺪﮔﺎه ﻫﻤﺪاﻧﯽ

ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺮاﺳﺎن ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﻣﻘﺪﺳﯽ.(۲۶۰ :۱۹۰۶ ،

)د۳۳۴.ق( و اﺑﻦﻓﻘﯿﻪ )د۳۶۵.ق( ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را

ﻣﻘﺪﺳﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺧﺮاﺳﺎن و ﻫﯿﻄﻞ را ﺑﻨﺎ

ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﺣﺘIل ﻣﯽرود اﯾﻦ ﺟﻐﺮاﻓﯽﻧﻮﯾﺴﺎن ـ ﮐﻪ ﺑﺎ آﺛﺎر

ﺑﺮ ﻋﺎدت ﻣﺮدم دو اﻗﻠﯿﻢ ﻗﺮار ﻧﺪاده ،ﺑﻪ دﯾﮕﺮ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺸﻬﻮر

ﺳﺪهﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﴎوﮐﺎر داﺷﺘﻪ و ﮔﺎﻫﯽ از آنﻫﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدهاﻧﺪ ـ

زﻣﺎﻧﻪاش ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﮔﺴﱰدﮔﯽ ﻣﺮزﻫﺎی ﺧﺮاﺳﺎن از ﺣﺪود ﻗﻮﻣﺲ

ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ را از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .اﺻﻄﺨﺮی ﻧﯿﺰ

ﺗﺎ ﻃَﺮاز اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ )ﻫIن .(۲۶۰ :در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ

در ﻣﻮاﺿﻌﯽ از اﺛﺮ ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﺿﻤﻨﯽ ،ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ و ﺑﺨﺎرا را از

ﺟﻐﺮاﻓﯽﻧﻮﯾﺴﺎن ﺳﺪهﻫﺎی ۳و ۴ق ،آن ﺳﻮی ﺟﯿﺤﻮن ﺗﺎ ﺛﻐﻮر

ﺑﻼد ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺮده )اﺻﻄﺨﺮی (۳۰۵ ،۳۱۸ :۱۹۲۷ ،وﺑﺨﺎرا،

اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ ،ﻣﻘﺪﺳﯽ آن را ﻫَﯿﻄَﻞ

ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن ،را داراﻻﻣﺎرۀ ﺧﺮاﺳﺎن ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ

ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ )ﻧﮑـ  :ﻫIن ۲۲ ،۶۸ ،۲۶۱ :ﺑﻪ ﺑﻌﺪ( .از دﯾﺪﮔﺎه

)ﻫIن.(۳۰۵ :

او ،رودﺧﺎﻧﮥ ﺟﯿﺤﻮن ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯿﺎن ﺧﺮاﺳﺎن و ﻫﯿﻄﻞ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺻﻄﺨﺮی ﺑﺮ اﺑﻦﺣﻮﻗﻞ )زﻧﺪه ﺗﺎ ۳۶۷ق(،

ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻟﺬا ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺎآنﮐﻪ داراﻟﺤﮑﻮﻣﮥ ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن
٢

دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺮدو درﺑﺎرۀ ﺧﺮاﺳﺎن و ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ ﺑﺎ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺎﭼﯿﺰ،

در ﻫَﯿﻄَﻞ ﻗﺮار دارد ،ﺑﻪ ﻣﻠﻮک ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻬﺮت ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ

ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ .اﺑﻦﺣﻮﻗﻞ ﮐﻪ ﺧﺮاﺳﺎن و ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ را از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ

)ﻫIن .(۶۸ :او ﺷﻬﺮ ﮐﺎث ﺧﻮارزم در ﺟﺎﻧﺐ ﴍق اﯾﻦ رودﺧﺎﻧﻪ

ﺟﺪا داﻧﺴﺘﻪ و ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی آنﻫﺎ را ﻣﺠﺰا ذﮐﺮ ﮐﺮده )ﻧﮑـ :

را ﻗﺼﺒﮥ ﻫﯿﻄﻠﯽ ﺧﻮارزم و ﮔﺮﮔﺎﻧﺞ در ﺟﺎﻧﺐ ﻏﺮب رودﺧﺎﻧﻪ را

اﺑﻦﺣﻮﻗﻞ ،(۷ ،۹ ،۴۶۹ ،۴۹۱ :۱۹۳۸ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺻﻄﺨﺮی ،در

ﻗﺼﺒﮥ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ آن ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ )ﻫIن۲۸۸ ،۴۹ :ـ،۲۸۷

ﻣﻮاردی ﻓﺮارود را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺿﻤﻨﯽ در ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﺎی داده ﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ

 .(۲۸۶ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ او ،ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮدم زﻣﺎﻧﻪاش ﮐﻮرهﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎی

ﺷﻬﺮﻫﺎی آن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺨﺎرا را از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺮده اﺳﺖ

واﻗﻊ در ﻣﺴﯿﺮ ﺟﯿﺤﻮن را ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ و دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻫﯿﻄﻞ

)ﻧﮑـ  :ﻫIن .(۴۹۰ ،۴۶۸ :ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺨﺎرا را ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار

ﺗﺎ ﻣﺮز ﺑﻼد ﺗﺮک را »ﺑﻠﺪ اﻟﻌﺠﻢ« ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ )ﻫIن.(۲۸۴ :

 .١اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر رودﺧﺎﻧﮥ ﺟﯿﺤﻮن ﺟﺎی داﺷﺖ ،ﺑﺮای mﺎﯾﺰ از
آﻣﻞ ﻃﱪﺳﺘﺎن» ،آﻣﻞ ﺷَ ّ
ﻂ« ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪ.

 .٢ﻣﻘﺪﺳﯽ ) (١٠ ،٤ :١٩٠٦و اﺑﻦﺣﻮﻗﻞ ) (٤٢٤ :١٩٣٨اﻣﯿﺮان
ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ را »ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺮاﺳﺎن« و ﺻﺎﺣﺐ ﺣﺪوداﻟﻌﺎ(٨٩ :۱۳۴۰) ë
آﻧﺎن را »ﻣﯿﺮ ﺧﺮاﺳﺎن« ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ.

…

)ﻣﻘﺪﺳﯽ .(۲۶۰ :۱۹۰۶ ،ﻋﻼﺋﻢ ﺟﺪاﯾﯽ ﻣﺎورای ﺟﯿﺤﻮن و

ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﻟﯿﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ،داﻧﺴﺘﻪ و آن را در ﺧﺎک
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ﺟﻐﺮاﻓﯽﻧﻮﯾﺴﺎن ﻣﺘﻘﺪم ﻣﺴﻠIن و ﮔﺴﱰۀ ﻧﻮاﺣﯽ ﺧﺮاﺳﺎن

ﺷﺒﺎﻫﺖ ،ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﻠﯿﻢ ﻣﴩق ﻓﻀﺎﺋﻠﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ

ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ دو دﯾﺪﮔﺎه درﺑﺎرۀ ﺧﺮاﺳﺎن ،ﺳﺨﻦ از وﺿﻊ ﻣﻨﺎﻃﻖ

ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ و ﺟﺎﻧﺐ ﻫَﯿﻄَﻞ )ﻣﺎورا َءاﻟﻨﻬﺮ( در ﺑﯿﺶﺗﺮ

ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﺴﺒﺖ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﺮاﺳﺎن در اﯾﻦ زﻣﺎن ،ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ

اﯾﻦ ﻓﻀﺎﺋﻞ ﺑﺎ آن ﴍﯾﮏ اﺳﺖ )ﻣﻘﺪﺳﯽ.(۲۹۳ :۱۹۰۶ ،

ﻣﺤﺪودۀ ﺧﺮاﺳﺎن راﻫﮕﺸﺎﺳﺖ .آﻧﭽﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ از ﻧﻈﺮ ﮔﺬﺷﺖ،

ازآنﺟﺎ ﮐﻪ او ﺧﺮاﺳﺎن و ﻫﯿﻄﻞ را در ﯾﮏ اﻗﻠﯿﻢ ﺟﺎی داده )ﻧﮑـ

ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎورای ﺟﯿﺤﻮن )ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ( ﺑﺎ ﺧﺮاﺳﺎن

 :اداﻣﮥ ﻣﻘﺎﻟﻪ( ،در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺿﻤﻨﯽ ﻣﺎدون و ﻣﺎورای

ﺑﻮد و ﺑﺮاﯾﻦاﺳﺎس ،در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮر ﺑﺤﺚ از آن ﺳﺨﻦ

رودﺧﺎﻧﮥ ﺟﯿﺤﻮن را ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .او در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی

ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .از آﻧﭽﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ آﺛﺎر

ﺑﺎ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻐﺮب و اﻧﺪﻟﺲ ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن و ﻫ َـﯿﻄَﻞ ،ﺑﻪ

ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺘﻘﺪم ،ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﯿﺴﺘﺎن ،ﻗﻬﺴﺘﺎن ،ﺧﻮارزم،

ﻃﻮرﺿﻤﻨﯽ ﻣﺎدون و ﻣﺎورای ﺟﯿﺤﻮن را ﻫIﻧﻨﺪ دو ﴎزﻣﯿﻦ ﯾﺎد

ﮔﺮﮔﺎن ،ﻃﱪﺳﺘﺎن ،ﻗﻮﻣﺲ و دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﺎدوناﻟﻨﻬﺮ

ﺷﺪه در ﻏﺮب ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ،دو ﭘﺎرۀ ﯾﮏ اﻗﻠﯿﻢ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ و ﺗﻨﻬﺎ

ﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ را ﺗﺎ اواﯾﻞ ﺳﺪۀ ۴ق ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﺧﺮاﺳﺎن

ﻋﺎﻣﻞ ﺟﺪاﯾﯽ آنﻫﺎ را رودﺧﺎﻧﻪ ﺟﯿﺤﻮن و درﯾﺎی روم ﺷﻤﺮده

ﺑﺰرگ داﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ آﺛﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ

اﺳﺖ )ﻫIن.(۲۳۵ :

ﺳﺪۀ ۴ق ،ﺑﯿﺶﺗﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ را واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺠﺰای ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ

اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻨﻬﺎ از ﻧﻘﺶ ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ در دﻓﺎع از ﻣﺮزﻫﺎی

ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺷIلﴍﻗﯽ اﯾﺮان ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آوردهاﻧﺪ )ﺑﺎﺳﻮرث:۱۳۸۵ ،
 ،(۲۹ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ از دﯾﺮﺑﺎز ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﺎدون ﺟﯿﺤﻮن و ﻣﺎورای

ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ )ورارود(
در ﺑﯿﺎن دو دﯾﺪﮔﺎه ﻋﻤﺪه درﺑﺎرۀ ﮔﺴﱰۀ ﺧﺮاﺳﺎن ،ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ از
30
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ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎورا َءاﻟﻨﻬﺮ ﺑﺎ ﺧﺮاﺳﺎن در دو ﺳﺪۀ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺳﺨﻦ
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ .ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ،اﺟIﻻ از ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ
ﻣﺎدونَ اﻟﻨﻬﺮ و ﻣﺎورای آن ﺗﺎ ﺣﺪود اواﯾﻞ ﺳﺪۀ ۴ق و ﺟﺪاﯾﯽ
ﺗﺪرﯾﺠﯽ آنﻫﺎ در اﯾﻦ ﺳﺪه ﺣﻜﺎﯾﺖ دارد .در اﯾﻦ ﻣﺠﺎل ﺑﺮای
درک ﺑﻬﱰ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ اﯾﻦ دو ﴎزﻣﯿﻦ ،ﻣﯽﺗﻮان از ﻫﻮﯾﺖ
ﻣﺸﱰک آنﻫﺎ در ﺳﺪهﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻫﺠﺮی ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و ﺑﻪ
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﱰﮐﺎت آنﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺑﺎ آنﮐﻪ رودﺧﺎﻧﮥ ﺟﯿﺤﻮن ﻣﯿﺎن
ﴎزﻣﯿﻦﻫﺎی دو ﺳﻮی ﺧﻮﯾﺶ ﺟﺪاﯾﯽ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ،
ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﺟﺘIﻋﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اﻗﺘﺼﺎدی ﺷIل ﴍق اﯾﺮان از روزﮔﺎر ﮐﻬﻦ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺪه ﭘﺲ از
ورود اﺳﻼم ﺑﻪ اﯾﺮان ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻫﺮﺗﺴﻔﻠﺪ ١در
ﺳﺨﻦ از ﻣﺤﺪودۀ ﺧﺮاﺳﺎن در دورۀ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ،ﮔﺰارش ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ
درﺑﺎرۀ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺨﺎرا ﺑﻪ ﻣﺤﺪودۀ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ اﺳﭙﻬﺒﺪ ﺧﺮاﺳﺎن را ﺑﺎ
دﯾﺪۀ ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ راﻧﺘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی
ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ اﺧﯿﺮ ،ﺳﺨﻦ وی را ﻧﺎدرﺳﺖ ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﻧﻮﺷﺘﮥ او ،اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ از ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻤﯿﻖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﺮاﺳﺎن )ﻣﺎدوناﻟﻨﻬﺮ( ﺑﺮ ﮐﻞ واﺣﮥ ﺑﺨﺎرا ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ) .(Rante, 2015: 3-12اﯾﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
ﺟﻐﺮاﻓﯽﻧﻮﯾﺴﺎن ﻣﺘﻘﺪم ﻧﯿﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﻘﺪﺳﯽ درﺑﺎرۀ اﯾﻦ
1. Herzfeld

آن در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺠﻮم اﻗﻮام ﺑﺪوی آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ
ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ .از آنﺟﺎ ﮐﻪ واژۀ »ﺧﺮاﺳﺎن« در ﺳﻪ ﺳﺪۀ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﻫﺠﺮی ﻫﺮ دو ﴎزﻣﯿﻦ را درﺑﺮﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﻼﻣﯽ از
ﺧﺮاﺳﺎن در اﯾﻦ دوره ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺛﻐﻮر ﯾﺎد ﮐﺮده )ﻃﱪی،
 (۵۶۸/۶ ،۳۲۷/۸ :۱۳۸۷و از ﻧﻘﺶ اﻫﻞﺧﺮاﺳﺎن در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ
ﺗﺮﮐﺎن ﻓﺮاوان ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ .ﻇﺎﻫﺮا وﻇﯿﻔﮥ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ آﻧﺎن در اﯾﻦ
زﻣﺎن ﺑﺮ دوش اﻫﻞﺧﺮاﺳﺎن و واﻟﯿﺎن آن ﺑﻮده اﺳﺖ
)ﺑﻪﻋﻨﻮانlﻮﻧﻪ ،ﻫIن۱۱۴/۷ ،۶۰۸/۶ ،۴۷۳/۵ :؛ ﺑﻼذری،
 ۳۲۷ :۱۹۸۸ﺑﺮای ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﯿﺶﺗﺮ :اﺑﻦﺣﺠﺮ:۱۳۲۶ ،
۳۷۵/۲ـ .(۳۷۴در ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺨﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ درﺑﺎرۀ
دﻋﻮت ﻋﺒﺎﺳﯽ ،اﻫﻞﺧﺮاﺳﺎن ﺳﭙﺮ ﻣﺴﻠIﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺮﮐﺎن
ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ )ﻣﻘﺪﺳﯽ۲۹۴ :۱۹۰۶ ،؛ اﺑﻦﻓﻘﯿﻪ:۱۴۱۶ ،
 .(۶۰۵ﮔﺰارش ﻃﱪی درﺑﺎرۀ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻨﺼﻮر از واﻟﯽ
ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺮای اﻋﺰام ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ روﻣﯿﺎن در
ﺳﺎل ۱۴۱ق ﺑﻪﻃﻮرﺿﻤﻨﯽ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﮥ ﺟﻨﮓ
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﴍﻗﯽ ﻗﻠﻤﺮو ﺧﻼﻓﺖ ﺑﺮ دوش ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﺧﺮاﺳﺎن
ﺑﻮده اﺳﺖ )ﻃﱪی۵۰۹/۷ :۱۳۸۷ ،ـ .(۵۰۸اﻓﺰون ﺑﺮآن ،او در
ﺣﻮادث ﺳﺎل ۲۵۱ق ﻧﯿﺰ از ورود ﺟIﻋﺘﯽ از ﺣﺎﺟﯿﺎن ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ
ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد و درﺧﻮاﺳﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﯾﺎری ﮐﺮدن ﺧﺮاﺳﺎﻧﯿﺎن در
ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﺎن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ )ﻫIن .(۲۸۸/۹ :ﺑﺎ ﺟﺪاﯾﯽ

۴ق ،ﻧﻘﺶ ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﻪ

)د۳۰۰.ق( )اﺑﻦﺧﺮدادﺑﻪ (۲۵۹ :۱۸۸۹ ،و ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ )د۲۸۴.ق(

اﻋﺘﻘﺎد اﺻﻄﺨﺮی ،در اﯾﻦ زﻣﺎن ﻫﻤﮥ ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ ﺛﻐﺮ ﺑﻮد و

)ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ۹۴ :۱۴۲۲ ،ـ (۹۵اﯾﻦ وﻻﯾﺖ را از ﺗﻮاﺑﻊ ﺧﺮاﺳﺎن

ﺻﺪای ﺷﯿﭙﻮر دﺷﻤﻦ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻫﻤﮥ اﻫﻞ آن ﻣﯽرﺳﯿﺪ

داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .از ﺟﻐﺮاﻓﯽﻧﻮﯾﺴﺎن ﺑﻌﺪی ،ﻣﺆﻟﻒ آﮐﺎم اﳌﺮﺟﺎن،

)اﺻﻄﺨﺮی.(۲۹۱ :۱۹۲۷ ،

ﻧﯿﺰ از ﺗﻌﻠﻖ ﺧﻮارزم و ﻗﺼﺒﮥ آن ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ

ﴍاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘIﻋﯽ ﻣﺎدوناﻟﻨﻬﺮ و ﻣﺎوراء آن در

)اﺳﺤﺎقﺑﻦﺣﺴﯿﻦ ﻣﻨﺠﻢ.(۷۹ :۱۴۰۸ ،

ﺳﺪهﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻫﺠﺮی ﻧﯿﺰ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ

ﺑﺎ اﯾﻦﻫﻤﻪ ،وﺳﻌﺖ ﺧﺮاﺳﺎن در ﺳﺪۀ ۴ق ﻣﺤﺪود ﺷﺪ و ﺑﻪﺗﺒﻊ،

داﺷﺖ .اﯾﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ را ﻣﯽﺗﻮان آﺷﮑﺎرا در ﺷﯿﻮۀ ﮐﺸﺎورزی و

ﺧﻮارزم ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺟﻐﺮاﻓﯽﻧﻮﯾﺴﺎن اﯾﻦ ﺳﺪه از ﺗﻮاﺑﻊ

ﺷﮑﻞ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ زﻣﯿﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .دراﯾﻦﻣﯿﺎن ،ﻣﯽﺗﻮان از

ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﺎوﺟﻮد اﯾﻦ ،ﴎدرﮔﻤﯽ و ﺗﺮدﯾﺪ

ﻧﻘﺶ ﺑﺎرز دﻫﻘﺎﻧﺎن در ﺟﺒﺎﯾﺖ ﺧﺮاج و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻤﺘﺎز اﺟﺘIﻋﯽ

ﺟﻐﺮاﻓﯽﻧﻮﯾﺴﺎن در ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻧﺪن ﯾﺎ ﻧﺨﻮاﻧﺪن اﯾﻦ وﻻﯾﺖ

و اﻗﺘﺼﺎدی آﻧﺎن در اﯾﻦ دو ﺧﻄﻪ ﯾﺎد ﮐﺮد .رﯾﭽﺎرد ﺑﻮﻟﯿﺖ ﺿﻤﻦ

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ وﻻﯾﺎت ﺗﺎﺑﻌﮥ ﺧﺮاﺳﺎن آﺷﮑﺎرﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.

ﺳﺨﻦ از ﻃﺒﻘﮥ دﻫﻘﺎﻧﺎن ،در ﺳﻄﺤﯽ ﮔﺴﱰدهﺗﺮ ،ﺑﻪ mﺎﯾﺰ ﻣﻨﻄﻘﮥ

ﻋﺒﺎرات اﺻﻄﺨﺮی )د۳۴۶.ق( را در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ دو

ﴍق اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﴎزﻣﯿﻦﻫﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺷﺎره ﮐﺮده

دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد۱ :ـ او ﺑﺎ ﺑﯿﺎن آﻧﮑﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ و ﺳﻔﺮ ﺑﯿﺶﺗﺮ

اﺳﺖ )ﺑﻮﻟﯿﺖ ،(۵۰ :۱۳۸۶ ،وﻟﯽ ﺷﺎﯾﺪ دﯾﺪﮔﺎه ﺑﺎﺳﻮرث ﺑﻪ

اﻫﻞﺧﻮارزم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯿﺎن ﺑﯿﺶﺗﺮ اﺳﺖ ،ﺧﻮارزم

ﺻﻮاب ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ در ﺧﺮاﺳﺎن

را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺿﻤﻨﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﺮاﺳﺎن داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ )اﺻﻄﺨﺮی،

و ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻃﺒﻘﺎت زﻣﯿﻦدار و دﻫﻘﺎن

۲ .(۳۰۴ :۱۹۲۷ـ ﻋﺒﺎراﺗﯽ ﮐﻪ دﯾﺪﮔﺎه اﺻﻠﯽ او درﺑﺎرۀ ﺧﻮارزم را

در ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ و ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ دوام آوردﻧﺪ و ﺑﻪ

ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و از ﺗﻌﻠﻖ وﻻﯾﺖ ﺧﻮارزم ﺑﻪ ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ ﺣﮑﺎﯾﺖ

ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻮاﺣﯽ ﻏﺮﺑﯽ اﯾﺮان از ﻗﺪرت اﺟﺘIﻋﯽ ﺑﯿﺸﱰی

دارد .اﮔﺮﭼﻪ او در ﺣﻘﯿﻘﺖ از ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺮی ﺧﻮارزم را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ

ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻃﺒﻘﺎت در ﻧﻮاﺣﯽ ﺷIل ﺧﺎوری اﯾﺮان

ﻗﺮار داﺷ¯ در ﻣﯿﺎن ﺑﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﻣﺠﺰا از ﺧﺮاﺳﺎن و ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ

ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺪم و ﺣﺸﻢ ﺑﺴﯿﺎر و آراﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﯾﻞ ﻏﺮﯾﺐﻧﻮازی

ﺷﻤﺮده ،آن را ﻋﻤﻼ در زﻣﺮۀ ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ ﺟﺎی داده اﺳﺖ

و ﻣﻬIندوﺳﺘﯽ ﺑﻮدﻧﺪ« )ﺑﺎﺳﻮرث.(۳۱ :۱۳۸۵ ،

)ﻫIن .(۲۵۳ ،۲۸۱ ،۲۹۹ :او اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ را ﺑﻪ دو دﻟﯿﻞ ﺟﺰو

ﺧﻮارزم
ﺑﺎآنﮐﻪ ﺧﻮارزم در اواﯾﻞ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﮐﻢوﺑﯿﺶ
ﻣﺴﺘﻘﻞ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ارﺳﺎل ﻫﺪاﯾﺎﯾﯽ ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽﮐﺮد
)اﺷﭙﻮﻟﺮ ،(۷۳/۲ :۱۳۷۳ ،ﺑﺮﭘﺎﯾﮥ اﻃﻼﻋﺎت آﺛﺎر ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ،اﯾﻦ
ﻧﺎﺣﯿﻪ در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﺎک ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .در
ﮔﺰارﺷﯽ از ﮐﻌﺐاﻻﺣﺒﺎر درﺑﺎرۀ وﯾﺮاﻧﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻧﻮاﺣﯽ در
آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎن ـ ﮐﻪ آن را اﺑﻦﻓﻘﯿﻪ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده )اﺑﻦﻓﻘﯿﻪ(۵۲۴ :۱۴۱۶ ،
ـ ﺧﻮارزم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﺮاﺳﺎن ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻓﺰونﺑﺮآن ،ﺑﺮﭘﺎﯾﮥ ﮔﺰارش ﺑﻼذری درﺑﺎرۀ ﺣﺪود ارﺑﺎع ﺧﺮاﺳﺎن ـ ﮐﻪ
ﻇﺎﻫﺮا ﺑﻪ ﺣﺪود ﺳﺪهﻫﺎی اول و دوم ﻫﺠﺮی ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد و
آن ﻫﻢ در اﺛﺮ اﺑﻦﻓﻘﯿﻪ آﻣﺪه ـ وﻻﯾﺖ ﺧﻮارزم در اﯾﻦ زﻣﺎن در رﺑﻊ
ﻣﺮو ﺟﺎی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )اﺑﻦﻓﻘﯿﻪ .(۶۱۵ :۱۴۱۶ ،اﯾﻦ
ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی در ادوار ﺑﻌﺪ دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪ و اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ در آﺛﺎر
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺳﺪهﻫﺎی  ۳و ۴ق ﮔﺎه از ﺗﻮاﺑﻊ ﺧﺮاﺳﺎن و ﮔﺎه از
ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﻨﺎنﮐﻪ از

ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ ﻣﺤﺴﻮب داﺷﺘﻪ اﺳﺖ :اوﻻ ﻗﺮار داﺷ¯ ﻗﺼﺒﮥ
)ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺎﺣﯿﻪ( آن ،ﮐﺎث ،در ﻣﺎورای ﺟﯿﺤﻮن و ﺛﺎﻧﯿﺎ ﻧﺰدﯾﮑﯽ اﯾﻦ
ﻗﺼﺒﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﺮاﺳﺎن
)ﻫIن.(۲۵۳ ،۲۸۷ :
ﺑﺎ آنﮐﻪ در ﻧﻈﺮ اﺑﻦﺣﻮﻗﻞ ﻧﯿﺰ ﻧﺎﺣﯿﮥ ﺧﻮارزم ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ
ﺑﻮده )اﺑﻦﺣﻮﻗﻞ (۴۲۶ ،۴۳۰ ،۴۵۹ :۱۹۳۸ ،و ﻃﺎﻫﺮﯾﻪ واﻗﻊ در
ﺟﻨﻮب ﺟﯿﺤﻮن را ﴎﺣﺪ ﻣﯿﺎن آن دو ﺷﻤﺮده )ﻫIن،(۴۷۸ :
در ﺳﺨﻦ از ﻧﻮاﺣﯽ ﴎد و ﮔﺮم ﺧﺮاﺳﺎن ،ﺧﻮارزم و ﺑﺎﻣﯿﺎن را
ﴎدﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺮفﺧﯿﺰﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ آن داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ )ﻫIن:
 .(۴۵۳ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ او »ﻋﺮض ﺧﺮاﺳﺎن« را ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ ﺑﺪﺧﺸﺎن ﺗﺎ
درﯾﺎﭼﮥ ﺧﻮارزم )آرال( داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ )ﻫIن .(۴۵۵ :اﻓﺰون ﺑﺮ
آن ،او ﺳﺨﻦ اﺻﻄﺨﺮی را درﺑﺎرۀ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ و ﺳﻔﺮ اﻫﻞ ﺧﻮارزم
)ﻧﮑـ  :ﺳﻄﻮر ﭘﯿﺸﯿﻦ( ﺗﮑﺮار ﮐﺮده اﺳﺖ )ﻫIن.(۴۸۱ :
رویﻫﻢرﻓﺘﻪ ،ﮔﻮﯾﺎ آن دﺳﺘﻪ از اﻃﻼﻋﺎت اﺻﻄﺨﺮی و اﺑﻦﺣﻮﻗﻞ
ﮐﻪ از ﺗﻌﻠﻖ ﺿﻤﻨﯽ ﺧﻮارزم ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از

…

ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ از ﴎزﻣﯿﻦ واﻗﻊ در ﺟﻨﻮب ﻧﻬﺮ ﺟﯿﺤﻮن در ﺳﺪۀ

ﺟﻐﺮاﻓﯽﻧﻮﯾﺴﺎن ﺳﺪۀ ۳ق اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ،اﺑﻦﺧﺮدادﺑﻪ
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30

…

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدۀ اﯾﺸﺎن و ﻧﻘﻞ ﺑﺪون ﺗﺎﻣﻞ از آنﻫﺎ ﴎﭼﺸﻤﻪ

و از ﻗﺮار ﻣﻌﻠﻮم ،ﮐﺸﺎورزی در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ روﻧﻖ ﻣﻨﺎﻃﻖ

ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻧﻘﻞ ﺑﺪون ﺳﻨﺪ اﺑﻦﺣﻮﻗﻞ از ﮐﺘﺎب

ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﻧﺒﻮد .ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﯾﺪ در ﺳﺪۀ ۴ق ﺑﺮﺧﯽ

اﺻﻄﺨﺮی درﺑﺎرۀ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ و ﺳﻔﺮ ﺧﻮارزﻣﯿﺎن ﺧﻮد دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ

از ﻧﻮاﺣﯽ و ﺷﻬﺮﻫﺎی واﻗﻊ در ﺷIل اﯾﻦ رودﺧﺎﻧﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ

ﻣﺪﻋﺎﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،از ﻣﺠﻤﻮع ﻗﺮاﺋﻦ ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ

ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺎدون آن ﻣﻨﻀﻢ

اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪۀ ﺧﻮارزم در ﺟﻨﻮب رودﺧﺎﻧﻪ ﺟﯿﺤﻮن واﻗﻊ

ﺷﻮد )ﻧﮑـ  :اداﻣﮥ ﻣﻘﺎﻟﻪ( ﺗﻌﻠﻖ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﻣﺎدون ﻧﻬﺮ ﺗﻮﺟﻪ

ﺑﻮده ،اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ در ﺳﺪۀ ۴ق از ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺎوراء اﻟﻨﻬﺮ ﺗﻠﻘﯽ

ﺟﻐﺮاﻓﯽﻧﻮﯾﺴﺎن ﻣﺴﻠIن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده و ﮔﺰارشﻫﺎﯾﯽ

ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﺎن ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﺣﺪود اﻟﻌﺎ ëﻧﯿﺰ آن

در اﯾﻦ ﺑﺎره اراﺋﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻣﻘﺪﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ آراﺋﺶ

را ﻧﻪ در ﴎزﻣﯿﻦ ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ و ﻧﻪ در ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﺎی داده اﺳﺖ،

درﺑﺎرۀ ﺗﻘﺴﯿIت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ،ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻃﺒﯿﻌﯽ

ﺑﻠﮑﻪ آن را از ﻧﻮاﺣﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ )ﺣﺪود

زﻣﯿﻦ ﻧﺸﺄت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه را ﮐﻪ ﺧـُﺘ ﱠـﻞ ١از ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﻠﺦ

اﻟﻌﺎ.(۱۱۸-۱۲۳ :۱۳۴۰ ،ë

اﺳﺖ ،ﻧﺎدرﺳﺖ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا او ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ازآنﺟﺎ ﮐﻪ

وﻻﯾﺎت ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻋﻠﯿﺎی رود ﺟﯿﺤﻮن

ﺧ ﱠﺘﻞ در آن ﺳﻮی ﺟﯿﺤﻮن ﻗﺮار دارد ،ﺑﻬﱰ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫَﯿﻄـَﻞ
ُ

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻧﻮاﺣﯽ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻋﻠﯿﺎی
ﺧﺘّﻞ) َوﺧﺶ( ،ﻗُﺒﺎدﯾﺎن و
رود ﺟﯿﺤﻮن در ﺣﺪود ﺷﻬﺮ ﺑﻠﺦُ ،
َﭼﻐﺎﻧﯿﺎن ﺗﺎﺣﺪودی ﺑﺎ ﴍاﯾﻂ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﴎزﻣﯿﻦﻫﺎی
ﭘﺎﯾﯿﻦدﺳﺖ دو ﺳﻮی رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻔﺎوت دارد .ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ
در ﴎزﻣﯿﻨﯽ ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰﺗﺮ ﺑﺎ اﻗﻠﯿﻢ آبوﻫﻮاﯾﯽ ﻣﻄﻠﻮبﺗﺮ و
30
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رودﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد )اﺻﻄﺨﺮی۲۹۶ :۱۹۲۷ ،؛ اﺑﻦﺣﻮﻗﻞ:۱۹۳۸ ،
 (۴۷۵ ،۴۷۶ارزش اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯿﺸﱰی دارد .در ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻧﺎم ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻧﻮاﺣﯽ
ﴍﻗﯽ و ﻣﺮﮐﺰی آن دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد )ﺷﺠﺎﻋﯽﻣﻬﺮ:۱۳۹۲ ،
 .(۲۳۳ﺑﻪ ﻋﻨﻮان lﻮﻧﻪ ،اﺻﻄﺨﺮی از زﻣﯿﻦﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی

ﻣﻨﺴﻮب ﺷﻮد )ﻣﻘﺪﺳﯽ .(۲۹۰ :۱۹۰۶ ،از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﮔﺎﻫﯽ
ﺷﻬﺮ ﯾﺎ ﻧﺎﺣﯿﻪای در ﺟﻨﻮب رود ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ ﺗﻠﻘﯽ
ﻣﯽﺷﺪ .از ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻄﺎﻟﺐ اﺻﻄﺨﺮی و اﺑﻦﺣﻮﻗﻞ ﻣﯽﺗﻮان
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ در ﺣﺪود ﻧﯿﻤﮥ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺪۀ ۴ق ،زَم در ﺟﻨﻮب
ﺟﯿﺤﻮن از ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﺻﻄﺨﺮی از ﻗﺮار داﺷ¯ ﺷﻬﺮ َز ّم واﻗﻊ در ﻣﺎدون ﻧﻬﺮ و
ا َﺧﺴﯿﮑﺚ ،ﻗﺼﺒﮥ وﻻﯾﺖ ﻓﺮﻏﺎﻧﻪ ،واﻗﻊ در ﻣﺎورای آن در ﯾﮏ
وﻻﯾﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آورده )اﺻﻄﺨﺮی(۲۹۸ :۱۹۲۷ ،
و اﺑﻦﺣﻮﻗﻞ ﻧﯿﺰ از ﺗﻌﻠﻖ زَم ﺑﻪ ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ٢ﯾﺎد
ﮐﺮده اﺳﺖ )اﺑﻦﺣﻮﻗﻞ.(۴۷۷ :۱۹۳۸ ،

ﺧ ﱠﺘﻞ) َوﺧﺶ( ،آبﻫﺎ و ﻣﯿﻮهﻫﺎی آن و ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﺑﺴﯿﺎر ُ

ﻗﻬﺴﺘﺎن

ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰی و ﻓﺮاواﻧﯽ در اﯾﻦ وﻻﯾﺖ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ

در ﺳﺪۀ ۳ق ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ و اﺑﻦﺧﺮدادﺑﻪ دوﻃﺒﺲ )ﻃﺒﺴﯿﻦ( و

)اﺻﻄﺨﺮی .(۲۹۷ :۱۹۲۷ ،ﻓﺎرغ از ﺗﺤﻮﻻت اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎﺷﯽ

ﻗﻬﺴﺘﺎن را از وﻻﯾﺎت ﺧﺮاﺳﺎن داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ آن دو را از

از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم آﺑﯿﺎری و ﮐﺎﻧﺎلﮐﺸﯽ ﮐﻪ در ادوار ﻣﺘﺎﺧﺮ در

ﮐﻮرهﻫﺎی ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ )ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ۹۵ :۱۴۲۲ ،؛

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﺮودﺳﺖ ﺟﯿﺤﻮن ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه ،اﯾﻦ رودﺧﺎﻧﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ

اﺑﻦﺧﺮدادﺑﻪ .(۲۴۳ :۱۸۸۹ ،در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﺎن ،ﮔﺰارشﻫﺎی

در ﻓﺮودﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن وارد ﻣﯽﺷﺪ )ﺷﺠﺎﻋﯽﻣﻬﺮ(۳۰ :۱۳۹۲ ،

ﻣﺪاﺋﻨﯽ )د۲۲۵.ق( و ﺑﻼذری )د۲۷۹.ق( ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ

 .١ﺧـُﺘ ّـَﻞ وﻻﯾﺘﯽ ﺑﺰرگ و ﭘﺮﺷﻬﺮ در آن ﺳﻮی رود ﺟﯿﺤﻮن ﺑﻮد و ﻣﯿﺎن
َﺟﺮﯾﺎب و َوﺧﺸﺎب ﺟﺎی داﺷﺖ )ﯾﺎﻗﻮتﺣﻤﻮی.(٣٤٦/٢ :١٩٩٥ ،
اﺻﻄﺨﺮی ُﺧﺘ ّـَﻞ و َوﺧﺶ را ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﻮرۀ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻠﯿﺎی ﺟﯿﺤﻮن
داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ )اﺻﻄﺨﺮی(٢٩٧ :١٩٢٧ ،؛ وﻟﯽ ﺑﻼذری ﺧـُﺘّـَﻞ و َوﺧﺶ
را دو اﺳﻢ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺼﺪاق ﺷﻤﺮده اﺳﺖ )اﺑﻦﻓﻘﯿﻪ.(٦١٥ :١٤١٦ ،
 .٢اﺑﻦﺣﻮﻗﻞ آورده اﺳﺖ :زَم »در ﻋﻤﻞ« از ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ ﺑﻮده
اﺳﺖ )اﺑﻦﺣﻮﻗﻞ .(٤٧٧ :١٩٣٨ ،ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﺴﯿﺎری در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺪۀ ٤
و ٥ق ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ واژۀ »ﻋﻤﻞ« در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای ﺳﺨﻦ از ﺧﺮاج
و درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .ﮔﺮدﯾﺰی درﺑﺎرۀ
اﻧﺘﺼﺎب اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺳﯿﻤﺠﻮری ﺑﻪ ﺳﭙﻬﺴﺎﻻری ﺧﺮاﺳﺎن آورده اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻧﻮح ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ )ﺣﮑـ ٣٨٧ :ـ٣٦٥ق( »ﻋﻤﻞ ﻣﻌﻮﻧﺖ و
اَﺣﺪاث ﻧﯿﺸﺎﭘﻮر و ﻫﺮات و ﻗﻬﺴﺘﺎن« را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺣﮑﻢ ﺳﭙﻬﺴﺎﻻری

ﺑﺮای او ﻓﺮﺳﺘﺎد )ﮔﺮدﯾﺰی .(٣٦١ :١٣٦٣ ،از اﻣﻮال ﺧﺮاج ﻧﯿﺰ در ﺗﺮﺟﻤﮥ
ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﻤﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﺎل ﻣﻌﺎﻣﻼت« ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ
)ﻋﺘﺒﯽ .(٩١ :١٣٧٤ ،اﺑﻦﻓﻨﺪق ﻧﯿﺰ درﺑﺎرۀ ﭘﺪر ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﻈﺎماﳌﻠﮏ
آورده اﺳﺖ» :ﭘﺲ ﺧﻮاﺟﻪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺑﻪﺧﺪﻣﺖ ﺻﺎﺣﺐدﯾﻮان ،ﻋﻤﯿﺪ
ﺧﺮاﺳﺎن ... ،ﺳﻮرى  ...ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﺧﺪﻣﺖﻫﺎ ﻣﻰﮔﺰارد  ...ﺗﺎ ﻛﻪ ...
ﺳﻮرى  ...او را ﻋﻤﻞ و ﺑُﻨﺪارى ﻃﻮس ﻓﺮﻣﻮد و در آن ﻋﻤﻞ ﺳﺎلﻫﺎ
ﺧﻮض ﻛﺮد« )اﺑﻦﻓﻨﺪق٧٩ :١٣٦١ ،ـ .(٧٨ﻇﺎﻫﺮا »ﻋﺎﻣﻞ« ﻧﯿﺰ در ﻣﻨﺎﺑﻊ
اﯾﻦ دوره ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺰار ﺟﺒﺎﯾﺖ ﺧﺮاج اﻃﻼق ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .ﺛﻌﺎﻟﺒﯽ
)د٤٢٧.ق( درﺑﺎرۀ اﺑﻮاﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﯽﺑﮑﺮ ﮐﺎﺗﺐ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﭙﺲ
ﻣﺘﺼﺪی اﻋIل ﻫﺮات ،ﭘﻮﺷﻨﮓ و ﺑﺎدﻏﯿﺲ ﺷﺪ و ﺑﺮ ﴎ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد
اﻟﻌIل«
رﻓﺖ  ...آنﮔﺎه ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﺎﻣﻼن اﺻﻠﯽ و ﻣﻬﻢ »رؤﺳﺎء
ّ
ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺪل ﮔﺮدﯾﺪ )ﺛﻌﺎﻟﺒﯽ.(٦٦/٤ :١٣٧٥ ،

ﺟﻐﺮاﻓﯽﻧﻮﯾﺴﺎن ﯾﺎد ﺷﺪه را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﮔﺰارش ﻣﺪاﺋﻨﯽ

اﺑﻦرﺳﺘﻪ .(۱۰۶ :۱۸۹۲ ،اﮔﺮﭼﻪ ﭼﻨﯿﻦ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﴏﻓﺎ از ﺳﻮی

و در ﮔﺰارش دﯾﮕﺮی از ﺑﻼذری در ﻓﺘﻮح اﻟﺒﻠﺪان )ﺑﻼذری،

ﯾﮏ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ اﻧﺪﻟﺴﯽ )ﮐﺮاﭼﮑﻮﻓﺴﮑﯽ (۱۸۵ :۱۳۷۹ ،ﺑﯿﺎن

ﺴﯿﻦ( »دروازهﻫﺎی ﺧﺮاﺳﺎن«
 ،(۳۹۰ :۱۹۸۸دوﻃﺒﺲ)ﻃَ َﺒ َ
١
ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ دروازهﻫﺎ دو دژ ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎی ﻃﺒﺲ و ﮐُﺮﯾﻦ

ﺷﺪه ،ﻫIن ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮارزم و ﺳﯿﺴﺘﺎن را
در ﺑﺮﺧﯽ از آﺛﺎر ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺳﺪهﻫﺎی  ۳و ۴ق در ﻣﺤﺪودۀ

ﺑﻮدهاﻧﺪ )ﺑﻼذری :۱۹۸۸ ،ﻫIﻧﺠﺎ( .در ﺣﺪود اواﺧﺮ اﯾﻦ ﺳﺪه

ﺧﺮاﺳﺎن ﻗﺮار داده ،ﺑﯿﺎن ﭼﻨﯿﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺷﮕﻔﺘﯽ را ﺗﻮﺟﯿﻪ

ﻃﺒﺴﯿﻦ و ﻗﻬﺴﺘﺎن را دو ﮐﻮرۀ ﺧﺮاﺳﺎن داﻧﺴﺘﻪ
اﺑﻦرﺳﺘﻪ ﻧﯿﺰ
َ

ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣﻞ

اﺳﺖ )اﺑﻦرﺳﺘﻪ .(۱۰۵ :۱۸۹۲ ،در ﺳﺪۀ ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﮥ

ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .درﯾﺎی واﻗﻊ در ﺷIل

ﺟﻐﺮاﻓﯽداﻧﺎن ﺑﻨﺎم ﴏﯾﺤﺎ ﯾﺎ ﺗﻠﻮﯾﺤﺎ ﻗﻬﺴﺘﺎن را از ﺗﻮاﺑﻊ ﺧﺮاﺳﺎن

اﯾﺎﻻت ﻣﺬﮐﻮر ﻧﯿﺰ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﻨﺴﻮب ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺷﻤﺮدهاﻧﺪ)اﺻﻄﺨﺮی۲۲۹ ،۲۷۴ :۱۹۲۷ ،؛ اﺑﻦﺣﻮﻗﻞ:۱۹۳۸ ،

اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻨﺠﻢ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﺿﻤﻨﯽ ،ﻣﯿﺎن »درﯾﺎﭼﮥ ﺧﺰر«

۱۵۸ ،۴۰۳ ،۴۳۰ ،۴۴۵؛ ﻣﻘﺪﺳﯽ۲۴ :۱۹۰۶ ،؛ ﺣﺪود

و »درﯾﺎﭼﮥ ﺧﺮاﺳﺎن« ﻓﺮق ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﮔﻮﯾﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه آن دو را در

اﻟﻌﺎ۹۱ :۱۳۴۰ ،ëـ٢(۹۰؛ وﻟﯽ از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ اﯾﺸﺎن

دو ﺟﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ )اﺳﺤﺎقﺑﻦﺣﺴﯿﻦ ﻣﻨﺠﻢ،

ﻃﺒﺴﯿﻦ را از ﺗﻮاﺑﻊ ﻗﻬﺴﺘﺎن داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ )اﺻﻄﺨﺮی:۱۹۲۷ ،
َ

 .(۱۲۳ :۱۴۰۸اﺑﻦﻓﻘﯿﻪ )د۳۶۵.ق( ،از ﺻﺎﺣﺒﺎن دﯾﺪﮔﺎه

۲۲۹؛ اﺑﻦﺣﻮﻗﻞ ،(۳۹۹ ،۴۰۳ ،۴۴۶ :۱۹۳۸ ،ﻇﺎﻫﺮا ﺑﺮﺧﻼف

ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺰرگ ،ﻧﯿﺰ درﺑﺎرۀ »درﯾﺎی ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ﺧﺰری« ﺳﺨﻦ

ﺳﺪۀ ﭘﯿﺶ ،ﻃﺒﺲ ﯾﮏ وﻻﯾﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺤﺴﻮب lﯽﺷﺪه

ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ )ﻧﮑـ  :اﺑﻦﻓﻘﯿﻪ .(۶۳ :۱۴۱۶ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ او

اﺳﺖ.

ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎی واﻗﻊ در ﺷIل اﯾﺮان را درﯾﺎی ﺧﺮاﺳﺎن و

ﮔﺮﮔﺎن و ﻃﱪﺳﺘﺎن
اﻓﺰون ﺑﺮ ﺧﻮارزم ،وﻻﯾﺖ ﮔﺮﮔﺎن و ﻃﱪﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ در ﺳﺪهﻫﺎی
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ در ﻣﺤﺪودۀ ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ
ﺗﻔﺎوت ﻃﺒﯿﻌﯽ زﻣﯿﻦ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﻣﺤﺪودۀ
اﺻﻠﯽ ﺧﺎک ﺧﺮاﺳﺎنl ،ﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﺎک ﺧﺮاﺳﺎن
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦﻫﻤﻪ ،ﮔﺮﮔﺎن و ﻃﱪﺳﺘﺎن -ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﭘﯿﺸﱰ اﺷﺎره
ﺷﺪ -در آﮐﺎم اﳌﺮﺟﺎن ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺤﺪودۀ ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺮده

ﺑﺨﺶ ﺷIﻟﯽ آن را ﺧﻠﯿﺞ ﺧﺰر ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ )ﻧﮑـ  :ﻫIن:
۵۴۱ـ ۶۳ ،۵۴۰ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ :ﻫIن .(۳۳۵ ،۶۱۹ :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻇﺎﻫﺮا
ﻣﻘﺼﻮد او از درﯾﺎی ﮔﺮﮔﺎن )ﻫIن (۶۳ :ﻧﯿﺰ درﯾﺎی ﻣﺠﺎور
اﯾﺎﻟﺖ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ »درﯾﺎی
ﺧﺮاﺳﺎن« و »درﯾﺎﭼﮥ ﺧﺮاﺳﺎن« ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ آﺛﺎر ﻣﺤﺪود ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان lﻮﻧﻪ ،اﺻﻄﺨﺮی در اﺛﺮ ﺧﻮد آن را درﯾﺎی ﺧﺰر ﻧﺎﻣﯿﺪه
اﺳﺖ )اﺻﻄﺨﺮی۴ ،۲۱۷ :۱۹۲۷ ،ـ.(۳

ﺷﺪهاﻧﺪ )اﺳﺤﺎقﺑﻦﺣﺴﯿﻦ ﻣﻨﺠﻢ .(۶۹ -۷۰ :۱۴۰۸ ،ﺟﺎﻟﺐ
آنﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯽﻧﻮﯾﺴﺎن ﺳﺪۀ ۳ق ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ و
اﺑﻦرﺳﺘﻪ ،٣از ﭘﯿﺮوان ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺰرگ ،ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮی
» .١ﻃﺒﺴﯿﻦ« )دو دژ ﻃﺒﺲ( و »ﻃﺒﺲ« ﻧﺰد اﺻﻄﺨﺮی دو ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .او »ﻃﺒﺴﯿﻦ« )دو دژ ﻃﺒﺲ( را ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺧﻮر و
ﮐُﺮﯾﺖ )ﺑﻪ ﮐﺮی ﺗﺼﺤﯿﻒ ﺷﺪه( داﻧﺴﺘﻪ و ﻃﺒﺲ را ﻃﺒﺲ ﻣﺴﯿﻨﺎن
ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ )اﺻﻄﺨﺮی٢٧٤ :١٩٢٧ ،ـ .(٢٧٣ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺷﺎﯾﺪ
ﻣﻘﺼﻮد ﺑﻼذری از ﻃﺒﺲ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از دو دژ ﻃﺒﺴﯿﻦ ،ﻫIن ﺧﻮر
ﺑﻮده اﺳﺖ .دﯾﻪ ﮐﻬﻦ ﮐ ُـﺮﯾﺖ اﮐﻨﻮن در  ٢٠ﮐﯿﻠﻮﻣﱰی ﺟﻨﻮب ﻃﺒﺲ ﺑﺮ
ﴎ راه ﻃﺒﺲ-دﯾﻬﻮک واﻗﻊ اﺳﺖ.
 .٢ﺷﻮاﻫﺪ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺿﻤﻨﯽ از ﺗﻌﻠﻖ ﻗﻬﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن در
ﺳﺪۀ ٤ق ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .از آن ﺟﻤﻠﻪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﻮاﻫﺪی از اﺛﺮ
اﺻﻄﺨﺮی اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮد١ :ـ او ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان را ﺑﺎ آنﮐﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﺎ
ﻗﻬﺴﺘﺎن اﺗﺼﺎل دارد ،ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ )ﻫIن،١٥٨ :
٢ .(١٣٥ـ او در ﺳﺨﻦ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ ﺑﯿﺎﺑﺎن ،ﴍق آن را ﺣﺪود
َﻣـﮑﺮان و ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺷIل آن را ﺣﺪود ﺧﺮاﺳﺎن و ﺑﺨﺸﯽ از

ﺳﯿﺴﺘﺎن داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ )ﻫIن٣ .(٢٢٧ :ـ او اﯾﺎﻟﺖ واﻗﻊ در ﴍق و
ﺷIلﴍق ﻓﺎرس را ﺧﺮاﺳﺎن داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻗﻬﺴﺘﺎن )ﻫIن:
٤ .(١٢٥ـ او در ﺑﯿﺎن ﻗﻠﻤﺮو ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن ﺳﺨﻨﯽ از ﻗﻬﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﯿﺎن
ﻧﯿﺎورده اﺳﺖ )ﻫIن.(١٤٣ :
 . ٣ﻣﻄﺎﻟﺐ اﺑﻦرﺳﺘﻪ در اواﺧﺮ ﺳﺪۀ ٣ق ﯾﺎ اواﯾﻞ ﺳﺪۀ ﺑﻌﺪ درﺑﺎرۀ
ﻃﱪﺳﺘﺎن و ﮔﺮﮔﺎن ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ و از ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ
lﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ وی ﮔﺮﮔﺎن و ﻃﱪﺳﺘﺎن را ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﺮاﺳﺎن
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎآنﮐﻪ او در ﺟﺎﯾﯽ از اﺛﺮ ﺧﻮد از اﺳﺘﻘﻼل ﻃﱪﺳﺘﺎن
و ﮔﺮﮔﺎن از ﺧﺮاﺳﺎن و ﺟﺒﺎل ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،آنﻫﺎ را
ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﺟﺒﺎل داﻧﺴﺘﻪ)اﺑﻦرﺳﺘﻪ ،(١٠٦ :١٨٩٢ ،در ﻣﻮﺿﻌﯽ دﯾﮕﺮ
ﺑﺨﺸﯽ از ﴎزﻣﯿﻦ ﻣﺠﺎور درﯾﺎی دﯾﻠﻢ)درﯾﺎی ﺧﺰر( را از ﺗﻮاﺑﻊ ﺧﺮاﺳﺎن
ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ )ﻫIن.(٢٧٦ :

…

اﺑﻦﻓﻘﯿﻪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه )اﺑﻦﻓﻘﯿﻪ ،(۶۱۱ ،۶۱۵ :۱۴۱۶ ،ﻣﻄﺎﻟﺐ

درﺑﺎرۀ اﯾﻦ دو ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ )ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ۷۱ ،۹۲ :۱۴۲۲ ،؛
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ﻗﻮﻣﺲ

 .(۶۳ :۱۹۰۶ﻣﻘﺪﺳﯽ و ﻣﺆﻟﻒ ﺣﺪود اﻟﻌﺎ ëآن را از ﺗﻮاﺑﻊ

اﮐﻨﻮن ﻗﻮﻣﺲ در آﺛﺎر ﻣﻌﺎﴏ در ﺣﻮزۀ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﻬﺎن

دﯾﻠﻢ و واﻗﻊ در ﻣﯿﺎن ﺧﺮاﺳﺎن و ری ﺷﻤﺮدهاﻧﺪ؛ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت

اﺳﻼم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﯾﺎﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ

ﮐﻪ ﻣﻘﺪﺳﯽ آن را ﮐﻮرهای از اﻗﻠﯿﻢ دﯾﻠﻢ )ﻫIن (۲۷ ،۳۵۳:و

ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﮔﺰاره را ﺑﺎ اﺷﮑﺎل

ﻣﺆﻟﻒ ﺣﺪود اﻟﻌﺎ ëﻧﺎﺣﯿﻪای از ﺗﻮاﺑﻊ ﻧﺎﺣﯿﺖ دﯾﻠﻢ ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ

روﺑﻪرو ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ و اﺑﻦرﺳﺘﻪ درﺑﺎرۀ

)ﺣﺪود اﻟﻌﺎ .(۱۴۶ :۱۳۴۰،ëﻫﻤﻮ در ﺑﯿﺎن ﻧﻮاﺣﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن

ﺧﺮاﺳﺎن در ﺳﺪۀ ۳ق ـ ﮐﻪ ﺑﺎ دورۀ زﻣﺎﻧﯽ رواج ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺮاﺳﺎن

ﻧﺎﺣﯿﺖ دﯾﻠﻢ از ﺧﺮاﺳﺎن ،ﺟﺒﺎل و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻧﺎم ﺑﺮده و از ﻗﻮﻣﺲ

ﺑﺰرگ در آﺛﺎر ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد ـ در اﯾﻦ زﻣﺎن داﻣﻐﺎن

ذﮐﺮی ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎورده اﺳﺖ )ﻫIن .(۱۴۳ :در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻪ ﻧﻈﺮ

)ﻗﻮﻣﺲ( اوﻟﯿﻦ ﺷﻬﺮ اﯾﻦ اﯾﺎﻟﺖ از ﺳﻮی ﻏﺮب ﺑﻮده اﺳﺖ

ﻣﯽرﺳﺪ وﻻﯾﺖ ﻗﻮﻣﺲ در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎ اواﯾﻞ ﺳﺪۀ ۴ق

)ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ۹۰ ،۹۱ :۱۴۲۲ ،؛ اﺑﻦرﺳﺘﻪ.(۲۷۶ :۱۸۹۲ ،

ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪه و در اﯾﻦ ﺳﺪه ﻧﯿﺰ ﻫﻨﻮز

ﺑﺎوﺟﻮداﯾﻦ ،ﻣﺎﯾﮥ ﺷﮕﻔﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻦرﺳﺘﻪ در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی از

ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﻐﺮاﻓﯽﻧﻮﯾﺴﺎن در ﻗﺮار دادن آن در ردﯾﻒ اﯾﺎﻻﺗﯽ

اﺛﺮ ﺧﻮد ﺑﺎ ذﮐﺮ آنﮐﻪ ﻗﻮﻣﺲ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﺷﻬﺮﻫﺎ ،در

ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮاﺳﺎن و ﺟﺒﺎل ﺗﺮدﯾﺪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و از ﻫﻤﯿﻦ رو ،در ﺣﺪود

واﻗﻊ ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن و ﺟﺒﺎل ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪارد ،آن را از ﴎزﻣﯿﻦﻫﺎی

اواﺳﻂ اﯾﻦ ﺳﺪه ،ﺑﺮﺧﯽ آن را در ﺷIر ﺗﻮاﺑﻊ دﯾﻠﻢ ﺟﺎی

ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﺟﺒﺎل ﺷﻤﺮده اﺳﺖ )ﻫIن .(۱۰۶ :در ﻣﯿﺎن آﺛﺎر

دادهاﻧﺪ؛ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﻫﻤﯿﺖ دارد ﮐﻪ از ﺳﺪۀ

ﺳﺪۀ ۳ق ﺗﻨﻬﺎ اﻟﺒﻠﺪان اﺑﻦﻓﻘﯿﻪ ﻗﻮﻣﺲ را در ﮐﻨﺎر ﺧﺮاﺳﺎن،

۴ق اﯾﻦ وﻻﯾﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺸﯽ از ﴎزﻣﯿﻦ ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﻠﻘﯽ

ﮔﺮﮔﺎن و ری ﻣﻄﺮح ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ )اﺑﻦﻓﻘﯿﻪ،۶۲۸ :۱۴۱۶ ،

lﯽﺷﺪه اﺳﺖ.

 .(۵۷۲ﺑﺎاﯾﻦﻫﻤﻪ ،ﮔﻮﯾﺎ در ﻧﯿﻤﮥ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺪۀ ﺑﻌﺪ ،اﯾﻦ وﻻﯾﺖ
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ﺟﺪا از ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .اﺻﻄﺨﺮی ـ ﮐﻪ ﻣﺎوراء
ﺟﯿﺤﻮن را ﻧﯿﺰ در ﺧﺎک ﺧﺮاﺳﺎن ﻧﺸﻤﺮده )ﻧﮑـ  :ﺳﻄﻮر ﭘﯿﺸﯿﻦ( ـ
ﺑﻪروﺷﻨﯽ آن را از ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﺠﺰا داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ )اﺻﻄﺨﺮی،
 .(۲۰۷ ،۲۲۹ :۱۹۲۷او در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ در ذﮐﺮ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺧﺮاﺳﺎن
)ﮐﻮﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان( از ﻗﻮﻣﺲ ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻗﻬﺴﺘﺎن ـ ﮐﻪ در ﺳﺪهﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺨﺸﯽ از
ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻮده ـ ﻧﺎم ﻧﱪده اﺳﺖ )ﻫIن(۲۲۷ :؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﮔﻮﯾﺎ او
ﻗﻮﻣﺲ را وﻻﯾﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺧﺮاﺳﺎن و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﻗﻬﺴﺘﺎن
را ﺑﺨﺸﯽ از آن ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﻧﮑـ  :ذﯾﻞ ﻗﻬﺴﺘﺎن در اﯾﻦ
ﻣﻘﺎﻟﻪ( .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﺑﻦﺣﻮﻗﻞ ﻧﯿﺰ ﺣﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﺧﺮاﺳﺎن اﺳﺪآﺑﺎد ﺑﻮد و
ﭘﺲ از آن ،ﺣﺪود ﴍﻗﯽ ﻧﺎﺣﯿﮥ ﻗﻮﻣﺲ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﺪ )اﺑﻦﺣﻮﻗﻞ،
.(۴۵۳ :۱۹۳۸
ﺑﺎ آن ﮐﻪ اﺻﻄﺨﺮی و اﺑﻦﺣﻮﻗﻞ در ﺳﺪۀ ۴ق ﻗﻮﻣﺲ را در ردﯾﻒ
ﺧﺮاﺳﺎن ،ﺟﺒﺎل و دﯾﮕﺮ ﺑﻼد ﯾﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻇﺎﻫﺮا اﯾﻦ ﴎزﻣﯿﻦ در
ﺳﺪهﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﻮره ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪه و
از اﯾﻦ روl ،ﯽﺗﻮان آن را در ﮐﻨﺎر ﻧﺎم ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﻄﺮح ﺳﺎﺧﺖ.
ﻗﻮﻣﺲ دﺳﺖﮐﻢ در ﺳﺪۀ ۴ق در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺪای از ﺧﺮاﺳﺎن
ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﺪ ،وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﯾﺎﻻﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮاﺳﺎن و ﺟﺒﺎل را
ﻧﺪاﺷﺖ؛ از اﯾﻦ رو ،ﺗﻌﺠﺒﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻣﻘﺪﺳﯽ اﺳﺎﺳﺎ آن را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﯾﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﯿﺎورده اﺳﺖ )ﻧﮑـ  :ﻣﻘﺪﺳﯽ،

ﺳﯿﺴﺘﺎن
اﮔﺮ درﺑﺎرۀ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮﮔﺎن ،ﻃﱪﺳﺘﺎن و ﻗﻮﻣﺲ
ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺷIر اﻧﺪﮐﯽ از آﺛﺎر ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ آﺛﺎر
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﯾﮏ دوره ﺑﺘﻮان اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮد ،در ﺑﺎب ﺗﻌﻠﻖ ﺳﯿﺴﺘﺎن
ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن در ﺳﺪهﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻫﺠﺮی ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﯿﺶﺗﺮی
ﻣﯽﺗﻮان ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ .ﻣﻘﺪﺳﯽ)د .ﺣﺪود ۳۸۰ق(  ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ
ﭘﯿﺶﺗﺮ از ﻧﻈﺮ ﮔﺬﺷﺖ ،از دو ﻧﻈﺮ راﯾﺞ زﻣﺎﻧﻪاش درﺑﺎرۀ ﺳﯿﺴﺘﺎن
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ۱ :ـ ﺳﯿﺴﺘﺎن ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﺎک ﺧﺮاﺳﺎن
اﺳﺖ۲ .ـ ﺳﯿﺴﺘﺎن اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺟﺪا از ﺧﺮاﺳﺎن اﺳﺖ )ﻣﻘﺪﺳﯽ،
 .(۲۶۰ :۱۹۰۶ﺳﺎﺑﻘﮥ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺎﺣﯿﮥ ﺳﯿﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ دورۀ
ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﺮﭘﺎﯾﮥ ﮔﺰارش ﻣﻘﺪﺳﯽ ،ﻇﺎﻫﺮا دﯾﺪﮔﺎه
ﻧﺨﺴﺖ دﺳﺖﮐﻢ ﺗﺎ ﻧﯿﻤﮥ دوم ﺳﺪۀ ۴ق ﮐﻢوﺑﯿﺶ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ
ﴎ زﺑﺎنﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺧﺮاﺳﺎن ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﯾﮏ
اﺳﭙﻬﺒﺪ اداره ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﺪ و ﻫﺮ
ﺑﺨﺶ در دﺳﺖ ﯾﮏ ﻣﺮزﺑﺎن ﺑﻮد .ﺑﻪ ﮔﺰارش اﺑﻦﺧﺮدادﺑﻪ ،ﯾﮑﯽ
از اﯾﻦ ﻣﺮزﺑﺎﻧﺎن ﺑﺮ ﻫﺮات ،ﭘﻮﺷﻨﮓ ،ﺑﺎدﻏﯿﺲ و ﺳﯿﺴﺘﺎن ﺣﮑﻢ
ﻣﯽراﻧﺪ )اﺑﻦﺧﺮدادﺑﻪ(۱۸ :۱۸۸۹ ،؛ ﺑﺎوﺟﻮداﯾﻦ ،ﻣﻘﺪﺳﯽ در
ﺳﺨﻦ از اﺻﻄﻼح »اﯾﺮانﺷﻬﺮ« ،ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
زﻣﺎﻧﻪاش در اﯾﻦ ﺑﺎره اﺷﺎره ﮐﺮده و آن را ﻣﻌﺎدل ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﯾﺎ
ﮐﻮرۀ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﯾﺎ ﮐﻮرۀ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﺎن ﺷﻤﺮده اﺳﺖ
)ﻣﻘﺪﺳﯽ .(۲۹۹ :۱۹۰۶ ،ازاﯾﻦرو ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﮔﺮ

ﺳﺪهﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻫﺠﺮی ،از ﺗﻮاﺑﻊ ﻫﺮات ﯾﺎ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﺑﻮده

ﺪی ﺑﻦ ا َرﻃﺎه ،واﻟﯽ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ
اداری ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦﻫﻤﻪ ،ﻋ َـ ّ

اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦﻫﻤﻪ ،ﮔﻮﯾﺎ ﻧﺎﺣﯿﮥ ﺳﯿﺴﺘﺎن در اواﯾﻞ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ

ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ )ﺧﻼﻓﺖ۹۹-۱۰۱:ق( ﺑﺮ ﻋﺮاقَ ،ﺟ ّﺮاح ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ را

از ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺰرگ ﺟﺪا ﺷﺪ .از ﺗﻌﯿﯿﻦ واﻟﯿﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﺎن

ﻧﺎﻣﺰد اﻣﺎرت ﺧﺮاﺳﺎن ﺳﺎﺧﺖ و وﻻﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﺎن را ﺿﻤﯿﻤﮥ

ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل اداری ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺎﺣﯿﮥ ﺳﯿﺴﺘﺎن از اﯾﺎﻟﺖ

ﻗﻠﻤﺮو او ﺳﺎﺧﺖ؛ اﻣﺎ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪی او را ﺑﺮﮐﻨﺎر ﺳﺎﺧﺖ.

ﺧﺮاﺳﺎن در اﯾﻦ زﻣﺎن ﭘﯽ ﺑﺮد .از آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻣﻌﺎوﯾﻪ

ﺑﺎوﺟﻮداﯾﻦ ،ﺧﻠﯿﻔﻪ ،ﻣﻨﺼﻮب َﺟ ّﺮاح ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﺎن را ﺗﺎﯾﯿﺪ و
ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﺮد .ﺑﺪﯾﻦوﺳﯿﻠﻪ ،ﮔﻮﯾﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺣﮑﻤﺮان اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ

و ﺳﯿﺴﺘﺎن را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﯾﺎد ﺑﻦ اﺑﯿﻪ واﮔﺬار ﮐﺮد )ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ:۱۴۲۲ ،

از ﺳﻠﻄﮥ واﻟﯽ ﺧﺮاﺳﺎن رﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺖ .از اﯾﻦ زﻣﺎن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن

 ،(۱۲۸ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در اواﯾﻞ ﺧﻼﻓﺖ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺳﯿﺴﺘﺎن

ﺧﻼﻓﺖ اﻣﻮی ﺑﻪ ﻣﺪت ﺣﺪود ﺳﻪ دﻫﻪ ﺳﯿﺴﺘﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ از

ﻧﺎﺣﯿﻪای ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .او ﭘﺲ از ﻣﺮگ زﯾﺎد،

ﺧﺮاﺳﺎن اداره ﻣﯽﺷﺪ و اﺳﺎﻣﯽ واﻟﯿﺎن آن از ﺳﻮی اﺑﻦ ُﻫﺒَﯿﺮه،
ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ و دﯾﮕﺮ واﻟﯿﺎن اﻣﻮﯾﺎن در
ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪُ ،

 .(۱۲۹ﺑﺤﺚ ادارۀ ﻣﺠﺰا ﯾﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺧﺮاﺳﺎن در ادوار

ﻋﺮاق و ﴍق ﻗﻠﻤﺮو ﺧﻼﻓﺖ اﻣﻮی ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ

ﺑﻌﺪی دوﺑﺎره ﻣﯿﺎن ﺣﮑﻤﺮاﻧﺎن ﻣﻄﺮح ﺷﺪ .آﻧﭽﻪ اﻧﻀIم

)ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ۱۰۹ ،۱۳۲ :۱۴۲۲ ،ـ۱۰۷؛ اﺑﻦرﺳﺘﻪ:۱۸۹۲ ،

ﺳﯿﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن در اﯾﻦ دوره را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽﮐﺮد ،دو ﭘﺎره

۲۸۵ـ .(۲۸۲در اواﯾﻞ ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺒﺎﺳﯽ واﻟﯿﺎﻧﯽ از ﺳﻮی

ﮔﺮدﯾﺪن ﺳﯿﺴﺘﺎن از اواﯾﻞ ﻓﺘﻮح ﺑﻮد؛ ﺑﺨﺸﯽ از آن در اﺧﺘﯿﺎر

اﺑﻮﻣﺴﻠﻢ و ﺳﭙﺲ ﻣﻨﺼﻮر )ﺧﻼﻓﺖ۱۵۸ :ـ۱۳۶ق( ﺑﺮ اﯾﻦ ﺧﻄﻪ

َرﺗﺒﯿﻞ ،ﺷﺎه ﺳﯿﺴﺘﺎن ،و ﺑﺨﺸﯽ در اﺧﺘﯿﺎر واﻟﯿﺎن ﻣﺴﻠIن ﺑﻮد

ﺣﮑﻢ راﻧﺪﻧﺪ )اﺑﻦرﺳﺘﻪ .(۲۸۵ :۱۸۹۲ ،ﻇﺎﻫﺮا ﻣﻨﺼﻮر ﭘﺲ از

)ﻧﮑـ  :اﺑﻦرﺳﺘﻪ.(۲۸۳ :۱۸۹۲ ،

ﻣﺪﺗﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﺎن را ﺗﺎﺑﻊ ﺧﺮاﺳﺎن ﺳﺎزد و

از ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﺒﻠﺪان ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ و اﻻﻋﻼق اﻟﻨﻔﯿﺴﻪ درﺑﺎرۀ

ﻣﺠﺪدا اﯾﻦ وﻻﯾﺖ اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد )ﻧﮑـ :

واﻟﯿﺎن اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ از ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺒﺪاﳌﻠﮏ

ﺣﺴﯿﻦﺑﻦاﺳﺤﺎق ﻣﻨﺠﻢ۸۱ :۱۴۰۸ ،ـ .(۸۰ﺑﺎوﺟﻮد اﯾﻦ،

ا ُﻣﻮی )ﺧﻼﻓﺖ۶۵ :ـ۸۶ق( ﺗﺎ ﺣﺪود ﺧﻼﻓﺖ ﻣﻨﺼﻮر ﻋﺒﺎﺳﯽ

ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ زﻣﺎن اﯾﻦ اﺳﺘﻘﻼل را ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﻣﻨﺼﻮر )۱۵۸ق(

)ﺧﻼﻓﺖ۱۵۸ :ـ۱۳۶ق( ﻧﺎﺣﯿﮥ ﺳﯿﺴﺘﺎن دﺳﺖﮐﻢ ﭼﻬﺎر ﺑﺎر ﺑﻪ

داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ )ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ.(۱۱۴ :۱۴۲۲ ،

ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﻨﻀﻢ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ از ﻣﺮگ واﻟﯽ ﺳﯿﺴﺘﺎن،

ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ اداری ﺗﺎ ﻧﯿﻤﮥ ﺳﺪۀ ۲ق و ﻋﻠﯽرﻏﻢ

ُﻋﺒ َـﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ا َﺑﯽﺑ َــﮑﺮه ،واﻟﯽ ﻋﺒﺪاﳌﻠﮏ ﺑﺮ ﻋﺮاقَ ،ﺣ ّﺠﺎج )ﺣﮑـ

ﮔﺰارش ﻣﻘﺪﺳﯽ درﺑﺎرۀ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻣﻌﺎﴏ ﺧﻮد در اﯾﻦ ﺑﺎره،

۹۵:ـ۷۵ق( اﯾﻦ وﻻﯾﺖ را ﺿﻤﯿﻤﮥ ﺧﺮاﺳﺎن ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻣـُﻬـَﻠﱠﺐ ﺑﻦ

ﮔﻮﯾﺎ ﺟﺪاﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﺎن از ﺧﺮاﺳﺎن در دو ﺳﺪۀ  ۳و ۴ق در ﻣﯿﺎن

ا َﺑﯽﺻـُﻔﺮه ﺳﭙﺮد و ﻣﻬﻠّﺐ ﻧﯿﺰ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ را از ﺳﻮی ﺧﻮد رواﻧﮥ

ﺟﻐﺮاﻓﯽﻧﻮﯾﺴﺎن ﻧﻈﺮی ﻣﻘﺒﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﯿﺶﺗﺮ

ﺳﯿﺴﺘﺎن ﮐﺮد؛ وﻟﯽ دﯾﺮی ﻧﮕﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﺣﺠﺎج ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ

ﺟﻐﺮاﻓﯽﻧﻮﯾﺴﺎن اﯾﻦ دوره ﺑﻪﻃﻮرﺿﻤﻨﯽ ،ﺳﯿﺴﺘﺎن را ﻧﺎﺣﯿﻪای

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺷﻌﺚ ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺳﯿﺴﺘﺎن،

ﻣﺠﺰا از ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺮدهاﻧﺪ )ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ۱۰۳ :۱۴۲۲ ،؛

دوﺑﺎره ادارۀ اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ را از ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺳﺎﺧﺖ .ﺣﺠﺎج

اﺑﻦﺧﺮدادﺑﻪ۲۵۰ :۱۸۸۹ ،ـ۲۴۹؛ اﺑﻦﻓﻘﯿﻪ۲۶۱ :۱۴۱۶ ،؛

ﭘﺲ از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ -ﮐﻪ ﺑﺮﺿﺪ وی ﻃﻐﯿﺎن ﮐﺮد -ﭘﻨﺞ ﺣﮑﻤﺮان

اﺻﻄﺨﺮی۲۶۵ :۱۹۲۷ ،؛ ﺣﺴﯿﻦﺑﻦاﺳﺤﺎق ﻣﻨﺠﻢ:۱۴۰۸ ،

دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﺎن ﮔﺴﯿﻞ داﺷﺖ و ﺳﭙﺲ آن را ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ

 .(۸۰ﺣﺘﯽ اﺑﻦرﺳﺘﻪ ﮐﻪ از ﮔﺰارش وی درﺑﺎرۀ اﻧﻀIم ﮔﺎه و

ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﺣﮑﻤﺮان ﺧﺮاﺳﺎن اﻓﺰود و ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ،ﺳﯿﺴﺘﺎن ﺑﻪ

ﺑﯽﮔﺎه ﺳﯿﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن در دو ﺳﺪۀ اول ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ،

ﻗﻠﻤﺮو ﻗ ُـﺘ َـﯿﺒﻪ ﺑﻦ ُﻣﺴ ِﻠﻢ )ﺣﮑـ ۱۲۰ :ـ۱۰۵ق( ﻣﻨﻀﻢ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺳﻪ

ﺳﯿﺴﺘﺎن را اﯾﺎﻟﺘﯽ ﻣﺠﺰا از ﺧﺮاﺳﺎن داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ )اﺑﻦرﺳﺘﻪ،

ﺣﮑﻤﺮان از ﺳﻮی ﻗﺘﯿﺒﻪ ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﺎن ﻓﺮﻣﺎن راﻧﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦﮐﻪ

(۱۰۵ ،۲۸۱ :۱۸۹۲؛ ﺑﺎاﯾﻦﻫﻤﻪ ،ﺷﮕﻔﺖآور اﺳﺖ ﮐﻪ

ﺳﻠﯿIن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﳌﻠﮏ )ﺧﻼﻓﺖ۹۹ :ـ۹۶ق( ﺑﺮ ﴎﯾﺮ ﺧﻼﻓﺖ

ﻣﻘﺪﺳﯽ ﺳﯿﺴﺘﺎن را ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺮاﺳﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪﺗﺒﻊ

ﺗﮑﯿﻪ زد .او ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ ُﻣﻬ َـﻠّﺐ )ﺣﮑـ ۱۰۲ :ـ۹۶ق( را واﻟﯽ ﻋﺮاق و

در اﻗﻠﯿﻢ ﴍق ﺟﺎی داده اﺳﺖ .او در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ

ﴎزﻣﯿﻦﻫﺎی ﴍﻗﯽ ﺧﻼﻓﺖ ﺳﺎﺧﺖ و ﯾﺰﯾﺪ ﺑﺮادر ﺧﻮد را

ﭼﺮا ﺳﯿﺴﺘﺎن را اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ

)ﺧﻼﻓﺖ۶۰ :ـ۴۱ق( ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻣﺎرت ﺑﴫه ،ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺧﺮاﺳﺎن

ﻫﻢ ﺑﺮای ﺧﺮاﺳﺎن و ﻫﻢ ﺳﯿﺴﺘﺎن واﻟﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد )ﻫIن:

…

ﺳﯿﺴﺘﺎن ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد ،از ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم ﺗﺎ

اﻣﺎرت ﺳﯿﺴﺘﺎن داد و ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن ،ﺳﯿﺴﺘﺎن دوﺑﺎره اﺳﺘﻘﻼل
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…

ﻣﺸﻬﻮر راﯾﺞ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم زﻣﺎﻧﮥ ﺧﻮد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻌﻠﻖ اﯾﻦ ﴎزﻣﯿﻦ

ﺣﺪود را ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﺎن  ۷۰۰دژ را در ﺧﻮد ﺟﺎی

ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ )ﻧﮑـ  :ﻣﻘﺪﺳﯽ.(۲۶۰ :۱۹۰۶ ،

داده ﺑﻮد ،ﻣﺠﺎور ﺑﻼد ﺗﺮﮐﺎن و در ﭼﻬﺎر ﻓﺮﺳﻨﮕﯽ آن داﻧﺴﺘﻪ

ﺻﺎﺣﺐ ﺣﺪود اﻟﻌﺎ ëاز ﻣﻌﺎﴏان ﻣﻘﺪﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺳﯿﺴﺘﺎن را از

اﺳﺖ )ﻫIن .(۱۲۲ :اﻓﺰونﺑﺮآن ،اﺳﺒﯿﺠﺎب ﻧﯿﺰ آﺧﺮﯾﻦ ﺣﺪ از

ﻧﻮاﺣﯽ ﺧﺮاﺳﺎن داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ )ﺣﺪود اﻟﻌﺎ.(۱۰۲ :۱۳۴۰،ë

ﺗﻮاﺑﻊ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ و از ﭘﺎدﮔﺎنﻫﺎی ﻣﺴﻠIﻧﺎن ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﻼد

اﯾﻦ آراء ﻣﻘﺪﺳﯽ و ﺻﺎﺣﺐ ﺣﺪود اﻟﻌﺎ ëﺑﻪ ﻧﻮﺑﮥ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن

ﺗﺮﮐﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ )ﻫIن .(۱۲۶ :اﺑﻦﺧﺮدادﺑﻪ )د۳۰۰.ق(

ﻣﯽدﻫﺪ اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺗﻌﻠﻖ ﺳﯿﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﺣﺘﯽ ﺗﺎ ﻧﯿﻤﮥ دوم

آﺧﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی »ﺧﺮاﺳﺎن« در ﺳﻮی ﴍق را ﺛﻐﻮر ﺗﺮک و آﺧﺮﯾﻦ

١

ﺣﺪ اﺳﻼم ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ )اﺑﻦﺧﺮدادﺑﻪ(۲۴۳ :۱۸۸۹ ،؛

ﺳﺪۀ ۴ق ﻫﻤﭽﻨﺎن در اﻓﻮاه ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮدم وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺧﺮاﺳﺎن در ﻣﺠﺎورت ﺑﻼد ﺗﺮک )ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن(

اﺻﻄﻼح ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺳﺨﻦ درﺑﺎرۀ آن ﺑﺤﺚ درﺑﺎرۀ
ﻣﺤﺪودۀ ﺧﺮاﺳﺎن در ﺳﺪۀ ۳ق را ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻼد ﺗﺮک
اﺳﺖ .ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺳﺪۀ ۳ق،
ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ را ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و ﮔﻮﯾﺎ ﮔﺴﱰۀ آن
را ﺗﺎ ﺛﻐﻮر اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﻘﺪﺳﯽ
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از دو دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻌﺮوف درﺑﺎرۀ ﺣﺪود
ﺧﺮاﺳﺎن ،ﺷﻬﺮ ﻃ َـﺮاز در ﴍق ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ ﺣﺪ ﴍﻗﯽ ﺧﺮاﺳﺎن
ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .ﻇﺎﻫﺮا اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ـ ﮐﻪ در ﺳﺎل ۲۸۰ق ﺑﻪ
30
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دﺳﺖ اﻣﯿﺮ اﺳIﻋﯿﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ )ﺣﮑـ ۲۷۹-۲۹۵ :ق( ﮔﺸﻮده
ﺷﺪ )ﺑﺎﺳﻮرث(۱۲۱ :۱۳۷۹ ،ـ از آﺧﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻗﻠﻤﺮو
ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ در ﺟﺎﻧﺐ ﺷIلﴍق ﺑﻮده اﺳﺖ .از ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﻣﯽ

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،از دﯾﺪ او ،ﺧﺮاﺳﺎن آﺧﺮﯾﻦ اﯾﺎﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ در
ﺷIلﴍق ﻗﻠﻤﺮو ﺧﻼﻓﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ .از ﻋﺒﺎرات او درﺑﺎرۀ
راهﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻼد ﺗﺮک را ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در
ﻣﮑﺎﻧﯽ در ﻣﺠﺎورت ﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﭼﺎچ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ )ﻫIن:
 .(۲۰۲ ،۲۷ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ او ،ﺷﻬﺮ راﺷﺖ ،٣در ﻣﺠﺎورت واﺷﺠﺮد

٤

و ]وﻻﯾﺖ[ ﻓﺮﻏﺎﻧﻪ ،ﻧﯿﺰ واﭘﺴﯿﻦ ﺷﻬﺮ »ﺧﺮاﺳﺎن« در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ
ﺑﻮد و ﺗﺮﮐﺎن ﺑﺮای ﻏﺎرت ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﺮاﺳﺎن از ﻧﺰدﯾﮑﯽ آن وارد
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ )ﻫIن .(۲۱۲ :ﻇﺎﻫﺮا ﭘﯿﴩوی ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن در ﺑﻼد
ﺗﺮﮐﺎن در ﺳﺪۀ ۴ق ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،زﯾﺮا
ﻣﺤﺪودۀ ﺑﻼد ﺗﺮک در اﯾﻦ زﻣﺎن ﭼﻨﺪان ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﮑﺮد .ﻣﻘﺪﺳﯽ
در اﯾﻦ ﺳﺪه ﻫIﻧﻨﺪ ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ در ﺳﺪۀ ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ا َﺳﺒﯿﺠﺎب را در
ﻣﺠﺎورت ﺑﻼد ﺗﺮﮐﺎن داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ )ﻣﻘﺪﺳﯽ.(۶۱ :۱۹۰۶ ،

ﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺰرگ -ﮐﻪ از ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم

ﮔﺴﱰۀ ﺧﺮاﺳﺎن در ﺳﺪهﻫﺎی  ۳و ۴ق و ﻣﮑﺎﺗﺐ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ

وﺟﻮد داﺷﺘﻪ -در ﺳﺪهﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻫﺠﺮی از ﺣﺪود ﻗﻠﻤﺮو

ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺸñ

ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﺮ در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ اﺛﺮ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺟﻐﺮاﻓﯽﻧﻮﯾﺴﺎن ﺳﺪهﻫﺎی  ۳و ۴ق را در دو ﻣﮑﺘﺐ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ

ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ )د۲۸۴.ق( ﴎزﻣﯿﻦﻫﺎی واﻗﻊ در ﴍق و ﺷIل

ﻋﺮاﻗﯽ و ﺑﻠﺨﯽ ﺟﺎی داده و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای آن دو

ﺧﺮاﺳﺎن را ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن و ﺗُﺒّﺖ ﻧﺎﻣﯿﺪه )ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ (۷۱ :۱۴۲۲ ،و

ﺑﺮﺷﻤﺮدهاﻧﺪ .ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻞ ﻋﺎ ëو ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﴎزﻣﯿﻦﻫﺎی

ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ او ،ﺑﻼد ﺗﺮک ﺣﺘﯽ ﺗﺎ آن ﺳﻮی

اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﻼش ﺑﺮای ﺳﺨﻦ از ﻫﻤﮥ اﻃﻼﻋﺎت ﻏﯿﺮﻣﺬﻫﺒﯽ از

ﺳﯿﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﻧﯿﺰ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ )ﻫIن:

ﺟﻤﻠﻪ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راهﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ دورۀ ﻋﺒﺎﺳﯽ و اراﺋﮥ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ

 .(۱۲۶او ﺷﻬﺮ ﻣﻨﮏ ،از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻮرۀ َوﺧﺶ) ٢اﺑﻦﺣﻮﻗﻞ،

درﺑﺎرۀ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی رﯾﺎﺿﯽ ،ﻧﺠﻮﻣﯽ ،ﻃﺒﯿﻌﯽ ،اﻧﺴﺎﻧﯽ و

 (۴۷۶ :۱۹۳۸را آﺧﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮ در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻼد ﺗﺮک ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ

اﻗﺘﺼﺎدی را از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﮑﺘﺐ ﻋﺮاﻗﯽ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .در

)ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ .(۱۲۰ :۱۴۲۲ ،ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ وﻻﯾﺖ واﺷﺠِﺮد در ﻫﻤﯿﻦ

ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﭘﯿﺮوان ﻣﮑﺘﺐ ﺑﻠﺨﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم

 .١در ﺑﺎب ﺣﺪود ﺧﺮاﺳﺎن از ﺟﻬﺖ ﺳﯿﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑُﺴﺖُ ،رﺧ ﱠـﺞ و ﮐﺎﺑﻞ ﮔﺎﻫﯽ از ﺗﻮاﺑﻊ ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﮔﺎه در ﺧﺮاﺳﺎن داﻧﺴﺘﻪ
ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .اﺑﻦﺧﺮدادﺑﻪ )د۳۰۰.ق( ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ذﮐﺮ ﮐﺮده،
اﺻﻞ را ﺑﺮ ﺗﻌﻠﻖ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ )اﺑﻦﺧﺮدادﺑﻪ:۱۸۸۹ ،
.(۲۴۳
 .٢ﮐﻮرهﻫﺎی َوﺧﺶ و ُﺧ ﱠﺘﻞ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﻮرهﻫﺎی واﻗﻊ در ﺷIل ﴎﭼﺸﻤﮥ
رود ﺟﯿﺤﻮن و در ﻣﺠﺎورت آن ﺑﻮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ دو ﮐﻮره ﻣﯿﺎن دو رود َﺟﺮﯾﺎب
)ﯾﮑﯽ از ﴎﭼﺸﻤﻪﻫﺎی ﺟﯿﺤﻮن ﮐﻪ از ﺣﺪود ﺑﻼد وﺧﺎن ﴎﭼﺸﻤﻪ
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ( و َوﺧﺸﺎب واﻗﻊ ﺑﻮدهاﻧﺪ )اﺻﻄﺨﺮی.(٢٩٧ :١٩٢٧ ،

3. Rāsht.
 .٤واﺷﺠِﺮد و َوﺧﺶ در دو ﺳﻮی وﺧﺸﺎب واﻗﻊ ﺑﻮد و ﭘﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ
َوﺧﺸﺎب ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻣﺮز ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ را ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﯽداد )ﻫIن:
٢٩٦ـ .(٢٩٧اﺻﻄﺨﺮی در ﺳﺨﻦ از راهﻫﺎ از ﺳﻮی َﭼﻐﺎﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی
واﺷﺠـﺮد )ﺑﻪ ﺳﻮی ﴍق( ،ﻣﻨﺰل ﭘﯿﺶ از واﺷﺠـﺮد را اﻧﺪﯾﺎن و ﻣﻨﺰل ﭘﺲ
از واﺷﺠﺮد را اﯾﻼق داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .اﻧﺪﯾﺎن ﺗﺎ واﺷﺠﺮد ﯾﮏ روز و از
واﺷﺠﺮد ﺗﺎ اﯾﻼق ﻧﯿﺰ ﻫIن اﻧﺪازه ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﻫIن.(٣٤٠ :
5. Taeschner

٥

ﴎزﻣﯿﻦﻫﺎی ﻏﯿﺮاﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻪﺟﺰ ﴎزﻣﯿﻦﻫﺎی ﻣﺠﺎور ﻣﺮزﻫﺎی

ذﯾﻞ »ﺟﻐﺮاﻓﯽﻧﻮﯾﺴﺎن ﻣﺘﻘﺪم ﻣﺴﻠIن و ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺮاﺳﺎن

اﺳﻼﻣﯽ ،ﮐﻤﱰ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ )ﺗﺸ ñو اﺣﻤﺪ:۱۳۷۵ ،

ﮐﻮﭼﮏ«( ،ﮔﺎه اﺻﻄﺨﺮی و اﺑﻦﺣﻮﻗﻞ ،از lﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ

۱۵ـ .(۱۶ﺗﺮدﯾﺪﻫﺎی اﺧﯿﺮ در ﺑﺎب واﻗﻌﯽ ﯾﺎ ﺟﻌﻠﯽ )اﻋﺘﺒﺎری(

ﻣﮑﺘﺐ ،ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﭼﻮن ﺧﻮارزم و ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺿﻤﻨﯽ،

ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻣﮑﺎﺗﺐ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﯾﺎ ﻧﻪ )اﺷﮑﻮاری:۱۳۸۹ ،

در ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﺎی داده ﯾﺎ ﺑﻪ آن ﻣﻨﺴﻮب داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ

۲۱۱ـ ،(۱۷۳در ﻣﻔﻬﻮم و ﺣﺪود و ﺛﻐﻮر ﺧﺮاﺳﺎن وﺣﺪت روﯾﻪای

ﺳﺨﻦ ﻣﻘﺪﺳﯽ ،دﯾﮕﺮ lﺎﯾﻨﺪۀ اﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐ ،در ﺑﺎب آراء زﻣﺎﻧﮥ

ﻣﯿﺎن lﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻫﺮﻣﮑﺘﺐ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .ﭼﻨﺎنﮐﻪ در ذﯾﻞ

ﺧﻮد درﺑﺎرۀ ﻣﺤﺪودۀ ﺧﺮاﺳﺎن ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ،ﻣﺆﯾﺪ دﯾﮕﺮی

ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﭘﯿﺸﯿﻦ از ﻧﻈﺮ ﮔﺬﺷﺖ ،ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ )د۲۸۴.ق(،

ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺪﻋﺎﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ

اﺑﻦﺧﺮدادﺑﻪ )د۳۰۰.ق( ،اﺑﻦﻓﻘﯿﻪ )د۳۶۵.ق ،ﺗﺎﻟﯿﻒ اﺛﺮ:

اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺧﺮاﺳﺎن ﮐﻮﭼﮏ ﻧﺰد lﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﮑﺘﺐ ﺑﻠﺨﯽ را ﻧﺎﺷﯽ

۲۹۰ق( و اﺑﻦرﺳﺘﻪ )ﻧﯿﻤﮥ دوم ﺳﺪۀ ۳ق(l ،ﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﮑﺘﺐ

از ﺗﻌﻠﻖ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐ داﻧﺴﺖ.

ﻋﺮاﻗﯽ ،از ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺰرگ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آوردهاﻧﺪ .اﯾﻦ
ﺟﻐﺮاﻓﯽﻧﻮﯾﺴﺎن آﺛﺎر ﺧﻮد را در ﻣﺤﺪودۀ زﻣﺎﻧﯽ ﺳﺪۀ ۳ق ﺗﺎ
اواﯾﻞ ﺳﺪۀ ۴ق ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ .در ﺑﺮاﺑﺮ ،اﺑﻮزﯾﺪ ﺑﻠﺨﯽ
)د۳۲۲.ق( ،اﺻﻄﺨﺮی )د۳۴۶.ق( ،اﺑﻦﺣﻮﻗﻞ )زﻧﺪه ﺗﺎ
۳۶۷ق( و ﻣﻘﺪﺳﯽ )د .ﺣﺪود۳۸۰ق(l ،ﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﮑﺘﺐ
ﺑﻠﺨﯽ ،ﮐﻪ ﻫﻤﻪ در ﺳﺪۀ ۴ق زﯾﺴﺘﻪاﻧﺪ ،ﻫﺴﺘﮥ اﺻﻠﯽ و ﻣﻮرد
اﺗﻔﺎق ﺧﺮاﺳﺎن را از وﻻﯾﺎت ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ ﺟﺪا
ﮐﺮده و ﺧﺮاﺳﺎن را در ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺤﺪود آن ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ lﺎﯾﻨﺪۀ اﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐ ،اﺑﻮزﯾﺪ ﺑﻠﺨﯽ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ
اﺷﺎره ﺷﺪ ،اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺧﺮاﺳﺎن ﮐﻮﭼﮏ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ
ﻣﯿﺎن آورده اﺳﺖ )ﻧﮑـ  :ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ذﯾﻞ »ﺟﻐﺮاﻓﯽﻧﻮﯾﺴﺎن
ﻣﺘﻘﺪم ﻣﺴﻠIن و ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺮاﺳﺎن ﮐﻮﭼﮏ«( .وﺟﻮد ﻣﻔﻬﻮم
ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺰرگ در ﺳﺪۀ ۳ق ﺗﺎ اواﯾﻞ ﺳﺪۀ ۴ق و ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن
ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺮاﺳﺎن ﮐﻮﭼﮏ در ﺳﺪۀ ۴ق از ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ،
اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺷIل ﴍق اﯾﺮان ﺧﱪ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﻼق ﻫﻤﮥ ﴎزﻣﯿﻦﻫﺎی ﴍق و ﺷIلﴍﻗﯽ
اﯾﺮان ﺑﻪ »ﺧﺮاﺳﺎن« در آﺛﺎر ﺟﻐﺮاﻓﯽﻧﻮﯾﺴﺎن ﻣﮑﺘﺐ ﻋﺮاﻗﯽ ﺑﻪ
اﻋﺘﺒﺎر ﺗﻌﻠﻖ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ
ﴎزﻣﯿﻦﻫﺎ از ﭘﯿﺶ از ورود اﺳﻼم ﺑﻪ اﯾﺮان ـ ﭘﯿﺶ از آنﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ
ﺑﺘﻮان از ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻣﺬﮐﻮر ﺳﺨﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آورد ـ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎم
ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ )ﻧﮑـ  :اﺑﻦرﺳﺘﻪ۱۰۳ :۱۸۹۲ ،؛
ﮐﺮمﻫﻤﺪاﻧﯽ .(۱۵۴ :۱۳۹۴ ،اﻓﺰون ﺑﺮ آن ،ﺑﺮﺧﯽ ﻋﺒﺎرات و
ﮔﺰارشﻫﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه و اﻧﮕﺸﺖ ﺷIر ﮐﻪ از ﺳﻮی lﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﻣﮑﺘﺐ ﺑﻠﺨﯽ درﺑﺎرۀ ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺰرگ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺗﺼﺪﯾﻖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ
آﻧﺎن اﺳﺎﺳﺎ ﺑﻪ ﺟﺪاﯾﯽ ﻫﺴﺘﮥ اﺻﻠﯽ ﺧﺮاﺳﺎن از وﻻﯾﺎت ﻣﺠﺎور

…

ﻣﺤﺪود ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻫﺮ وﻻﯾﺘﯽ را اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻣﺠﺰا ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده و ﺑﻪ

ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ )ﻧﮑـ  :ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ،

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
ﺧﺮاﺳﺎن ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم ﴎزﻣﯿﻦ وﺳﯿﻌﯽ در ﴍق و
ﺷIلﴍﻗﯽ اﯾﺮان را در ﺑﺮﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﺲ از ورود
اﺳﻼم اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻀﺎﻋﻔﯽ ﯾﺎﻓﺖ .اﻓﺰون ﺑﺮ ورود اﺳﻼم ﺑﻪ اﯾﺮان
و ﻓﺘﻮح اﻋﺮاب ﻣﺴﻠIن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷIلﴍﻗﯽ اﯾﺮان ،ﻋﻮاﻣﻞ
دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺳﻌﺖ ﺧﺮاﺳﺎن و ﺣﺪود آن را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار داد.
از ﻫﻤﯿﻦرو ،ﺟﻐﺮاﻓﯽﻧﻮﯾﺴﺎن ﻣﺴﻠIن درﺑﺎرۀ ﮔﺴﱰۀ ﺧﺮاﺳﺎن در
ﻗﺮون ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻫﺠﺮی اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓ¯
ﻣﺠﻤﻮع آراء ﺟﻐﺮاﻓﯽﻧﻮﯾﺴﺎن ﻣﺴﻠIن ﺗﺎ ﺳﺪۀ ۴ق درﺑﺎرۀ
ﺧﺮاﺳﺎن ،ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮏ ﴎزﻣﯿﻦ را در mﺎم دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ِ
ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﯽ رودﺧﺎﻧﮥ ﺟﯿﺤﻮن
ﺣﺪ وﺳﻂ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮد.
)ﻣﺎدون اﻟﻨﻬﺮ( در mﺎم دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ ﮐﻞ ﺧﺮاﺳﺎن ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از آن
ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺧﻮارزم را ﮐﻪ در دو ﺳﻮی اﯾﻦ رودﺧﺎﻧﻪ
واﻗﻊ ﺑﻮدl ،ﯽﺗﻮان ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﺣﺪ وﺳﻂ ﻣﺤﺴﻮب داﺷﺖ.
اﯾﻦ ﴎزﻣﯿﻦ در ﺟﻨﻮب ﻏﺮب ،ﻧﺎﺣﯿﮥ ﻗﻬﺴﺘﺎن را ﻧﯿﺰ
درﺑﺮﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و در ﺟﻨﻮب ﺗﺎ اول ﻣﺮزﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﺎن اﻣﺘﺪاد
ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ و در ﺟﻬﺖ ﻏﺮﺑﯽ-ﴍﻗﯽ از ﺗﻮاﺑﻊ ﻏﺮﺑﯽ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﺗﺎ
آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻮاﺑﻊ ﴍﻗﯽ ﺑﻠﺦ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﺪ .از ﺣﺪ ﻣﺸﱰک
دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ ﮐﻪ درﮔﺬرﯾﻢ ،ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﻐﺮاﻓﯽﻧﻮﯾﺴﺎن ﻣﺴﻠIن
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ و اﺑﻦﺧﺮدادﺑﻪ ،ﺑﻪﻃﻮر ﴏﯾﺢ ﯾﺎ ﺿﻤﻨﯽ،
ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ ،ﺧﻮارزم ،ﺳﯿﺴﺘﺎن ،ﻗﻮﻣﺲ و ﺣﺘﯽ ﮔﺮﮔﺎن و
ﻃﱪﺳﺘﺎن را ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﴎزﻣﯿﻦ ﺧﺮاﺳﺎن ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ
ﺟﻐﺮاﻓﯽﻧﻮﯾﺴﺎن ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﺘﺐ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻋﺮاق )ﻋﺮاﻗﯽ(
ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و در ﺳﺪۀ ۳ق زﯾﺴﺘﻪ ﯾﺎ آﺛﺎر ﺧﻮد را در اواﺧﺮ
اﯾﻦ ﺳﺪه ﯾﺎ اواﯾﻞ ﺳﺪۀ ﺑﻌﺪ ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦﻫﻤﻪ ،از آن
ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ ﴎزﻣﯿﻦﻫﺎ ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم و ﺑﻪﺗﺒﻊ ،ﭘﯿﺶ از
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ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻣﮑﺎﺗﺐ ﺟﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ،ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎم

 .۴اﺑﻦرﺳﺘﻪ ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ۱۸۹۲) .م( .اﻷﻋﻼق اﻟﻨﻔﯿﺴﻪ،

ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪهاﻧﺪl ،ﯽﺗﻮان اﻧﺘﺴﺎب اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن

ﺑﯿﺮوت :دار ﺻﺎدر.

از ﺳﻮی اﯾﻦ ﺟﻐﺮاﻓﯽﻧﻮﯾﺴﺎن را ﴏﻓﺎ ﻧﺎﺷﯽ از واﺑﺴﺘﮕﯽ اﯾﺸﺎن

 .۵اﺑﻦﻓﻀﻼن ،اﺣﻤﺪ۲۰۰۳) .م( .رﺣﻠﺔ اﺑﻦ ﻓﻀﻼن اﻟﯽ ﺑﻼد

ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐ داﻧﺴﺖ .در ﻣﺠﻤﻮع ،ﺳﺨﻦ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪد
دﺧﯿﻞ در اﻧﺘﺴﺎب اﯾﻦ ﴎزﻣﯿﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﺠﺎل دﯾﮕﺮی
ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ؛ وﻟﯽ از آن ﺟﻤﻠﻪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﺎی داﺷ¯ اﯾﻦ وﻻﯾﺎت
در »ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺰرگ« ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم و ﻗﺮار داﺷ¯ آنﻫﺎ در
ﻣﺤﺪودۀ ﻗﻠﻤﺮو ﺣﮑﻤﺮاﻧﺎن ﻃﺎﻫﺮی و ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد .در
ﺑﺮاﺑﺮ ،ﺟﻐﺮاﻓﯽﻧﻮﯾﺴﺎن ﻣﮑﺘﺐ ﺑﻠﺨﯽ ،اﺑﻮزﯾﺪ ﺑﻠﺨﯽ ،اﺻﻄﺨﺮی،
اﺑﻦﺣﻮﻗﻞ و ﻣﻘﺪﺳﯽ ﮐﻪ در ﺳﺪۀ ۴ق زﯾﺴﺘﻪاﻧﺪ ،از ﺧﺮاﺳﺎن
ﮐﻮﭼﮏ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آوردهاﻧﺪ .وﺟﻮد ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺰرگ ﺗﺎ
اواﯾﻞ ﺳﺪۀ ۴ق و ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺮاﺳﺎن ﮐﻮﭼﮏ در ﺳﺪۀ
۴ق lﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ و از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﯿﺎﺳﯽ،
اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺧﺮاﺳﺎن ﺳﺪۀ ۴ق ﺧﱪ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺎل دﯾﮕﺮی ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ .ﺑﻪﻫﺮرو ،از
ﻣﺠﻤﻮع آراء ﺟﻐﺮاﻓﯽﻧﻮﯾﺴﺎن ﻣﺴﻠIن در ﺳﺪهﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ
30
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درﺑﺎرۀ وﺳﻌﺖ ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺧﺮاﺳﺎن در
دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎ اواﯾﻞ ﺳﺪۀ ۴ق ﴎزﻣﯿﻦﻫﺎی وﺳﯿﻌﯽ از ﴍق
و ﺷIلﴍق اﯾﺮان را درﺑﺮﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ :در ﺷIل ﺗﺎ ﺛﻐﻮر

اﻟﱰک و اﻟﺮوس و اﻟﺼﻘﺎﻟﺒﻪ ،اﺑﻮﻇﺒﯽ :دار اﻟﺴﻮﯾﺪی.
 .۶اﺑﻦﻓﻘﯿﻪ ،اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﺣﻤﺪ۱۴۱۶) .ق( .اﻟﺒﻠﺪان ،ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﯾﻮﺳﻒ اﻟﻬﺎدی ،ﺑﯿﺮوت :ﻋﺎ ëاﻟﮑﺘﺐ.
 .۷اﺑﻦﻓﻨﺪق ،اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﯽ۱۳۶۱) .ش( .ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﻬﻖ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ
و ﺗﻌﻠﯿﻖ اﺣﻤﺪ ﺑﻬﻤﻨﯿﺎر ،ﺑﯽﺟﺎ :ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ ﻓﺮوﻏﯽ.

 .۸اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻨﺠﻢ۱۴۰۸) .ق( .آﮐﺎم اﳌﺮﺟﺎن ﻓﯽ ذﮐﺮ
اﳌﺪاﺋﻦ اﳌﺸﻬﻮره ﻓﯽ ﮐﻞ ﻣﮑﺎن ،ﺑﯿﺮوت :ﻋﺎ ëاﻟﮑﺘﺐ.

 .۹اﺷﭙﻮﻟﺮ ،ﺑﺮﺗﻮﻟﺪ۱۳۷۳) .ش( .ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان در ﻗﺮون ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺟﻮاد ﻓﻼﻃﻮری و ﻣﺮﯾﻢ ﻣﯿﺮاﺣﻤﺪی ،ﺗﻬﺮان:
ﻋﻠﻤﯽوﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.
 .۱۰اﺷﮑﻮاری ،ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮ» .(۱۳۸۹) .ﻧﻘﺪی ﺑﺮ ﻧﺎمﮔﺬاری
ﻣﮑﺘﺐ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻋﺮاق؛ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮردی اﺑﻦﺧﺮدادﺑﻪ ،ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ و
اﺑﻦرﺳﺘﻪ« ،ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ،ﺳﺎل ﯾﺎزدﻫﻢ ،ﺷIره  ۴۳و -۱۷۳ ،۴۴
.۲۱۱

 .۱۱اﺻﻄﺨﺮی ،اﺑﻮاﺳﺤﺎق اﺑﺮاﻫﯿﻢ۱۹۲۷) .م( .ﻣﺴﺎﻟﮏ
اﳌIﻟﮏ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ دﺧﻮﯾﻪ ،ﻟﯿﺪن :ﺑﺮﯾﻞ.
 .۱۲ﺑﺎﺳﻮرث ،ﮐﻠﯿﻔﻮرد ادﻣﻮﻧﺪ۱۳۸۵) .ش( .ﺗﺎرﯾﺦ ﻏﺰﻧﻮﯾﺎن،

اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﺮزﻫﺎی ﺑﻼد ﺗﺮک ،در ﺟﻨﻮب ﺗﺎ ﻣﺮزﻫﺎی ﴎزﻣﯿﻦ

ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺣﺴﻦ اﻧﻮﺷﻪ ،ﺗﻬﺮان :اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ.

ﻫﻨﺪ ،در ﴍق ﺗﺎ ﻣﺮزﻫﺎی ﺗُﺒـّﺖ و در ﻏﺮب ﺗﺎ ﺣﺪود ﺷﻬﺮ

 .۱۳ﺑﺎﺳﻮرث ،ﮐﻠﯿﻔﻮرد ادﻣﻮﻧﺪ۱۳۹۰) .ش(» .ﺧﺮاﺳﺎن« )ذﯾﻞ

داﻣﻐﺎن .در ﺳﺪۀ ۴ق ﮔﺴﱰۀ ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻠﯽ

ﻧﺎﺣﯿﻪ و وﻻﯾﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ( ،در داﻧﺸﻨﺎﻣﮥ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ،زﯾﺮ ﻧﻈﺮ

ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ ﻫIن ﺣﺪ وﺳﻂ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯽﻧﻮﯾﺴﺎن

ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ ﺣﺪاد ﻋﺎدل ،ج  ،۱۵ﺗﻬﺮان :ﺑﻨﯿﺎد داﺋﺮة اﳌﻌﺎرف

ﻣﺤﺪود ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،آﺛﺎر ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺳﺪۀ ۴ق

اﺳﻼﻣﯽ ،ﺻﺺ۲۷۸ـ.۲۸۳

ﻣﺤﺪودۀ ﺧﺮاﺳﺎن را ﺑﻪ ﴎزﻣﯿﻦﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺟﯿﺤﻮن ﺗﻘﻠﯿﻞ

 .۱۴ﺑﺎﺳﻮرث ،ﮐﻠﯿﻔﻮرد ادﻣﻮﻧﺪ۱۳۷۹) .ش(» .ﻃﺎﻫﺮﯾﺎن و

دادهاﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،دﺳﺖﮐﻢ در اﯾﻦ ﺳﺪه ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻧﻮاﺣﯽ
ﻣﻌﺪودی در ﺷIل اﯾﻦ رود -ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ از ﺗﻮاﺑﻊ
ﴎزﻣﯿﻦﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻮد -ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﺼﻮر
ﻣﯽﺷﺪ.
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ
 .۱اﺑﻦﺣﺠﺮ ،اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ اﺣﻤﺪ۱۳۲۶) .ق( .ﺗﻬﺬﯾﺐ اﻟﺘﻬﺬﯾﺐ،
ﻫﻨﺪ :ﻣﻄﺒﻌﻪ داﺋﺮة اﳌﻌﺎرف اﻟﻨﻈﺎﻣﯿﻪ.
 .۲اﺑﻦﺣﻮﻗﻞ ،اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ۱۹۳۸) .م( .ﺻﻮرة اﻻرض،
ﻟﯿﺪن :ﺑﺮﯾﻞ.

 .۳اﺑﻦﺧﺮدادﺑﻪ ،اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ۱۸۸۹) .م( .اﳌﺴﺎﻟﮏ و
اﳌIﻟﮏ ،ﻟﯿﺪن :ﺑﺮﯾﻞ.

ﺻﻔﺎرﯾﺎن« ،در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﮐﻤﱪﯾﺞ ،ج  ،۴ﮔﺮدآوری :ﻓﺮای ،ﺗﺮﺟﻤﮥ
ﺣﺴﻦ اﻧﻮﺷﻪ ،ﺗﻬﺮان :اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ.
 .۱۵ﺑﻼذری ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ۱۹۸۸) .م( .ﻓﺘﻮح اﻟﺒﻠﺪان ،ﺑﯿﺮوت:
دار و ﻣﮑﺘﺒﺔ اﻟﻬﻼل.
 .۱۶ﺑﻮﻟﯿﺖ ،رﯾﭽﺎرد۱۳۸۶) .ش( .اﻋﯿﺎن ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻫﺎدی
ﺑﮑﺎﺋﯿﺎن و ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﺛﻨﺎﺋﯽ ،ﻣﺸﻬﺪ :ﻣﺮﻧﺪﯾﺰ.

 .۱۷ﺗﺸ ،ñﻓﺮاﻧﺘﺲ و ﻣﻘﺒﻮل اﺣﻤﺪ۱۳۷۵) .ش( .ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ در mﺪن اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﮔﻨﺠﯽ و
ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ آذرﻧﮓ ،ﺗﻬﺮان :ﺑﻨﯿﺎد داﺋﺮة اﳌﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ.

 .۱۸ﺛﻌﺎﻟﺒﯽ ،اﺑﻮﻣﻨﺼﻮر۱۳۷۵) .ق( .ﯾﺘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻫﺮ ﻓﯽ ﻣﺤﺎﺳﻦ
اﻫﻞ اﻟﻌﴫ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﯿﯽاﻟﺪﯾﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ،ﻗﺎﻫﺮه:
ﺑﯽﻧﺎ.

ﮐﻮﺷﺶ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺳﺘﻮده ،ﺗﻬﺮان :داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.
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 .۲۰دﻧﯿﻞ ،آﻟﺘﻮن۱۳۶۷) .ش( .ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘIﻋﯽ

 .۳۶ﻫﻤﺪاﻧﯽ ،اﺑﻮﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ۱۸۸۴) .م( .ﺻﻔﻪ ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب،

ﺧﺮاﺳﺎن در زﻣﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺴﻌﻮد رﺟﺐﻧﯿﺎ،

ﻟﯿﺪن :ﺑﺮﯾﻞ.
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ﺗﻬﺮان :ﻋﻠﻤﯽوﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.

 .۲۱رﻧﺠﱪ ،اﺣﻤﺪ۱۳۶۳) .ش( .ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺰرگ )ﺑﺤﺜﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن
ﭼﻨﺪ ﺷﻬﺮ از ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺰرگ( ،ﺗﻬﺮان :اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ.
 .۲۲ﺳﯿﺮاﻓﯽ ،اﺑﻮزﯾﺪ ﺣﺴﻦ۱۹۹۹) .م( .رﺣﻠﺔ اﻟﺴﯿﺮاﻓﯽ،
اﺑﻮﻇﺒﯽ :اﳌﺠﻤﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﯽ.

 .۲۳ﺷﺠﺎﻋﯽﻣﻬﺮ ،ﺣﺴﻦ۱۳۹۲) .ش( .درآﻣﺪی ﺑﺮ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی

…

 .۱۹ﺣﺪود اﻟﻌﺎ ëﻣﻦ اﳌﴩق اﻟﯽ اﳌﻐﺮب۱۳۴۰) .ش( .ﺑﻪ

 .۳۵ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﺤﺎق۱۴۲۲) .ق( .اﻟﺒﻠﺪان ،ﺑﯿﺮوت:

ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻓﺮارود )در ﺳﺪهﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ( ،ﺗﻬﺮان :ﺳﻤﺖ.
 .۲۴ﻃﱪی ،اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪ۱۳۸۷) .ق( .ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺑﯿﺮوت :دار
اﻟﱰاث.
 .۲۵ﻋﺘﺒﯽ ،اﺑﻮﻧﴫ۱۳۷۴) .ش( .ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﻤﯿﻨﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ اﺑﻮاﻟﴩف
ﺟﺮﻓﺎدﻗﺎﻧﯽ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺟﻌﻔﺮ ﺷﻌﺎر ،ﺗﻬﺮان :ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.

 .۲۶ﻓﺮای ،رﯾﭽﺎرد۱۳۷۹) .ش(» .ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن« ،در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان
ﮐﻤﱪﯾﺞ ،ج  ،۴ﮔﺮدآوری :ﻓﺮای ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺣﺴﻦ اﻧﻮﺷﻪ ،ﺗﻬﺮان:
اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ.

 .۲۷ﮐﺮاﭼﮑﻮﻓﺴﮑﯽ ،اﯾﮕﻨﺎﺗﯽ ﯾﻮﻟﯿﺎﻧﻮوﯾﭻ۱۳۷۹) .ش( .ﺗﺎرﯾﺦ
ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ
ﭘﺎﯾﻨﺪه ،ﺗﻬﺮان :ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.
 .۲۸ﮐﺮمﻫﻤﺪاﻧﯽ ،ﻋﻠﯽ۱۳۹۴) .ش(» .ﺧﺮاﺳﺎن« ،ذﯾﻞ »ﺗﺎرﯾﺦ«،
در داﺋﺮة اﳌﻌﺎرف ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ ،ج  ،۲۲زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﮐﺎﻇﻢ ﻣﻮﺳﻮی
ﺑﺠﻨﻮردی ،ﺗﻬﺮان :ﻣﺮﮐﺰ داﺋﺮة اﳌﻌﺎرف ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ.
 .۲۹ﮔﺮدﯾﺰی ،اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﯽ۱۳۶۳) .ش( .ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺮدﯾﺰی،
ﺗﺤﺸﯿﻪ و ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻋﺒﺪاﻟﺤﯽ ﺣﺒﯿﺒﯽ ،ﺗﻬﺮان :دﻧﯿﺎی ﮐﺘﺎب.

 .۳۰ﻟﺴﱰﻧﺞ ،ﮔﯽ۱۳۷۷) .ش( .ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﴎزﻣﯿﻦﻫﺎی
ﺧﻼﻓﺖ ﴍﻗﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺮﻓﺎن ،ﺗﻬﺮان :ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.
 .۳۱ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺎﻧﻪﭼﯽ ،ﮐﺎﻇﻢ» .(۱۳۴۷) .ﺣﺪود ﺧﺮاﺳﺎن در ﻃﻮل
ﺗﺎرﯾﺦ« ،ﻧﴩﯾﮥ داﻧﺸﮑﺪۀ ﻋﻠﻮم ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﻨﻘﻮل ﻣﺸﻬﺪ ،ﺷIره
.۱۱۳-۱۵۳ ،۱

 .۳۲ﻣﻘﺪﺳﯽ ،اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ۱۹۰۶) .م( .أﺣﺴﻦ اﻟﺘﻘﺎﺳﯿﻢ
ﻓﯽ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻻﻗﺎﻟﯿﻢ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ دﺧﻮﯾﻪ ،ﻟﯿﺪن :ﺑﺮﯾﻞ.

 .۳۳ﻧﺎﺟﯽ ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ۱۳۸۶) .ش( .ﻓﺮﻫﻨﮓ و mﺪن اﺳﻼﻣﯽ
در ﻗﻠﻤﺮو ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن ،ﺗﻬﺮان :اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ.
 .۳۴ﯾﺎﻗﻮتﺣﻤﻮی ،اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ۱۹۹۵) .م( .ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺒﻠﺪان،
ﺑﯿﺮوت :دار ﺻﺎدر.
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