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 چکیده
یافته است. تحول  وسعت خراسان از پیش از اسالم تا عرص حارض

های نخستین خراسان در سده ۀگسرت  ۀدیدگاه رایج امروزی دربار 
دهد. با وجود این، جیحون جای می ۀهجری، آن را در جنوب رودخان

 ۳های نویسان مسلIن در سدهاجIلی آراء جغرافی ۀبررسی و مقایس
ش رستوان این پکند. بنابراین، میرو میق این گزاره را با تردید روبه۴و 

را مطرح ساخت که چه تحولی به مفهوم خراسان در آثار 
حارض به روش  ۀها راه یافته است. مقالنویسان در این سدهجغرافی
ر نویسان مسلIن دکوشد با بررسی آراء جغرافیتحلیلی می-توصیفی

 ۀخراسان در دور  ۀق، در گام نخست، تحول گسرت ۴و  ۳های سده
حاکی از آن است که خراسان تا اوایل ها اسالمی را مشخص کند. یافته

ن به تدریج خراساگرفت. بهمی ق رسزمین بسیار وسیعی را دربر۴ ۀسد
جیحون (مادون النهر) محدود گردید و والیات خوارزم،  ۀجنوب رودخان

ماوراءالنهر، قومس و سیستان از آن جدا شد. بر این اساس است که 
را » خراسان کوچک«و » خراسان بزرگ«توان اصطالحاتی مانند می

شود که چه نسبتی میان مطرح کرد. در گام بعدی، این سؤال مطرح می
ای این هاین تحول و مکاتب جغرافیایی مسلIنان برقرار است. بررسی

دهد که توجه lایندگان مکتب عراقی به مفهوِم جستار نشان می
 خراسان بزرگ و در برابر، توجه lایندگان مکتب بلخی به مفهومِ 

تواند یکی از مصادیق mایزات این دو مکتب خراسان کوچک می
  محسوب شود. 

النهر، جیحون، بالد ترک، خراسان، ماوراءالنهر، مادون کلیدی: واژگان
  مکتب بلخی، مکتب عراقی

 

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-i-
Nahr), 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.  

  ق۴و  ۳های نویسان مسلIن در سدهتحول مفهوم خراسان در آثار جغرافی
  :دن ملل اسالمی دانشگاه فردوسی مشهد حمیدرضا ثنائیm استادیار تاریخ و  
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 مقدمه
بسامد فراوان نام خراسان در منابع تاریخی و جغرافیایی 

 هایهای نخست هجری نسبت به دیگر ایاالت رسزمینسده
رشقی خالفت از اهمیت سیاسی، اجتIعی و فرهنگی آن در 

رود که حدود با وجود این، انتظار می ١دهد.این زمان خرب می
سان ینوجغرافیان یکم در مو ثغور چنین ایالتی دست

 یمسلIن روشن بوده باشد؛ ولی جستجو در متون جغرافیای
وده آن همدل نب ۀدهد که نویسندگان در تعیین گسرت نشان می

اند. رسدرگمی منابع ای دچار رسدرگمی بودهو گاه به گونه
های قدیم در این موضوع، در تحقیقات جدید به شکل تحلیل

جاکه وان lونه، ازآنیافته است. به عننادرست بازتاب 
اند، فرای قول حاکی دانستهسامانیان خود را از خراسان می

از برخاس¯ ایشان از دهی نزدیک بلخ یا تـِرِمذ را بر قول مربوط 
: ۱۳۷۹به دیه سامان سمرقند ترجیح داده است (فرای، 

که در این مقاله از نظر خواهد گذشت، گاه ). چنان۱۱۹
رو، شد و ازاینمی شمردهاک خراسان ماوراءالنهر بخشی از خ

 ۀتواند در محدودخاستگاه سامانیان می ۀهر دو گزارش دربار 
خراسان جای گیرد. در حال حارض دیدگاه مشهور و مقبول، 

های نخست هجری به این پنداره است که خراسان در سده
شد. این رسزمین ـ رسزمین واقع در جنوب جیحون اطالق می

مفهوم خراسان  ۀمحدود ۀها دربار mام دیدگاهکه حّد مشرتک 
است ـ از جهت طولی تقریبا از توابع غربی نیشابور آغاز 

شد و در رشق به توابع رشقی بلخ و در جنوب نیز تا مرزهای می
ر ترسید. در دیدگاهی که خراسان را گسرتدهسیستان می

خراسان جای  ۀهای دیگری نیز در محدودشمرد، رسزمینمی
ترین و به نسبت میان، شاید مهمرفت و دراینگمی

ینکه رو، افزون بر اترین رسزمین، ماوراَء النهر بود. ازاینگسرتده

                                                             

 ۀیکی از چهار ناحی» ایرانشهر«. خراسان که پیش از اسالم در مفهوم ١
) و در ۱۰۳: ۱۸۹۲رسته، شد (ابنایران و بخش رشقی آن شمرده می

م) یکی از چهار بخش ایرانشهر ۵۳۱ـ۵۷۹انوشیروان (حکـ :  ۀدور 
اسالمی  ۀ)، در اوایل دور ۱۵۴: ۱۳۹۴همدانی، شد (کرمشمرده می
بلندی یافت که از سوی برخی از محققان تاریخ ایران  ۀچنان مرتب
در قرون » مرکز واقعی سیاسی و فرهنگی مردم ایران«اسالمی، 

). ۲/۷۱: ۱۳۷۳نخستین هجری خوانده شده است (اشپولر، 
: ۱۹۰۶قدسی، مبه خراسان در این زمان (نکـ : » مرشق«اطالق 

: ۱۳۷۳آمیز خراسان به جای کل ایران (اشپولر، ) و کاربرد اغراق۱۵۲
نویسد: هIنجا)، مؤیدی بر همین مدعاست. دنیل در این باره می

خراسان تفنن  ۀمردم عراق در قرون وسطی که با مفهوم کلم«
اند، آن را از ُحلوان [در غرب جبال] یا ری به سوی رشق کرده

مناطق اضافه بر آن حّد مشرتک سخن خواهد  ۀهم ۀدربار 
ستگی یا پیو  ۀمسال ۀتر به بحث دربار رفت، گفتار حارض بیش

ز پردازد. رصف نظر اجیحون می ۀجدایی دو سوی رودخان
های مورد خراسان در سده ۀعوامل متعددی که بر گسرت 

حارض رصفا از طریق بررسی آراء  ۀگذاشت، مقالبحث اثر می
خراسان، در پی  ۀمحدود ۀنویسان مسلIن دربار جغرافی

کشف تحول مفهوم خراسان در این دوره است. در تکمیل 
 ۀنویسان مسلIن دربار نسبت میان آراء جغرافی ۀبحث دربار 

هوم خراسان و تعلق ایشان به مکاتب جغرافیایی عراقی و مف
  بلخی نیز سخن گفته خواهد شد. 

  پژوهش ۀپیشین
 ها وکدام از کتابدهد که هیچبررسی نگارندگان نشان می

شده دربارۀ مقاالت فارسی، اعم از آثار تالیف یا ترجمه
های خراسان در سده ۀطورمفصل از محدودخراسان، به

اند. این آثار به ضعف اجIل نخستین هجری سخن نگفته
خورد. ها به چشم میدچارند و گاه مطالب نادرستی نیز در آن

ها مشهود است خراسان در برخی از آن ۀگسرت  ۀابهام دربار 
نویسان جغرافی ۀچرا که بدون غور در منابع و بررسی آراء هم

چی در بخشی از اند. مدیر شانهمتقدم، از این بحث گذشته
به نقل رصف اقوال  ٢»حدود خراسان در طول تاریخ« ۀمقال

 ۀنویسان مسلIن (غالبا متعلق به سدمعدودی از جغرافی
دهد. بندی خاصی ارائه lیق) در این باره پرداخته و جمع۴

 هایخراسان در سده ۀدر سطور اندکی که لسرتنج به محدود
 به» در اوایل قرون وسطی«، قهستان میانی اختصاص داده

خراسان دانسته شده است. افزون بر  محدودۀغلط خارج از 
آن، مؤلف از تعلق سیستان به خراسان در برخی از ادوار سخن 

). اهمیت این ایالت در چشم خلفا ۹: ۱۳۶۷نیل، (د» اندگرفته
: ۱۴۲۲یعقوبی، کردند (چنان بود که گاه والی آن را خود تعیین می

های دو شهر بغداد و سامرا به گذاری یکی از دروازه). شاید نام۱۳۵
؛ ۸۴: ۱۹۲۷اصطخری، » (درب خراسان«یا » باب خراسان«نام 
)، به دلیل ۱۲۱ ،۱۲۳: ۱۹۰۶مقدسی، ؛ ۲۴۱: ۱۹۳۸حوقل، ابن

نقش اساسی خراسانیان در دعوت عباسی بوده است؛ ولی ضمنا 
های ایران نیز بوده اهمیت آن در میان ایالت ۀدهندتواند نشانمی

 ۀباشد. گویا به دلیل همین اهمیت بود که در شهر اصطخر، در میان
راه فارس به سوی رشق، نیز پلی به نام پل خراسان وجود داشت 

  ).۱۲۱، ۱۲۳: ۱۹۲۷اصطخری، (
، ١٣٤٧علوم معقول و منقول مشهد، اسفند  ۀدانشکد ۀ. نرشی٢

  .١١٣ـ١٥٣، صص١ش
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 ١به میان نیاورده و آن را جدا از خراسان پنداشته است
 محدودۀ). دنیل نیز در سطور اندکی از ۴۰۸: ۱۳۷۷(لسرتنج، 

ان عباسیان سخن گفته و ابهام او در این خراسان در زم
خراسان دارای حدود  ۀناحی«موضوع از عباراتش پیداست: 

نامشخص است و مرزهای سیاسی آن در طی تاریخ طوالنی 
). سطور ۹: ۱۳۶۷(دنیل، » آن بسیار دگرگون شده است

املعارف  ةدائر (ذیل تاریخ) در » خراسان«چندی از مدخل 
خراسان در زمان مورد بحث  محدودۀنیز که به بزرگ اسالمی 

پردازد، مشتمل بر مطالب متناقض است. نویسنده، می
های خراسان در مفهوم بزرگ آن را رسزمین گسرتۀنخست 

جنوبی جیحون (مادون النهر) پنداشته و سپس به نقل از 
ها و شهرهای خراسان را نام برده است خردادبه، رسزمینابن

خورد در ماوراءالنهر نیز به چشم میها مواضعی که در میان آن
 در دو مدخل ٢). مطالب باسورث۱۵۴: ۱۳۹۴همدانی، (کرم

در این باره نیز از چند  جهان اسالم دانشنامۀو  2EIخراسان در 
آورده است که  ٣کند. او در مدخل نخستسطر تجاوز lی

مناطق  ۀاسالمی غالبا هم ۀدر دور » خراسان« ۀدر کاربرد اولی
آن  محدودۀواقع در رشق ایران غربی از جمله جبال ... در 

وسیع و نامشخص حتی ممکن  ۀشد. این منطقدانسته می
 ,Bosworthایندوس و سند نیز امتداد یابد ( ۀبود تا در 

نیز پس از سخن » خراسان«). باسورث در مدخل 56 :1986
می، به اسال  ۀمورد اتفاق خراسان در اوایل دور  محدودۀ ۀدربار 

ها، عالوه بر این در برخی دوره«این جمله بسنده کرده است: 
های مناطق، ماوراءالنهر و خوارزم یعنی بخشی از جمهوری

ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان نیز جزو 
تاریخ ). او در کتاب ۲۷۸: ۱۳۹۰(باسورث، » خراسان بودند

مورد اتفاق  ۀمحدودخراسان را به  محدودۀنیز  غزنویان
: ۱۳۸۵خراسان نزد محققان محدود کرده است (باسورث، 

نامیده، چندان خراسان بزرگ ). رنجرب که کتاب خود را ۱۴۶
خراسان در قرون نخستین هجری نپرداخته و پس از  گسرتۀبه 

                                                             

مقاله ذیل قهستان و  ۀ. برای آگاهی از نادرستی این آراء، نکـ : ادام١
  سیستان.

2. C. E. Bosworth 
3 ."Khurāsān" 
4. Rocco Rante 
5. "Khorasan Proper and Greater Khorasan within a 
politico-cultural framework" 

 در هر حال، اختالف بین«آن نوشته است:  ۀبحثی کوتاه دربار 
سیار است و تنها باید مرزهای ایران امروز و ایران گذشته ب

گفت رسزمین خراسان که مورد بحث ماست به مراتب 
تر از خراسان کنونی بوده و به تدریج در پهناورتر و بزرگ

های قبل از اسالم و بعد از آن تغییراتی حاصل کرده تا به دوره
. با )۱۷-۱۸: ۱۳۶۳(رنجرب، » صورت فعلی درآمده است

فهرست مطالب این اثر وجود این، با نظری اجIلی به 
توان دریافت که مؤلف برخی از والیات و شهرهای می

ماوراءالنهر را به عنوان والیات و شهرهای خراسان محسوب 
مهر نیز در چند سطر منابع اسالمی داشته است. شجاعی

جغرافیای ماوراءالنهر را به درستی به دو گروه تقسیم  ۀدربار 
دادبه فرارود را بخشی از خر ـ برخی مانند ابن۱کرده است: 

ـ گروهی مانند اصطخری این ۲اند. خراسان بزرگ دانسته
ها را رود جیحون رسزمین را از خراسان متIیز دانسته و مرز آن

). ناجی خراسان بزرگ ۱۵: ۱۳۹۲مهر، اند (شجاعیدانسته
خوانده است » سیاسی ۀخراسان از جنب«در زمان سامانیان را 

نویسان متقدم و متاخر آراء جغرافیو بدون تفکیک میان 
معارص سامانیان، با استناد بدون ارجاع به اقوال 

نویسان متاخر، مفهوم خاص خراسان را هIن جغرافی
  ). ۱۰۱: ۱۳۸۶تر شمرده است (ناجی، خراسان کوچک

با عنوان  ٤روکو رانته ۀدر میان آثار غربی، شایسته است به مقال
تر در چهارچوبی سیاسی ـ خراسان خاص و خراسان بزرگ«

های اشاره شود که در آن با mرکز بر یافته ٥»فرهنگی
 ۀفرهنگ شهری و معIری، دربار  ۀشناسی در زمینباستان

ق سخن گفته ۴ ۀخراسان از پیش از اسالم تا سد محدودۀ
)، Rante, 2015: 9مقاله ( ۀاو در مقدم ۀاست. به نوشت

 ٦یتخود به پیشنهاد بولپروانه پوررشیعتی در یکی از مقاالت 
خراسان «و  ٧»خراسان داخلی«اجIال از دو اصطالح 

خراسان «یاد کرده است؛ اما رانته خود تعابیر  ٨»بیرونی
را ترجیح داده است. آنچه در  ١٠»ترخراسان بزرگ«و  ٩»خاص

6. Bulliet 
7. Inner Khorasan 
8. Outer Khorasan 
9. Khorasan proper 
10. Greater Khorasan 
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 »جغرافیای تاریخی خراسان«گفته ذیل عنوان مقالۀ پیش
ای از ارد. بخش عمدهحارض پیوند د ۀآمده، با مطالب مقال

 ۀخراسان در دور  محدودۀمطالب مقاله به 
) و در ادامه، Idem: 10-12اختصاص دارد (ساسانی 

نویسنده با استناد به اقوال معدودی از مورخان و 
ی شناسهای باستاننویسان مسلIن و برخی یافتهجغرافی

اسالمی نیز  ۀخراسان در دور  گسرتۀها، از مانند سکه
که اشاره شد، رانته تنها به همه، چنانگفته است. بااینسخن 

حوقل نویسان مانند یعقوبی و ابنآراء معدودی از جغرافی
) و از همین رو، مطالب در Idem: 13, 15استناد جسته (

موضوع بحث تفصیل چندانی ندارد. نویسنده در پایان، 
رن پیش از ورود اسالم خراسان از یک ق ۀدیدگاه خود را دربار 

خراسان « محدودۀق ارائه کرده است. او در بیان ۴ ۀتا سد
های مرو، َهرات، زُوزن، کناره ۀاسالمی، واح ۀدر دور » خاص

رشقی دریای خزر را جنوب ۀرشقی کویر مرکزی ایران تا گوش
اصلی خراسان دانسته است. از نظر وی، این هسته  ۀهست

از قومس نیز بیرون  یاش عمدهشهر گرگان را دربرداشت و بخ
 ۀخراسان در دور  محدودۀاز آن بود. او سپس از گسرتش 

اسالمی سخن گفته است. به نظر او، بلخ و والیت آن، کل 
قدیم تا رود اَترک و مناطق  ۀقهستان، بخشی از هیرکانی

المی اس ۀمرو تا جیحون به این هسته در دور  ۀبیابانی میان واح
زرافشان  ۀای از در نین بخش عمدهافزوده شده است. همچ

های بخارا و سمرقند نیز در ماوراءالنهر مشتمل بر واحه
است  ای بود که تاثیرات چشمگیری از خراسان گرفتهناحیه

)Idem: 7-16رانته در این نظریه  ۀ). مستندات پراکند
ان نویسبرآن، آراء جغرافیرسد. افزونکننده به نظر lیقانع

خراسان در  محدودۀ ۀحارض دربار  ۀدر مقالمتقدم مسلIن 
ند، کهای نخستین هجری نیز نه تنها آراء او را تایید lیسده

  ها تناقض دارد. بلکه گاه با آن

   نویسان متقدم مسلIنجغرافی در آثارخراسان  گسرتۀ
ق ۴و  ۳های نویسان مسلIن ـ كه در سدهن جغرافیینخست

ند. اخراسان اتفاق نظر نداشته محدودۀ ۀظهور یافتند ـ دربار 
ابوزید بلخی خراسان را دو اقلیم و جیحانی یک اقلیم 

). برخی از مالحظات ۶۸: ۱۹۰۶مقدسی، دانستند (می
نویسان مسلIن در تعیین حدود یک منطقه رصفا جغرافی

جغرافیایی بوده است. دوری و نزدیکی یک مکان به یک 

منطقه یا ایالت یا قرار گرف¯ آن در جانب یک مانع طبیعی 
که آنهای ایشان بوده است. با مانند رودخانه از مالک
های خراسان طورضمنی از بخشاصطخری خوارزم را به

شمرده، آن را از توابع ماوراءالنهر قرار داده است و در توجیه 
̄ قصب خوارزم در ورای رود جیحون و نزدیکی  ۀآن، به قرار داش

آن به شهرهای ماوراءالنهر اشاره کرده است (اصطخری، 
غور نیز آورده است: ما  ۀناحی ۀ). او دربار ۲۸۱، ۲۸۷: ۱۹۲۷

ان قرار دادیم؛ زیرا خراسان سه حد از حدود خراس ۀآن را در زمر 
  ). ۲۸۱آن را دربرگرفته است (هIن: 

نویسان متقدم مسلIن ق آراء جغرافی۴ ۀمقدسی در سد
مفهوم خراسان را در دو دسته جای داده است. او با  ۀدربار 

 دقت نظری که مختص به خود اوست، از وجود دو دیدگاه
خراسان از  محدودۀـ ۱در این موضوع سخن گفته است: 

حدود قومس (دامغان) در غرب قلمرو سامانی تا شهر طـَراز 
رشق آن امتداد دارد. او در تایید این دیدگاه به در شIل

ـ ۲اشاره کرده است. » امیران خراسان«سامانیان به شهرت 
هستند. النهر) و ماوراءالنهر دو اقلیم جدا خراسان (مادون

نسبت سیستان با  ۀافزوده است که دربار مقدسی همچنین 
ـ ۱خراسان نیز در زمان او دو دیدگاه وجود داشته است: 

ـ سیستان اقلیمی جداست ۲سیستان جزو خراسان است؛ 
نویسان ). بر این اساس، آراء جغرافی۲۶۰: ۱۹۰۲، (مقدسی

گسرتدگی خراسان را  ۀق دربار ۴و  ۳های مسلIن در سده
ـ خراسان ۲ـ خراسان بزرگ ۱توان در دو عنوان جای داد: می

  کوچک. 

    خراسان بزرگ سان متقدم مسلIن و مفهومینویجغراف
 ۀر در سدتشیفقیه كه بخردادبه و ابنرسته، ابنابنیعقوبی، 

 هایتر از رسزمیناند، خراسان را گسرتدهسوم هجری زیسته
ق) ۲۸۴عقوبی(د.یاند. النهر) دانستهجنوبی جیحون (مادون

از قومس و طربستان تا توابع رشقی بلخ و از قهستان در جنوب 
تا حدود ثغور اسالمی در شIل را در رسزمین 

پنداشته است. او دامغان را نخستین شهر خراسان خراسان 
). جای ۹۰: ۱۴۲۲عقوبی، یاز سوی غرب شمرده است (

تعجب است که او حتی رسزمین مجاور دریای خزر، طربستان 
). یعقوبی ۹۱هIن: را نیز جزو خراسان دانسته است (

دانسته است. او ماوراءالنهر را نیز بخشی از خراسان می
شمرده و با سخن از بازرگانان » زینت خراسان«رقند را سم
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طورضمنی بخشی از خاک سغدی خراسان، سغد را نیز به
او همچنین  ).۲۱۰، ۲۱۸، ۸هIن: خراسان دانسته است (

آن دسته از مردمان فَرغانه و اُرشوَسنه، از والیات ماوراءالنهر، 
 اند، خراسانی خوانده استرا که در سامرا ساکن بوده

برآن، تـِرمـِذ، َوخش، ُشومان، واشجـِرد، ). افزون۶۳هIن: (
هـَالورد، قـُبادیان، چـَغانیان، خـُتـَّل و طَخارستان علیا، از 

ها و شهرهای شIلی جیحون، را نیز از توابع خراسان کوره
). وی طبَسین (قهستان)، ۱۲۱-۱۲۲خوانده است (هIن: 

نیز از توابع نیشابور و بخشی غربی خراسان، را واقع در جنوب
)؛ ولی سیستان در رشق ۹۵هIن: از خراسان شمرده است (

ای مستقل محسوب داشته است (هIن: قهستان را ناحیه
۱۰۳ .(  

ق) نیز در ذکر خراج ایاالت، به طور ۳۰۰خردادبه (د.ابن
ضمنی، سیستان را ایالتی مستقل شمرده است؛ ولی 

اوراءالنهر به میان نیاورده (نکـ : جاکه سخنی از خراج مازآن
)، گویا آن را بخشی از خراسان ۲۴۹-۲۵۰: ۱۸۸۹خردادبه، ابن
بالد از جمله تُبّت و چین را  ۀهم ۀدانسته است. او قبلمی

که بسیاری از مشخص کرده است و در این میان، با آن
اند، نامی از آن نربده مسلIنان در ماوراءالنهر ساکن بوده

). او بُست، رُخـّـَج و کابل را که گاهی از توابع I۵ن: هاست(
آمده، در خاک خراسان خراسان و گاه سیستان به شIر می

بر آن، او طبس، قهستان، زابلستان و  پنداشته است. افزون
نیز از ماورای رود، چـَغانیان، واشِجرد، بخارا، سمرقند، چاچ، 

م، اَسبیجاب، تـِرِمذ فـَرغانه، اُرشوَسنه، سـُغد، ُخَجنده، خوارز 
و کـَّش را هم از والیات و شهرهای خراسان گرفته است 

  ). ۲۴۳(هIن: 
تر به عنوان مورخ و نه ق) بیش۲۷۹که بالذری (د.با آن

توان از دیدگاه او ـ به نقل شود، lینویس شناخته میجغرافی
حدود و ثغور و تقسیIت اداری خراسان در  ۀفقیه ـ دربار ابن

او، خراسان در آن  ۀم هجری چشم پوشید. به نوشتسو  ۀسد
زمان چهار بخش (ُربع) داشته است: ُربع اول: مرو، رسخس، 
نِسا، آمل، خوارزم و ...؛ ربع دوم: ایرانشهر که نیشابور، 
قهستان، طبَسین، هرات، پوشنگ، بادغیس و توس در آن 

                                                             

. اُطراربَند، طُرار، اُطرار از دورترین شهرهای بالد چاچ بود و در آن ١
سوی رود سیحون و در مجاورت ترکستان قرار داشت 

  ). ٤/٢٧: ١٩٩٥حموی، (یاقوت

ا ـ یاب، جوزجان، طَخارستان ُعلیقرار داشت. ربع سوم: فار
ان، َخست یتمل بر طالقان و خـُتّل (َوخش) و قـُبادمش

ان، بَغالن، والج، رُستاق بنك، ی(َخوست)، اَنَدرابه، بام
ان، زَم، طـَخارستان ُسفلی، یبـََدخشان، أنَدرابه، ِترِمذ، چـَغان

ُخلم و َسمـَنجان. ربع چهارم: ماوراءالنهر مشتمل بر سمرقند، 
، ٢انیّش و نَخشب)، روس، ُسغد (كـَ ١بخارا، چاچ، طُراربَند

  ). ۶۱۵: ۱۴۱۶فقیه، ابناُرشوَسنه، َسنام و فـَرغانه (
ق، این شهر ۳۰۹فضالن در بخارا در سال در زمان حضور ابن

شده است. او در خراسان محسوب می محدودۀهنوز در 
خود امیر سامانی را امیر خراسان خوانده است  ۀسفرنام

ابوزید  ۀ). در سفرنام۸۱، ۴۹، ۴۶: ۲۰۰۳فضالن، (ابن
 ۀکم در سه دهق) نیز که دست۳۳۰سیرافی (د. پس از 

زیست و البته گویا در خراسان نخست قرن چهارم هجری می
او  ۀرحلرگ مطرح است. در حضور نداشته، هنوز خراسان بز 

خراسان مجاور بالد چین شمرده شده و ُسغد، از والیات 
ضمنی جزو خراسان دانسته شده  طورماوراءالنهر، نیز به
). همچنین سیرافی در زمان ۷۵: ۱۹۹۹است (سیرافی، 

گذر از بالد خراسان به چین، سخنی از  ۀسخن دربار 
 بر ). افزون۱۲۵هIن: ماوراءالنهر به میان نیاورده است (نکـ : 

جا که بالد هند نیز در این اثر مجاور خراسان و آن این، از
)، گویا در نظر ۱۲۶پیوسته بدان محسوب شده (هIن: 

های رشقی افغانستان امروزی نیز در مؤلف، سیستان و بخش
  رسزمین خراسان جای داشته است. 

رآورده ق به نگارش د۲۹۰فقیه نیز که اثر خود را در سال ابن
) از خراسان بزرگ سخن گفته ۱۲۸: ۱۳۷۹(کراچکوفسکی، 

یعنی » خراسان علیا«است. او خراسان را به دو بخش 
یعنی » خراسان سفلی«های ماورای رود جیحون و رسزمین
های مادون آن تقسیم کرده است. او سمرقند را در رسزمین

خراسان علیا و مرو و هرات را در خراسان سفلی جای داده 
فقیه در مواضع دیگری نیز ). ابن۳۳۲: ۱۴۱۶فقیه، ست (ابنا

) و ۳۳۵آشکارا ماوراءالنهر را بخشی از خراسان (هIن: 
سمرقند و بخارا را شهرهای خراسانی خوانده است (نکـ : 

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

  . تلفظ، شکل صحیح و مکان دقیق آن روشن نیست. ٢
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Iهمچنین در ۵۱۷ن: محصوالت خراسان شمرده است (ه .(
سخن از مصنوعات اخالف اسیران چینی در سمرقند 

نویسد که اوالد اسیران چینی کاغذ نیکو و انواع سالح و می
دیگر ابزارها را در سمرقند ساختند و در میان شهرهای 

ود شخراسان، چنین محصوالتی رصفا در این شهر ساخته می
فقیه از کاغذ جا که ابنآنرو، گویا این ). از۶۳۹(هIن: 

)، کاغذ ۲۹۳هIن: خراسانی سخن به میان آورده (
سمرقندی را مدنظر داشته است. افزون بر آن، شهرها و 
مناطق ُخلم، چـَغانیان، باشجـِرد، تـِرمـِذ، چاچ، فـَرغانه، 
اَسبیجاب و خوارزم را نیز جزو خراسان دانسته است (هIن: 

۵۲۴ .(  
رسته نیز ـ که تقریبا میان ابن النفیسه عالقاأل خراسان در 

: ۱۳۷۹ق نوشته شده (کراچکوفسکی، ۲۹۰ـ۳۱۰های سال
) ـ آشکارا ماوراءالنهر، خوارزم، قـُِهستان و طَبََسین ۱۲۹

رسته، در آن سوی گیرد. از نظر ابن(دوطبس) را دربرمی
: ۱۸۹۲رسته، خراسان، ترکستان و تـُبـّت واقع بوده است (ابن

). او در ذکر شهرها و نواحی اقلیم چهارم، فـَرغانه، ۲۶۹
اُرشوَسنه، سمرقند و بخارا و در سخن از اقلیم پنجم، طَراز، 
اَسبیجاب، چاچ و خوارزم را در خاک خراسان شمرده است 

رصاحت رسته در جای دیگری به). ابن۹۸، ۹۷(هIن: 
 ن (دو طبس)، قُِهستان، تـِرِمذ، نَخَشب، کـَش،یطبسَ 

طَخارستان، بخارا، سمرقند، چاچ، فَرغانه و اُرشوَسنـَه را در 
). او ۱۰۵(هIن:  های خراسان ذکر کرده استشIر کوره

قُتَیبه بن ُمسِلم باِهلی نیز آورده که در شهر ِبیکـَند در  ۀدربار 
-۸۰های بزرگی یافت (هIن: ماوراءالنهر از خراسان، دیگ

۷۹ .(  
ق، تنها آثاری که هنوز از ۴ ۀسد در میان آثار جغرافیایی

 العرب ةصفه جزیر ، ها سخن رفتهخراسان بزرگ در آن
فی ذکر املدائن  آکام املرجانق) و ۳۳۴همدانی (د.

از اسحاق بن حسین منجم است. املشهوره فی کل مکان 
خراسان چندان قابل اعتنا  محدودۀ ۀها دربار شاید مطالب آن

ه و العرب اختصاص یافت ةنباشد؛ زیرا یکی از این آثار به جزیر 
: ۱۳۷۹دیگری در اندلس تدوین شده است (کراچکوفسکی، 

کام آ  اثر نخست نسبت به ۀ). با وجود این، قضاوت دربار ۱۸۵
ه صفکه کراچکوفسکی اندکی تفاوت دارد. با آن املرجان

ق شمرده (کراچکوفسکی، ۴ ۀر سدرا از آثا العرب ةجزیر 

)، اگر بتوان با توجه به سال مرگ مؤلف، این ۱۳۵: ۱۳۷۹
ق ۴ ۀق و اوایل سد۳ ۀکتاب را از آثار جغرافیایی اواخر سد

خراسان را باید هIن  ۀفرض کرد، دیدگاه نویسنده دربار 
غالب عرص تالیف بدانیم. همدانی در ذکر اقالیم بر  ۀاندیش

ی، خراسان و شIل خراسان را به ترتیب مبنای عرض جغرافیای
) و ۹: ۱۸۸۴های چهارم و پنجم یاد کرده (همدانی، در اقلیم

در هیچ جا از ماوراءالنهر یاد نکرده است؛ اگرچه شاید 
مقصود او از شIل خراسان هIن ماورای جیحون باشد. 

که موازی با ، او در جای دیگری، از ُسغد هم ـ باوجوداین
یاد کرده و شهر آن را سمرقند دانسته ه شده خراسان دانست

اطالعی او از بیهای ). از دیگر نشانه۳۸است (هIن: 
جزیره آن است که بلخ را های غیر از شبهجغرافیای رسزمین

  ). ۹موازی و در کنار خراسان ذکر کرده است (هIن: 
ق ۴ ۀرا تقریبا از اواسط سدآکام املرجان حیات مؤلف  ۀدور 

: ۱۳۷۹اند (نکـ : کراچکوفسکی، ق تخمین زده۴۵۴تا سال 
خراسان  محدودۀ ۀهمه، آنچه در این کتاب دربار ). با این۱۸۵

ق از دیدگاه ۳ ۀخورد، هIنند آثار جغرافیایی سدبه چشم می
تر خراسان بزرگ حکایت دارد و از این لحاظ شاید معقول

دانسته شود. ق ۴ ۀسد ۀنویسان نیماست که او از جغرافی
هایی از او ماوراءالنهر، خوارزم، گرگان و طربستان را بخش

» دریای خراسان«خراسان معرفی کرده و دریای قزوین را 
، ۸۲، ۱۲۳: ۱۴۰۸حسین منجم، بن  خوانده است (اسحاق

خراسان و مرو،  ۀجا که در این اثر، بلخ قصب). ازآن۶۹، ۷۰
)، گویا ۸۲نشیمن والیان خراسان دانسته شده (هIن: 

های خراسان به سده ۀبخشی از اطالعات این اثر دربار 
خراسان در  ۀشود؛ چرا که قصبنخستین هجری مربوط می

اوایل ورود اسالم به ایران بلخ و مرو بوده و مرو بوده است 
  ). ۴۰۹: ۱۳۷۷(لسرتنج، 

  مفهوم خراسان کوچکم مسلIن و قدسان متینویجغراف
ق ۴ ۀعوامل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی متعددی در سد

خراسان را تقلیل داد. این گسرته در آثار  گسرتۀ
نویسان این سده lود یافته است. شاید اولین جغرافی
نویسی که ماوراءالنهر را از خراسان جدا کرده، ابوزید جغرافی
که اثرش در دست نیست،  ق) باشد. با این۲۳۵-۳۲۲بلخی (

توان دریافت که او مرشق را متشکل از از گزارش مقدسی می
دانسته است سه اقلیم خراسان، ماوراءالنهر و سیستان می
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). عالئم جدایی ماورای جیحون و ۲۶۰: ۱۹۰۶مقدسی، (
 املIلک مسالکق را در ۴ ۀمادون آن در اوایل سد

توان رساغ گرفت. او در بیان ق) نیز می۳۴۶اصطخری (د.
) و در بیان قلمرو ۴ـ۳: ۱۹۲۷رئوس مطالب اثرش (نکـ : 

دو منطقه را از یکدیگر  ق)، این۲۸۹ـ۲۶۵لیث (حکـ : عمروبن
). افزون بر آن، او با سخن از ۱۴۳جدا کرده است (هIن: 

های خراسان به ماوراءالنهر بوده مرکز پیوند راه ١که آمِل شـَطّ آن
)، به طور ضمنی این دو ناحیه را جدا تلقی کرده ۲۸۱(هIن: 

). اصطخری نیز در سخن از ۲۶۵است (همچنین نکـ : هIن: 
رزی در حدود بخارا این دو رسزمین را موازی وضع کشاو 

یکدیگر ذکر کرده است. او آورده است که در ماوراءالنهر و 
خراسان رسزمینی وجود ندارد که اهالی آن بهرت از اهل بخارا 

). با ۲۹۳های کشاورزی خود را آباد کرده باشند (هIن: زمین
 وجود آنچه گفته شد، برخی از مطالب اصطخری که به طور

گوید، حاکی از آن است که ضمنی از خراسان بزرگ سخن می
کامال رواج  ق هنوز مفهوم خراسان کوچک۴ ۀدر آغاز سد

همدانی  دیدگاه ۀتر دربار نیافته بود. مطالبی که پیش
ق) گفته شد، این موضوع را ۳۶۵فقیه (د.ق) و ابن۳۳۴(د.

ر نویسان ـ که با آثارود این جغرافیکند. احتIل میتایید می
اند ـ ها بهره بردههای پیشین رسوکار داشته و گاهی از آنسده

اند. اصطخری نیز مطالبی از این دست را از این منابع گرفته
ر خود، به طور ضمنی، سمرقند و بخارا را از در مواضعی از اث

) وبخارا، ۳۰۵، ۳۱۸: ۱۹۲۷بالد خراسان شمرده (اصطخری، 
خراسان خوانده است  ۀپایتخت سامانیان، را داراالمار 

  ). ۳۰۵(هIن: 
ق)، ۳۶۷حوقل (زنده تا با توجه به تاثیر اصطخری بر ابن

 ناچیز، خراسان و ماوراءالنهر با تفاوتی ۀدیدگاه هردو دربار 
حوقل که خراسان و ماوراءالنهر را از یکدیگر یکسان است. ابن

ها را مجزا ذکر کرده (نکـ : های آنجدا دانسته و نقشه
)، مانند اصطخری، در ۷، ۹، ۴۶۹، ۴۹۱: ۱۹۳۸حوقل، ابن

طور ضمنی در خراسان جای داده یا برخی مواردی فرارود را به 
ای خراسان شمرده است شهرهای آن مانند بخارا را از شهره

که بخارا را محل استقرار ). جالب این۴۹۰، ۴۶۸(نکـ : هIن: 

                                                             

جیحون جای داشت، برای mایز از  ۀ. این شهر که در کنار رودخان١
  شد. خوانده می» آمل َشطّ « ،آمل طربستان

سامانیان، به عنوان والیان خراسان، دانسته و آن را در خاک 
ترین شهر فرارود به خراسان و خراسان جای نداده و نزدیک

). او در جای ۴۹۱ هIن:ساکنان آن معرفی کرده است (
دیگری از اثر خود هIنند اصطخری، و شاید به نقل از او، این 

  ). ۴۸۲خراسان خوانده است (هIن:  ۀشهر را داراالمار 
، ظاهرا در أحسن التقاسیمو حدود العاë مطالب  ۀبر پای

ق مفهوم خراسان کوچک رواج یافته بود. ۴ ۀدوم سد ۀنیم
ق) خراسان را غیر از فرارود ۳۷۲(تالیف حدود العاë صاحب 

). ۸۸، ۱۰۵، ۱۱۸: ۱۳۴۰، حدودالعاëدانسته است (نکـ : 
که گفته شد، به دو ق) نیز، چنان۳۸۰مقدسی (د. حدود 

که او خراسان اشاره کرده است. باآن ۀدیدگاه زمان خود دربار 
رسزمین واقع در جنوب جیحون را خراسان نامیده، شاید 

صور خراسان بزرگ و ت ۀبتوان ترکیبی از دو اندیش دیدگاه او را
خراسان کوچک دانست. او از سویی رشق را یک اقلیم قرار 
داده و از سوی دیگر آن را به دو جانب خراسان و 
َهیطـَل(َهیاِطلَه) تقسیم کرده و سیستان را هم بخشی از 

). ۲۶۰: ۱۹۰۶جانب خراسان پنداشته است (مقدسی، 
این پرسش که چرا خراسان و هیطل را بنا مقدسی در پاسخ به 

بر عادت مردم دو اقلیم قرار نداده، به دیگر دیدگاه مشهور 
اش مبنی بر گسرتدگی مرزهای خراسان از حدود قومس زمانه

تر که بیش). در حالی۲۶۰تا طَراز استناد کرده است (هIن: 
ق، آن سوی جیحون تا ثغور ۴و ۳های نویسان سدهجغرافی
اند، مقدسی آن را َهیطَل را ماوراءالنهر خوانده اسالمی

به بعد). از دیدگاه  ۲۲، ۶۸، ۲۶۱خوانده است (نکـ : هIن: 
جیحون حدفاصل طبیعی میان خراسان و هیطل  ۀاو، رودخان

 سامانیان ۀکه دارالحکومبوده است. لذا نوشته است، باآن
 اندشهرت یافته ٢در َهیطَل قرار دارد، به ملوک خراسان

). او شهر کاث خوارزم در جانب رشق این رودخانه ۶۸(هIن: 
هیطلی خوارزم و گرگانج در جانب غرب رودخانه را  ۀرا قصب

، ۲۸۷ـ۲۸۸ ،۴۹خراسانی آن خوانده است (هIن:  ۀقصب
ها و شهرهای اش کورهاو، برخی از مردم زمانه ۀ). به نوشت۲۸۶

های هیطل واقع در مسیر جیحون را ماوراءالنهر و دیگر بخش
  ). ۲۸۴اند (هIن: خواندهمی» بلد العجم«تا مرز بالد ترک را 

) امیران ٤٢٤: ١٩٣٨حوقل () و ابن١٠، ٤: ١٩٠٦. مقدسی (٢
) ٨٩: ۱۳۴۰( حدودالعاëو صاحب » صاحب خراسان«سامانی را 

  اند. خوانده» میر خراسان« آنان را
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  نواحی خراسان  گسرتۀنویسان متقدم مسلIن و جغرافی
خراسان، سخن از وضع مناطق  ۀپس از بررسی دو دیدگاه دربار 

ها با خراسان در این زمان، برای بررسی مختلف و نسبت آن
تر از نظر گذشت، خراسان راهگشاست. آنچه پیش محدودۀ

تر ناظر به نسبت ماورای جیحون (ماوراءالنهر) با خراسان بیش
تنها به فراخور بحث از آن سخن اساس، در این جا بود و براین

که آثار  رودشود. از آنچه تاکنون گفته شد، انتظار میگفته می
جغرافیایی متقدم، مناطق سیستان، قهستان، خوارزم، 

النهر گرگان، طربستان، قومس و دیگر مناطق نزدیک به مادون
هایی از خراسان ق بخش۴ ۀها را تا اوایل سدیا برخی از آن
به  رود که آثار مربوطباشند. همچنین انتظار می بزرگ دانسته

تر این مناطق را واحدهای مجزای جغرافیایی ق، بیش۴ ۀسد
  شند. تلقی کرده با

  ماوراءالنهر (ورارود)
خراسان، به تفصیل از  گسرتۀ ۀعمده دربار  در بیان دو دیدگاه

مورد بحث سخن  ۀنسبت ماوراَءالنهر با خراسان در دو سد
جموع این مطالب، اجIال از پیوستگی گفته شد. م

ق و جدایی ۴ ۀالنهر و ماورای آن تا حدود اوایل سدمادونَ 
دارد. در این مجال برای ت یها در این سده حكاتدریجی آن

توان از هویت درک بهرت پیوستگی این دو رسزمین، می
های نخستین هجری سخن گفت و به ها در سدهمشرتک آن

ان حون مییج ۀکه رودخانا اشاره کرد. با آنهبرخی مشرتکات آن
های دو سوی خویش جدایی انداخته است، رسزمین

های اجتIعی، فرهنگی، سیاسی و طورکلی ویژگیبه
اقتصادی شIل رشق ایران از روزگار کهن تا چند سده پس از 

در  ١ورود اسالم به ایران تقریبا یکسان بوده است. هرتسفلد
ساسانی، گزارش یعقوبی  ۀن در دور خراسا محدودۀسخن از 

حکمرانی اسپهبد خراسان را با  محدودۀتعلق بخارا به  ۀدربار 
های تردید نگریسته است؛ اما رانته با استناد به یافته ۀدید

را نادرست خوانده است. به  یشناسی اخیر، سخن و باستان
ها از تاثیرات بسیار عمیق سیاسی و او، این یافته ۀنوشت

ه بخارا پرده برداشت ۀالنهر) بر کل واحفرهنگی خراسان (مادون
). این شباهت مورد توجه Rante, 2015: 3-12است (
ن ای ۀنویسان متقدم نیز بوده است. مقدسی دربار جغرافی

                                                             

1. Herzfeld 

شباهت، قائل است که اقلیم مرشق فضائلی دارد که به 
 ترمربوط است و جانب َهیطَل (ماوراَءالنهر) در بیش خراسان

). ۲۹۳: ۱۹۰۶این فضائل با آن رشیک است (مقدسی، 
جا که او خراسان و هیطل را در یک اقلیم جای داده (نکـ ازآن

طور ضمنی مادون و ماورای مقاله)، در واقع به  ۀ: ادام
 جیحون را یکپارچه دانسته است. او در جای دیگری ۀرودخان

با تشبیه نسبت مغرب و اندلس به خراسان و هـَیطَل، به 
طورضمنی مادون و ماورای جیحون را هIنند دو رسزمین یاد 

یک اقلیم پنداشته و تنها  ۀشده در غرب جهان اسالم، دو پار 
ها را رودخانه جیحون و دریای روم شمرده عامل جدایی آن

  ). ۲۳۵است (هIن: 
راءالنهر در دفاع از مرزهای اگرچه برخی تنها از نقش ماو 

: ۱۳۸۵ اند (باسورث،رشقی ایران سخن به میان آوردهشIل
رسد از دیرباز مردمان مادون جیحون و ماورای )، به نظر می۲۹

آن در کنار یکدیگر در برابر هجوم اقوام بدوی آسیای میانه 
 نخستین ۀدر سه سد» خراسان« ۀجا که واژ آن ایستادند. ازیم

گرفت، منابع اسالمی از دو رسزمین را دربرمیهجری هر 
خراسان در این دوره به عنوان یکی از ثغور یاد کرده (طربی، 

خراسان در جنگ با ) و از نقش اهل۶/۵۶۸، ۸/۳۲۷: ۱۳۸۷
ین جنگ با آنان در ا ۀاند. ظاهرا وظیفترکان فراوان سخن گفته
خراسان و والیان آن بوده است زمان بر دوش اهل

؛ بالذری، l۵/۴۷۳ ،۶/۶۰۸ ،۷/۱۱۴ونه، هIن: وانعن(به
: ۱۳۲۶حجر، تر: ابنبرای شواهد بیش ۳۲۷: ۱۹۸۸

). در بخشی از سخن محمد بن علی دربارۀ ۳۷۴ـ۲/۳۷۵
خراسان سپر مسلIنان در برابر ترکان دعوت عباسی، اهل

: ۱۴۱۶فقیه، ؛ ابن۲۹۴: ۱۹۰۶(مقدسی،  اندخوانده شده
درخواست منصور از والی  ۀدربار ). گزارش طربی ۶۰۵

خراسان برای اعزام سپاهیان خراسان برای جنگ با رومیان در 
جنگ  ۀطورضمنی نشانگر آن است که وظیفق به۱۴۱سال 

در مناطق رشقی قلمرو خالفت بر دوش سپاهیان خراسان 
برآن، او در ). افزون ۵۰۸ـ۷/۵۰۹: ۱۳۸۷بوده است (طربی، 

ورود جIعتی از حاجیان خراسانی ق نیز از ۲۵۱حوادث سال 
به بغداد و درخواست ایشان برای یاری کردن خراسانیان در 

). با جدایی ۹/۲۸۸جنگ با ترکان سخن گفته است (هIن: 
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 ۀماوراءالنهر از رسزمین واقع در جنوب نهر جیحون در سد
به  تر گردید.ق، نقش ماوراءالنهر در جنگ با ترکان برجسته۴

ماوراءالنهر ثغر بود و  ۀدر این زمان هماعتقاد اصطخری، 
د یرساهل آن می ۀصدای شیپور دشمن به گوش هم

  ). ۲۹۱: ۱۹۲۷(اصطخری، 
النهر و ماوراء آن در رشایط اقتصادی و اجتIعی مادون

های نخستین هجری نیز شباهت بسیاری به یکدیگر سده
کشاورزی و  ۀتوان آشکارا در شیو داشت. این شباهت را می

توان از میان، میمالکیت زمین مشاهده کرد. دراینشکل 
نقش بارز دهقانان در جبایت خراج و جایگاه ممتاز اجتIعی 
و اقتصادی آنان در این دو خطه یاد کرد. ریچارد بولیت ضمن 

 ۀقتر، به mایز منطدهقانان، در سطحی گسرتده ۀسخن از طبق
رده اشاره ک ها در این زمینهرشق ایران نسبت به دیگر رسزمین

)، ولی شاید دیدگاه باسورث به ۵۰: ۱۳۸۶است (بولیت، 
تر باشد که از برجستگی این طبقه در خراسان صواب نزدیک

دار و دهقان طبقات زمین«و ماوراءالنهر سخن گفته است: 
در ماوراءالنهر و خراسان مدتی طوالنی دوام آوردند و به 

بیشرتی نسبت نواحی غربی ایران از قدرت اجتIعی 
برخوردار بودند. این طبقات در نواحی شIل خاوری ایران 

ی نواز صاحب خدم و حشم بسیار و آراسته به فضایل غریب
  ). ۳۱: ۱۳۸۵(باسورث، » دوستی بودندو مهIن

  خوارزم 
وبیش اسالمی حکمرانی کم ۀکه خوارزم در اوایل دور باآن

کرد مستقل داشت که تنها به ارسال هدایایی بسنده می
اطالعات آثار جغرافیایی، این  ۀ)، برپای۲/۷۳: ۱۳۷۳(اشپولر، 

ناحیه در این زمان بخشی از خاک خراسان بوده است. در 
ویرانی شهرها و نواحی در  ۀاالحبار دربار گزارشی از کعب

) ۵۲۴: ۱۴۱۶فقیه، فقیه نقل کرده (ابنآخرالزمان ـ که آن را ابن
ن ذکر شده است. ـ خوارزم به عنوان بخشی از خراسا

که  حدود ارباع خراسان ـ ۀگزارش بالذری دربار  ۀبرآن، برپایافزون
شود و های اول و دوم هجری مربوط میظاهرا به حدود سده

فقیه آمده ـ والیت خوارزم در این زمان در ربع آن هم در اثر ابن
). این ۶۱۵: ۱۴۱۶فقیه، مرو جای داشته است (ابن

عد دگرگون شد و این ناحیه در آثار بندی در ادوار بتقسیم
ق گاه از توابع خراسان و گاه از ۴و  ۳های جغرافیایی سده

که از نواحی ماوراءالنهر دانسته شده است. چنان

خردادبه رود، ابنق انتظار می۳ ۀنویسان سدجغرافی
ق) ۲۸۴) و یعقوبی (د.۲۵۹: ۱۸۸۹خردادبه، ق) (ابن۳۰۰(د.

ن والیت را از توابع خراسان ) ای۹۵ـ۹۴: ۱۴۲۲(یعقوبی، 
 ،آکام املرجاننویسان بعدی، مؤلف اند. از جغرافیدانسته

آن به خراسان سخن گفته است  ۀنیز از تعلق خوارزم و قصب
  ). ۷۹: ۱۴۰۸حسین منجم، بن(اسحاق

تبع، ق محدود شد و به۴ ۀهمه، وسعت خراسان در سدبا این
نویسان این سده از توابع تر جغرافیخوارزم نیز در نظر بیش

این، رسدرگمی و تردید  ماوراءالنهر گردید. باوجود
نویسان در خراسانی خواندن یا نخواندن این والیت جغرافی

رسد. خراسان آشکارتر به نظر می ۀنسبت به دیگر والیات تابع
توان به دو ) را در این باره میق۳۴۶عبارات اصطخری (د.

تر ـ او با بیان آنکه پراکندگی و سفر بیش۱دسته تقسیم کرد: 
تر است، خوارزم خوارزم نسبت به دیگر خراسانیان بیشاهل

را به طور ضمنی بخشی از خراسان دانسته است (اصطخری، 
 خوارزم را ۀـ عباراتی که دیدگاه اصلی او دربار ۲). ۳۰۴: ۱۹۲۷

دهد و از تعلق والیت خوارزم به ماوراءالنهر حکایت نشان می
دارد. اگرچه او در حقیقت از لحاظ نظری خوارزم را به جهت 

ها مجزا از خراسان و ماوراءالنهر قرار داش¯ در میان بیابان
توابع ماوراءالنهر جای داده است  ۀشمرده، آن را عمال در زمر 

را به دو دلیل جزو  هین ناحی). او ا۲۵۳ ،۲۸۱، ۲۹۹: (هIن
 ۀماوراءالنهر محسوب داشته است: اوال قرار داش¯ قصب

(مرکز ناحیه) آن، کاث، در ماورای جیحون و ثانیا نزدیکی این 
قصبه به شهرهای ماوراءالنهر نسبت به شهرهای خراسان 

  ). ۲۵۳ ،۲۸۷: (هIن
ر هخوارزم بخشی از ماوراءالن ۀحوقل نیز ناحیکه در نظر ابنبا آن

) و طاهریه واقع در ۴۲۶، ۴۳۰، ۴۵۹: ۱۹۳۸حوقل، بوده (ابن
)، ۴۷۸جنوب جیحون را رسحد میان آن دو شمرده (هIن: 

در سخن از نواحی رسد و گرم خراسان، خوارزم و بامیان را 
خیزترین نواحی آن دانسته است (هIن: رسدترین و برف

 را حدفاصل بدخشان تا» عرض خراسان«). همچنین او ۴۵۳
). افزون بر ۴۵۵خوارزم (آرال) دانسته است (هIن:  ۀدریاچ

پراکندگی و سفر اهل خوارزم  ۀآن، او سخن اصطخری را دربار 
). ۴۸۱(نکـ : سطور پیشین) تکرار کرده است (هIن: 

 حوقلرفته، گویا آن دسته از اطالعات اصطخری و ابنهمروی
کند، از که از تعلق ضمنی خوارزم به خراسان حکایت می
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مه ها رسچشایشان و نقل بدون تامل از آن ۀمنابع مورد استفاد
حوقل از کتاب قل بدون سند ابنکه نگرفته است؛ چنان

پراکندگی و سفر خوارزمیان خود دلیلی بر این  ۀاصطخری دربار 
توان دریافت که مدعاست. بنابراین، از مجموع قرائن می

خوارزم در جنوب رودخانه جیحون واقع  ۀاگرچه بخش عمد
ق از توابع ماوراء النهر تلقی ۴ ۀبوده، این ناحیه در سد

نیز آن حدود العاë  ۀن زمان، نویسندشده است. در همیمی
را نه در رسزمین ماوراءالنهر و نه در خراسان جای داده است، 

است (حدود  بلکه آن را از نواحی پیرامون ماوراءالنهر دانسته
 ،ë۱۱۸-۱۲۳: ۱۳۴۰العا .(  

  های علیای رود جیحون والیات پیرامون شاخه
ی علیای هاهای جغرافیایی نواحی و شهرهای بخشویژگی

رود جیحون در حدود شهر بلخ، ُختّل(َوخش)، قُبادیان و 
های َچغانیان تاحدودی با رشایط جغرافیایی رسزمین

 های باالتردست دو سوی رودخانه تفاوت دارد. بخشپایین
 تر ووهوایی مطلوبدر رسزمینی حاصلخیزتر با اقلیم آب

 :۱۹۳۸حوقل، ؛ ابن۲۹۶: ۱۹۲۷رودهای متعدد (اصطخری، 
) ارزش اقتصادی بیشرتی دارد. در فهرست ۴۷۵ ،۴۷۶

تر نام شهرها و نواحی مناطق حاصلخیز ماوراءالنهر نیز بیش
: ۱۳۹۲مهر، شود (شجاعیرشقی و مرکزی آن دیده می

های کشاورزی ). به عنوان lونه، اصطخری از زمین۲۳۳
های آن و نهایت ها و میوهبسیار ُختَّل(َوخش)، آب

فراوانی در این والیت سخن گفته است حاصلخیزی و 
). فارغ از تحوالت اقتصادی ناشی ۲۹۷: ۱۹۲۷(اصطخری، 

کشی که در ادوار متاخر در از توجه به نظام آبیاری و کانال
مناطق فرودست جیحون پدید آمده، این رودخانه در گذشته 

) ۳۰: ۱۳۹۲مهر، شد (شجاعیدر فرودست به بیابان وارد می
                                                             

. خـُتـّـَل والیتی بزرگ و پرشهر در آن سوی رود جیحون بود و میان ١
). ٢/٣٤٦: ١٩٩٥حموی، َجریاب و َوخشاب جای داشت (یاقوت

مناطق علیای جیحون  ۀاصطخری ُختـّـَل و َوخش را نخستین کور 
)؛ ولی بالذری خـُتّـَل و َوخش ٢٩٧: ١٩٢٧طخری، دانسته است (اص

  ). ٦١٥: ١٤١٦فقیه، را دو اسم برای یک مصداق شمرده است (ابن
از توابع ماوراءالنهر بوده » در عمل«است: زَم  آوردهحوقل . ابن٢

 ٤ ۀ). شواهد بسیاری در منابع سد٤٧٧: ١٩٣٨، حوقلاست (ابن
ن برای سخن از خراج در این زما» عمل« ۀدهند که واژ ق نشان می٥و 

 ۀشده است. گردیزی دربار و درآمدهای مالی حکومت استفاده می
انتصاب ابوالحسن سیمجوری به سپهساالری خراسان آورده است 

و  معونت عمل«ق) ٣٦٥ـ٣٨٧منصور سامانی (حکـ :  بن که نوح
را به همراه حکم سپهساالری » شاپور و هرات و قهستانیاَحداث ن

وم، کشاورزی در این منطقه به رونق مناطق و از قرار معل
ق برخی ۴ ۀباالدست نبود. چنین تفاوتی سبب گردید در سد

از نواحی و شهرهای واقع در شIل این رودخانه در مناطق 
های مادون آن منضم باالدست به لحاظ مالیاتی به بخش

نهر توجه  مقاله) تعلق این مناطق به مادون ۀشود (نکـ : ادام
هایی نویسان مسلIن را به خود جلب کرده و گزارشجغرافی

 رسد آرائشاند. مقدسی که به نظر میدر این باره ارائه کرده
 تر از مختصات طبیعیشیتقسیIت جغرافیایی، ب ۀدربار 

از نواحی بلخ  ١گرفت، این دیدگاه را که خـُتـَّلزمین نشأت می
جا که است، نادرست دانسته است؛ زیرا او معتقد بود ازآن

ُختَّل در آن سوی جیحون قرار دارد، بهرت است به َهیطـَل 
). از سوی دیگر، گاهی ۲۹۰: ۱۹۰۶منسوب شود (مقدسی، 

ای در جنوب رود بخشی از ماوراءالنهر تلقی شهر یا ناحیه
توان حوقل میشد. از مجموع مطالب اصطخری و ابنمی

ق، زَم در جنوب ۴ ۀنخست سد ۀدریافت که در حدود نیم
جیحون از لحاظ مالیاتی به ماوراءالنهر تعلق داشته است. 
اصطخری از قرار داش¯ شهر زَّم واقع در مادون نهر و 

والیت فرغانه، واقع در ماورای آن در یک  ۀاَخسیکث، قصب
) ۲۹۸: ۱۹۲۷، والیت مالیاتی سخن به میان آورده (اصطخری

یاد  ٢حوقل نیز از تعلق زَم به ماوراءالنهر به لحاظ مالیاتیو ابن
  ).۴۷۷: ۱۹۳۸حوقل، کرده است (ابن

  قهستان 
خردادبه دوطبس (طبسین) و ق یعقوبی و ابن۳ ۀدر سد

اند. یعقوبی آن دو را از قهستان را از والیات خراسان دانسته
؛ ۹۵: ۱۴۲۲، های نیشابور خوانده است (یعقوبیکوره
های ). در همین زمان، گزارش۲۴۳: ۱۸۸۹خردادبه، ابن

که توسط ق) نیز ۲۷۹ق) و بالذری (د.۲۲۵د.مدائنی (

 ۀ). از اموال خراج نیز در ترجم٣٦١: ١٣٦٣گردیزی، تاد (برای او فرس
یاد شده است » مال معامالت«با عنوان  تاریخ یمینیفارسی 
امللک پدر خواجه نظام ۀفندق نیز دربار ). ابن٩١: ١٣٧٤(عتبی، 

د یوان، عمیدخدمت صاحبپس خواجه ابوالحسن به«آورده است: 
گزارد ... تا كه ... مىها وست و خدمتیخراسان، ... سورى ... پ

ها طوس فرمود و در آن عمل سال سورى ... او را عمل و بُندارى
نیز در منابع » عامل«). ظاهرا ٧٨ـ٧٩: ١٣٦١فندق، ن(اب» خوض كرد

شده است. ثعالبی این دوره به کارگزار جبایت خراج اطالق می
بکر کاتب نوشته است که سپس ابواحمد بن ابی ۀق) دربار ٤٢٧(د.

تصدی اعIل هرات، پوشنگ و بادغیس شد و بر رس عمل خود م
» رؤساء العIّل«گاه به یکی از عامالن اصلی و مهم رفت ... آن

  ). ٤/٦٦: ١٣٧٥ بی،خراسان بدل گردید (ثعال
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مطالب  ،)۶۱۱، ۶۱۵: ۱۴۱۶فقیه، فقیه نقل شده (ابنابن
کند. در گزارش مدائنی نویسان یاد شده را تایید میجغرافی

(بالذری، فتوح البلدان و در گزارش دیگری از بالذری در 
» های خراساندروازه«)، دوطبس(طَبََسین) ۳۹۰: ۱۹۸۸

 ١های طبس و کُرینها دو دژ به ناماند. این دروازهخوانده شده
: هIنجا). در حدود اواخر این سده ۱۹۸۸اند (بالذری، بوده
ه خراسان دانست ۀرسته نیز طبَسین و قهستان را دو کور ابن

 ۀبعد نیز هم ۀ). در سد۱۰۵: ۱۸۹۲رسته، است (ابن
ان حا قهستان را از توابع خراسیدانان بنام رصیحا یا تلوجغرافی
 :۱۹۳۸حوقل، ؛ ابن۲۲۹، ۲۷۴: ۱۹۲۷اند(اصطخری، شمرده

حدود ؛ ۲۴: ۱۹۰۶؛ مقدسی، ۱۵۸ ،۴۰۳، ۴۳۰، ۴۴۵
ëتر ایشان جا که بیش؛ ولی از آن٢)۰۹ـ۱۹: ۱۳۴۰، العا

: ۱۹۲۷اند (اصطخری، طبَسین را از توابع قهستان دانسته
)، ظاهرا برخالف ۳۹۹، ۴۰۳، ۴۴۶: ۱۹۳۸حوقل، ؛ ابن۲۲۹
شده پیش، طبس یک والیت مستقل محسوب lی ۀسد

  است. 

  گرگان و طربستان
ی هاافزون بر خوارزم، والیت گرگان و طربستان نیز در سده

اند. به لحاظ خراسان محسوب شده محدودۀنخستین در 
 حدودۀمهای اقلیمی متفاوت با تفاوت طبیعی زمین و ویژگی
توانند بخشی از خاک خراسان اصلی خاک خراسان، lی

اره که پیشرت اشچنان-همه، گرگان و طربستان باشند. با این
خراسان شمرده  محدودۀبخشی از  املرجان آکامدر  -شد

). جالب ۶۹ -۷۰: ۱۴۰۸منجم،  نحسیبناند (اسحاقشده
ق مانند یعقوبی و ۳ ۀنویسان سدکه حتی جغرافیآن

، از پیروان مفهوم خراسان بزرگ، نیز چنین نظری ٣رستهابن

                                                             

نزد اصطخری دو جایگاه » طبس«(دو دژ طبس) و » طبسین. «١
(دو دژ طبس) را متشکل از خور و » طبسین«متفاوت است. او 

مسینان  کُریت (به کری تصحیف شده) دانسته و طبس را طبس
). بنابراین، شاید ٢٧٣ـ٢٧٤: ١٩٢٧طخری، خوانده است (اص

مقصود بالذری از طبس، به عنوان یکی از دو دژ طبسین، هIن خور 
کیلومرتی جنوب طبس بر  ٢٠بوده است. دیه کهن کـُریت اکنون در 

  دیهوک واقع است. -رس راه طبس
د دیگری نیز به طور ضمنی از تعلق قهستان به خراسان در . شواه٢

توان به شواهدی از اثر کند. از آن جمله، میق حکایت می٤ ۀسد
با  ترکه بیشـ او بیابان مرکزی ایران را با آن١اصطخری استناد کرد: 

 ،١٥٨قهستان اتصال دارد، بیابان خراسان خوانده است (هIن: 
اطق پیرامون این بیابان، رشق آن را حدود ـ او در سخن از من٢). ١٣٥

َمـکران و بخشی از سیستان و شIل آن را حدود خراسان و بخشی از 

؛ ۷۱ ،۹۲ :۱۴۲۲اند (یعقوبی، این دو ناحیه نداشته ۀدربار 
). اگرچه چنین دیدگاهی رصفا از سوی ۱۰۶: ۱۸۹۲رسته، ابن

) بیان ۱۸۵: ۱۳۷۹راچکوفسکی، اندلسی (ک ۀیک نویسند
شده، هIن عواملی که مناطقی مانند خوارزم و سیستان را 

 محدودۀق در ۴و  ۳های در برخی از آثار جغرافیایی سده
خراسان قرار داده، بیان چنین دیدگاه شگفتی را توجیه 

های طبیعی و اقلیمی تنها عامل کند. بنابراین، ویژگیمی
وده است. دریای واقع در شIل تعلق مناطق به خراسان نب

ایاالت مذکور نیز گاهی به خراسان منسوب شده است. 
 »خزر ۀدریاچ«اسحاق بن حسین منجم، به طور ضمنی، میان 

فرق گذاشته و گویا به اشتباه آن دو را در » خراسان ۀدریاچ«و 
حسین منجم، بندو جای مختلف دانسته است (اسحاق

ق)، از صاحبان دیدگاه ۳۶۵فقیه (د.). ابن۱۲۳: ۱۴۰۸
سخن » دریای خراسانی خزری« ۀخراسان بزرگ، نیز دربار 

رسد او ). به نظر می۶۳: ۱۴۱۶فقیه، است (نکـ : ابنگفته 
بخش جنوبی دریای واقع در شIل ایران را دریای خراسان و 

خوانده است (نکـ : هIن: بخش شIلی آن را خلیج خزر می
). همچنین ظاهرا ۳۳۵ ،۶۱۹ همچنین: هIن: ۶۳، ۵۴۰ـ۵۴۱

) نیز دریای مجاور ۶۳مقصود او از دریای گرگان (هIن: 
دریای «ایالت گرگان بوده است. با وجود این، تعابیر 

به همین آثار محدود ماند و به » خراسان ۀدریاچ«و » خراسان
عنوان lونه، اصطخری در اثر خود آن را دریای خزر نامیده 

  ).۳ـ۴ ،۲۱۷ :۱۹۲۷خری، است (اصط
   

ـ او ایالت واقع در رشق و ٣). ٢٢٧سیستان دانسته است (هIن: 
رشق فارس را خراسان دانسته است نه قهستان (هIن: شIل

ن به میان ـ او در بیان قلمرو سامانیان سخنی از قهستا٤). ١٢٥
  ). ١٤٣نیاورده است (هIن: 

 ۀبعد دربار  ۀق یا اوایل سد٣ ۀرسته در اواخر سد. مطالب ابن ٣
رسد و از مجموع این مطالب طربستان و گرگان عجیب به نظر می

توان گفت که وی گرگان و طربستان را بخشی از خراسان lی
تان الل طربسکه او در جایی از اثر خود از استقدانسته است. باآنمی

ها را و گرگان از خراسان و جبال سخن گفته و در عین حال، آن
)، در موضعی دیگر ١٠٦: ١٨٩٢، رستهمنسوب به جبال دانسته(ابن

بخشی از رسزمین مجاور دریای دیلم(دریای خزر) را از توابع خراسان 
  ). ٢٧٦خوانده است (هIن: 
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  قومس 
جغرافیای تاریخی جهان  ۀاکنون قومس در آثار معارص در حوز 

اسالمی شناخته  ۀاسالم به عنوان یک ایالت مستقل در دور 
شود ولی بررسی منابع جغرافیایی این گزاره را با اشکال می
 ۀه دربار رستکند. با تکیه بر اطالعات یعقوبی و ابنرو میروبه

زمانی رواج مفهوم خراسان  ۀق ـ که با دور ۳ ۀخراسان در سد
بزرگ در آثار جغرافیایی همخوانی دارد ـ در این زمان دامغان 
(قومس) اولین شهر این ایالت از سوی غرب بوده است 

). ۲۷۶: ۱۸۹۲رسته، ؛ ابن۹۰، ۹۱: ۱۴۲۲(یعقوبی، 
ز ا رسته در جای دیگریشگفتی است که ابن ۀباوجوداین، مای

که قومس، همراه با برخی دیگر از شهرها، در اثر خود با ذکر آن
های واقع به خراسان و جبال تعلق ندارد، آن را از رسزمین

). در میان آثار ۱۰۶منسوب به جبال شمرده است (هIن: 
فقیه قومس را در کنار خراسان، ابن البلدانق تنها ۳ ۀسد

، ۶۲۸: ۱۴۱۶فقیه، گرگان و ری مطرح ساخته است (ابن
بعد، این والیت  ۀنخست سد ۀهمه، گویا در نیم). بااین۵۷۲

شده است. اصطخری ـ که ماوراء جدا از خراسان تصور می
جیحون را نیز در خاک خراسان نشمرده (نکـ : سطور پیشین) ـ 

 روشنی آن را از خراسان مجزا دانسته است (اصطخری،به
ذکر بیابان خراسان  ). او در جای دیگر در۲۰۷ ،۲۲۹ :۱۹۲۷

(کویر مرکزی ایران) از قومس یاد کرده است. این در حالی 
های مورد نظر بخشی از است که از قهستان ـ که در سده

)؛ بنابراین، گویا او ۲۲۷خراسان بوده ـ نام نربده است (هIن: 
قومس را والیتی مستقل از خراسان و در عین حال، قهستان 

ه است (نکـ : ذیل قهستان در این پنداشترا بخشی از آن می
حوقل نیز حد غربی خراسان اسدآباد بود و مقاله). به نظر ابن

حوقل، شد (ابنقومس آغاز می ۀپس از آن، حدود رشقی ناحی
۱۹۳۸ :۴۵۳.(  
ق قومس را در ردیف ۴ ۀحوقل در سدکه اصطخری و ابنبا آن 

ر رسزمین داند، ظاهرا این خراسان، جبال و دیگر بالد یاد کرده
ده و شهای نخستین تنها به عنوان یک کوره شناخته میسده

توان آن را در کنار نام خراسان مطرح ساخت. از این رو، lی
ق در زمانی که جدای از خراسان ۴ ۀکم در سدقومس دست

های ایاالتی مانند خراسان و جبال را شد، ویژگیتصور می
دسی اساسا آن را به نداشت؛ از این رو، تعجبی ندارد که مق

عنوان یک ایالت به حساب نیاورده است (نکـ : مقدسی، 

آن را از توابع  حدود العاë). مقدسی و مؤلف ۶۳: ۱۹۰۶
اند؛ با این تفاوت دیلم و واقع در میان خراسان و ری شمرده

) و ۲۷ ،۳۵۳ای از اقلیم دیلم (هIن:که مقدسی آن را کوره
د اناز توابع ناحیت دیلم خواندهای ناحیهحدود العاë مؤلف 

)ëهمو در بیان نواحی پیرامون ۱۴۶: ۱۳۴۰،حدود العا .(
ناحیت دیلم از خراسان، جبال و آذربایجان نام برده و از قومس 

). در مجموع به نظر ۱۴۳ذکری به میان نیاورده است (هIن: 
ق ۴ ۀاسالمی تا اوایل سد ۀرسد والیت قومس در دور می

شده و در این سده نیز هنوز ن محسوب میبخشی از خراسا
نویسان در قرار دادن آن در ردیف ایاالتی برخی از جغرافی

اند و از همین رو، در حدود مانند خراسان و جبال تردید داشته
اواسط این سده، برخی آن را در شIر توابع دیلم جای 

 ۀاند؛ با وجود این، ذکر این نکته اهمیت دارد که از سدداده
ق این والیت دیگر بخشی از رسزمین خراسان تلقی ۴

  شده است. lی

  سیستان 
تعلق برخی نواحی مانند گرگان، طربستان و قومس  ۀاگر دربار 

به خراسان تنها به شIر اندکی از آثار جغرافیایی یا به آثار 
جغرافیایی یک دوره بتوان استناد کرد، در باب تعلق سیستان 

ری تخستین هجری با اطمینان بیشهای نبه خراسان در سده
که ق) ، چنان۳۸۰توان سخن گفت. مقدسی(د. حدود می

ستان سی ۀاش دربار تر از نظر گذشت، از دو نظر رایج زمانهپیش
ـ سیستان بخشی از خاک خراسان ۱سخن گفته است: 

ـ سیستان اقلیمی جدا از خراسان است (مقدسی، ۲است. 
 ۀیستان به خراسان به دور س ۀتعلق ناحی ۀ). سابق۲۶۰: ۱۹۰۶

گزارش مقدسی، ظاهرا دیدگاه  ۀگردد و برپایساسانی بازمی
وبیش همچنان بر ق کم۴ ۀدوم سد ۀکم تا نیمنخست دست

ها بوده است. خراسان پیش از اسالم زیر نظر یک رس زبان
شد و هر شد و به چهار بخش تقسیم میاسپهبد اداره می

ی خردادبه، یکگزارش ابن بخش در دست یک مرزبان بود. به
از این مرزبانان بر هرات، پوشنگ، بادغیس و سیستان حکم 

)؛ باوجوداین، مقدسی در ۱۸: ۱۸۸۹خردادبه، راند (ابنمی
های گوناگون ، به دیدگاه»شهرایران«سخن از اصطالح 

اش در این باره اشاره کرده و آن را معادل شهر نیشابور یا زمانه
نیشابور همراه با سیستان شمرده است  ۀور نیشابور یا ک ۀکور 

رسد اگر رو، به نظر می). ازاین۲۹۹: ۱۹۰۶(مقدسی، 
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سیستان بخشی از خراسان تلقی شود، از پیش از اسالم تا 
های نخستین هجری، از توابع هرات یا نیشابور بوده سده

می اسال  ۀسیستان در اوایل دور  ۀهمه، گویا ناحیاست. با این
رگ جدا شد. از تعیین والیانی برای سیستان از خراسان بز 

ت سیستان از ایال ۀتوان به استقالل اداری ـ سیاسی ناحیمی
خراسان در این زمان پی برد. از آن جا که گزارش شده معاویه 

ق) به همراه امارت برصه، حکمرانی خراسان ۴۱ـ۶۰(خالفت: 
: ۱۴۲۲و سیستان را نیز به زیاد بن ابیه واگذار کرد (یعقوبی، 

رسد در اوایل خالفت معاویه سیستان )، به نظر می۱۲۸
ای مستقل از خراسان بوده است. او پس از مرگ زیاد، ناحیه

هIن: هم برای خراسان و هم سیستان والی تعیین کرد (
مجزا یا متمرکز سیستان و خراسان در ادوار  ۀ). بحث ادار ۱۲۹

نچه انضIم بعدی دوباره میان حکمرانان مطرح شد. آ 
کرد، دو پاره سیستان به خراسان در این دوره را تسهیل می

گردیدن سیستان از اوایل فتوح بود؛ بخشی از آن در اختیار 
رَتبیل، شاه سیستان، و بخشی در اختیار والیان مسلIن بود 

  ). ۲۸۳: ۱۸۹۲رسته، (نکـ : ابن
 ۀر ادرب سهیاالعالق النفیعقوبی و البلدان از مجموع مطالب 

توان دریافت که از خالفت عبدامللک والیان این ناحیه می
ق) تا حدود خالفت منصور عباسی ۸۶ـ۶۵اُموی (خالفت: 

کم چهار بار به سیستان دست ۀق) ناحی۱۳۶ـ۱۵۸(خالفت: 
خراسان منضم گردیده است. پس از مرگ والی سیستان، 

بـَـکره، والی عبدامللک بر عراق، َحّجاج (حکـ ُعبـَیدالله بن اَبی
خراسان کرد و به مـُهـَلَّب بن  ۀق) این والیت را ضمیم۷۵ـ۹۵:

 ۀصـُفره سپرد و مهلّب نیز حکمرانی را از سوی خود رواناَبی
تان کرد؛ ولی دیری نگذشت که حجاج با تعیین سیس

عبدالرحمن بن محمد بن اشعث به حکمرانی سیستان، 
این ناحیه را از خراسان مستقل ساخت. حجاج  ۀدوباره ادار 

پنج حکمران  -که برضد وی طغیان کرد-پس از عبدالرحمن 
دیگر را به سیستان گسیل داشت و سپس آن را یک بار دیگر 

خراسان افزود و بدین وسیله، سیستان به  به قلمرو حکمران
ق) منضم گردید. سه ۱۰۵ـ۱۲۰قلمرو قـُتـَیبه بن ُمسِلم (حکـ : 

که حکمران از سوی قتیبه بر سیستان فرمان راندند تا این
ق) بر رسیر خالفت ۹۶ـ۹۹سلیIن بن عبدامللک (خالفت: 
و  ق) را والی عراق۹۶ـ۱۰۲تکیه زد. او یزید بن ُمهـَـلّب (حکـ : 

های رشقی خالفت ساخت و یزید برادر خود را رسزمین

سان، سیستان دوباره استقالل امارت سیستان داد و بدین
، والی عمر بن همه، عـَدّی بن اَرطاهاداری یافت. با این
) بر عراق، َجّراح بن عبدالله را ق۹۹-۱۰۱عبدالعزیز (خالفت:

 ۀمنامزد امارت خراسان ساخت و والیت سیستان را ضمی
قلمرو او ساخت؛ اما پس از چندی او را برکنار ساخت. 
باوجوداین، خلیفه، منصوب َجرّاح بر سیستان را تایید و 

قه وسیله، گویا یک بار دیگر حکمران این منطتثبیت کرد. بدین
والی خراسان رهایی یافت. از این زمان تا پایان  ۀاز سلط

از  خالفت اموی به مدت حدود سه دهه سیستان مستقل
ُهبَیره، شد و اسامی والیان آن از سوی ابنخراسان اداره می

خالد بن عبدالله، یوُسف بن عمر و دیگر والیان امویان در 
عراق و رشق قلمرو خالفت اموی گزارش شده است 

: ۱۸۹۲رسته، ؛ ابن۱۰۷ـ۱۰۹ ،۱۳۲ :۱۴۲۲(یعقوبی، 
). در اوایل خالفت عباسی والیانی از سوی ۲۸۲ـ۲۸۵

ق) بر این خطه ۱۳۶ـ۱۵۸و سپس منصور (خالفت: ابومسلم 
). ظاهرا منصور پس از ۲۸۵: ۱۸۹۲رسته، حکم راندند (ابن

مدتی تصمیم گرفت که سیستان را تابع خراسان سازد و 
مجددا این والیت استقالل خود را از دست داد (نکـ : 

). باوجود این، ۸۰ـ۸۱: ۱۴۰۸اسحاق منجم، بنحسین
ق) ۱۵۸الل را پس از مرگ منصور (یعقوبی زمان این استق

  ). ۱۱۴: ۱۴۲۲دانسته است (یعقوبی، 
رغم ق و علی۲ ۀسد ۀبا وجود این پیوستگی اداری تا نیم

های معارص خود در این باره، دیدگاه ۀگزارش مقدسی دربار 
ق در میان ۴و  ۳ ۀگویا جدایی سیستان از خراسان در دو سد

تر نویسان نظری مقبول بوده است. بیشجغرافی
ای طورضمنی، سیستان را ناحیهنویسان این دوره بهجغرافی

؛ ۱۰۳: ۱۴۲۲اند (یعقوبی، مجزا از خراسان شمرده
؛ ۲۶۱: ۱۴۱۶فقیه، ؛ ابن۲۴۹ـ۲۵۰: ۱۸۸۹خردادبه، ابن

: ۱۴۰۸اسحاق منجم، بن؛ حسین۲۶۵: ۱۹۲۷اصطخری، 
انضIم گاه و  ۀرسته که از گزارش وی دربار حتی ابن). ۸۰
اول سخن گفته شد،  ۀگاه سیستان به خراسان در دو سدبی

ته، رسسیستان را ایالتی مجزا از خراسان دانسته است (ابن
آور است که همه، شگفت)؛ بااین۱۰۵ ،۲۸۱ :۱۸۹۲

تبع مقدسی سیستان را بخشی از جانب خراسان گرفته و به
رشق جای داده است. او در پاسخ به این پرسش که  در اقلیم

چرا سیستان را اقلیمی مستقل محسوب نداشته، به نظر 
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خود مبنی بر تعلق این رسزمین  ۀمشهور رایج در میان مردم زمان
). ۲۶۰: ۱۹۰۶به خراسان اشاره کرده است (نکـ : مقدسی، 

از معارصان مقدسی نیز سیستان را از حدود العاë صاحب 
). ۱۰۲: ۱۳۴۰حی خراسان دانسته است (حدود العاë،نوا

خود نشان  ۀبه نوب العاë حدوداین آراء مقدسی و صاحب 
دوم  ۀتعلق سیستان به خراسان حتی تا نیم ۀدهد اندیشمی
   ١ق همچنان در افواه برخی از مردم وجود داشته است.۴ ۀسد

  خراسان در مجاورت بالد ترک (ترکستان)
 ۀبحث دربار  آن ۀدیگری که سخن دربار اصطالح جغرافیایی 

کند، بالد ترک ق را کامل می۳ ۀخراسان در سد محدودۀ
ق، ۳ ۀکه گفته شد، منابع جغرافیایی سداست. چنان

آن  گسرتۀدانستند و گویا ماوراءالنهر را بخشی از خراسان می
 تر به نقل از مقدسیپنداشتند. پیشرا تا ثغور اسالمی می

حدود  ۀکی از دو دیدگاه معروف دربار گفته شد که در ی
خراسان، شهر طـَراز در رشق ماوراءالنهر حد رشقی خراسان 

ق به ۲۸۰شده است. ظاهرا این شهر ـ که در سال شمرده می
ق) گشوده ۲۷۹-۲۹۵دست امیر اسIعیل سامانی (حکـ : 

ـ از آخرین شهرهای قلمرو )۱۲۱: ۱۳۷۹شد (باسورث، 
بوده است. از همین جا می رشق سامانی در جانب شIل

که از پیش از اسالم -توان دریافت که دیدگاه خراسان بزرگ 
های نخستین هجری از حدود قلمرو در سده -وجود داشته

  پذیرفته است. های مستقر در این ناحیه اثر میحکومت
های واقع در رشق و شIل ق) رسزمین۲۸۴یعقوبی (د.

) و ۷۱: ۱۴۲۲(یعقوبی، خراسان را ترکستان و تُبّت نامیده 
جای تعجب است که از نظر او، بالد ترک حتی تا آن سوی 

شده است (هIن: سیستان به سمت جنوب نیز کشیده می
حوقل، (ابن ٢َوخش ۀ). او شهر منک، از شهرهای کور ۱۲۶

) را آخرین شهر در مسیر بالد ترک خوانده است ۴۷۶: ۱۹۳۸
شِجرد در همین ). یعقوبی والیت وا۱۲۰: ۱۴۲۲(یعقوبی، 

                                                             

نی است که . در باب حدود خراسان از جهت سیستان نیز گفت١
بُست، ُرخـَّج و کابل گاهی از توابع سیستان و گاه در خراسان دانسته 

ق) که این نکته را ذکر کرده، ۳۰۰خردادبه (د.شده است. ابنمی
: ۱۸۸۹خردادبه، ها به خراسان گرفته است (ابناصل را بر تعلق آن

۲۴۳ .(  
 ۀرسچشمهای واقع در شIل های َوخش و ُختَّل نخستین کوره. کوره٢

اند. این دو کوره میان دو رود َجریاب رود جیحون و در مجاورت آن بوده
های جیحون که از حدود بالد وخان رسچشمه (یکی از رسچشمه

  ).٢٩٧: ١٩٢٧اند (اصطخری، گرفت) و َوخشاب واقع بودهمی

دژ را در خود جای  ۷۰۰حدود را نیز که برای جنگ با ترکان 
داده بود، مجاور بالد ترکان و در چهار فرسنگی آن دانسته 

برآن، اسبیجاب نیز آخرین حد از ). افزون۱۲۲است (هIن: 
های مسلIنان برای حمله به بالد توابع سمرقند و از پادگان

ق) ۳۰۰خردادبه (د.). ابن۱۲۶ترکان بوده است (هIن: 
در سوی رشق را ثغور ترک و آخرین » خراسان«آخرین شهرهای 

)؛ ۲۴۳: ۱۸۸۹خردادبه، حد اسالم خوانده است (ابن
بنابراین، از دید او، خراسان آخرین ایالت اسالمی در 

 ۀرشق قلمرو خالفت بوده است. از عبارات او دربار شIل
ر یافت که بالد ترک را تقریبا دتوان درهای این ناحیه نیز میراه

دانسته است (هIن: مکانی در مجاورت یا نزدیکی چاچ می
 ٤، در مجاورت واشجرد٣او، شهر راشت ۀ). به نوشت۲۰۲، ۲۷

در این ناحیه » خراسان«و [والیت] فرغانه، نیز واپسین شهر 
بود و ترکان برای غارت شهرهای خراسان از نزدیکی آن وارد 

). ظاهرا پیرشوی سامانیان در بالد ۲۱۲ شدند (هIن:می
ق موفقیت چشمگیری نداشته است، زیرا ۴ ۀترکان در سد

بالد ترک در این زمان چندان تغییری نکرد. مقدسی  محدودۀ
پیشین، اَسبیجاب را در  ۀدر این سده هIنند یعقوبی در سد

  ). ۶۱: ۱۹۰۶مجاورت بالد ترکان دانسته است (مقدسی، 

  ق و مکاتب جغرافیایی ۴و  ۳های خراسان در سده گسرتۀ
ñ٥برخی از محققان تاریخ جغرافیا در جهان اسالم مانند تش 

ق را در دو مکتب جغرافیایی ۴و  ۳های نویسان سدهجغرافی
هایی برای آن دو و ویژگی عراقی و بلخی جای داده

های ینتر رسزماند. توصیف کل عاë و تفصیل بیشبرشمرده
اطالعات غیرمذهبی از  ۀمی، تالش برای سخن از هماسال 

ی اطالعات ۀعباسی و ارائ ۀهای ارتباطی دور جمله، توجه به راه
جغرافیای ریاضی، نجومی، طبیعی، انسانی و  ۀدربار 

اند. در های مکتب عراقی دانستهاقتصادی را از ویژگی
مقابل، پیروان مکتب بلخی توجه خود را به جهان اسالم 

3. Rāsht. 
. واشِجرد و َوخش در دو سوی وخشاب واقع بود و پلی که بر ٤

(هIن:  دادیل میها را تشكشده بود، مرز میان آن َوخشاب تعبیه
غانیان به سوی ها از سوی چَ ). اصطخری در سخن از راه٢٩٧ـ٢٩٦

واشجـرد (به سوی رشق)، منزل پیش از واشجـرد را اندیان و منزل پس 
از واشجرد را ایالق دانسته است. اندیان تا واشجرد یک روز و از 

  ). ٣٤٠زه فاصله بوده است (هIن: واشجرد تا ایالق نیز هIن اندا
5. Taeschner 
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ساخته و هر والیتی را اقلیمی مجزا توصیف کرده و به محدود 
های مجاور مرزهای جز رسزمینهای غیراسالمی، بهرسزمین

: ۱۳۷۵اند (تشñ و احمد، اسالمی، کمرت عنایت نشان داده
). تردیدهای اخیر در باب واقعی یا جعلی (اعتباری) ۱۶ـ۱۵

: ۱۳۸۹بودن این مکاتب پذیرفته شود یا نه (اشکواری، 
ای )، در مفهوم و حدود و ثغور خراسان وحدت رویه۱۷۳ـ۲۱۱

که در ذیل خورد. چنانمیان lایندگان هرمکتب به چشم می
ق)، ۲۸۴عناوین پیشین از نظر گذشت، یعقوبی (د.

ق، تالیف اثر: ۳۶۵فقیه (د.ق)، ابن۳۰۰خردادبه (د.ابن
ق)، lایندگان مکتب ۳ ۀدوم سد ۀرسته (نیمق) و ابن۲۹۰

اند. این ، از خراسان بزرگ سخن به میان آوردهعراقی
ق تا ۳ ۀزمانی سد محدودۀنویسان آثار خود را در جغرافی

اند. در برابر، ابوزید بلخی ق تالیف کرده۴ ۀاوایل سد
حوقل (زنده تا ق)، ابن۳۴۶ق)، اصطخری (د.۳۲۲(د.

ق)، lایندگان مکتب ۳۸۰ق) و مقدسی (د. حدود۳۶۷
اصلی و مورد  ۀاند، هستیستهزق ۴ ۀبلخی، که همه در سد

اتفاق خراسان را از والیات پیرامونی مانند ماوراءالنهر جدا 
اند. شاید کرده و خراسان را در مفهوم محدود آن پنداشته

تر یشکه پاین مکتب، ابوزید بلخی، چنان ۀنخستین lایند
اشاره شد، اولین کسی است که از خراسان کوچک سخن به 

سان ینویجغراف«میان آورده است (نکـ : همین مقاله، ذیل 
وجود مفهوم »). متقدم مسلIن و مفهوم خراسان کوچک

ق و پدید آمدن ۴ ۀق تا اوایل سد۳ ۀخراسان بزرگ در سد
ق از تحوالت سیاسی، ۴ ۀدر سدمفهوم خراسان کوچک 

  دهد. اقتصادی و فرهنگی در شIل رشق ایران خرب می
 رشقیهای رشق و شIلرسزمین ۀکه اطالق همگفتنی است 

نویسان مکتب عراقی به در آثار جغرافی» خراسان«ایران به 
اعتبار تعلق ایشان به این مکتب نبوده است؛ زیرا مجموع این 

سا که اساورود اسالم به ایران ـ پیش از آنها از پیش از رسزمین
بتوان از مکاتب مذکور سخنی به میان آورد ـ با همین نام 

؛ ۱۰۳: ۱۸۹۲رسته، شده است (نکـ : ابنخوانده می
). افزون بر آن، برخی عبارات و ۱۵۴: ۱۳۹۴همدانی، کرم

های پراکنده و انگشت شIر که از سوی lایندگان گزارش
خراسان بزرگ این حقیقت را تصدیق  ۀر مکتب بلخی دربا

شود که بدانیم کند. اهمیت این نکته زمانی مشخص میمی
اصلی خراسان از والیات مجاور  ۀآنان اساسا به جدایی هست

 تر گفته شد (نکـ : همین مقاله،که پیشاند. چنانمعتقد بوده
سان متقدم مسلIن و مفهوم خراسان ینویجغراف«ذیل 

حوقل، از lایندگان این صطخری و ابن، گاه ا»)کوچک
مکتب، مناطقی چون خوارزم و ماوراءالنهر را به طور ضمنی، 

اند. همچنین در خراسان جای داده یا به آن منسوب داشته
 ۀاین مکتب، در باب آراء زمان ۀسخن مقدسی، دیگر lایند

تر بیان شد، مؤید دیگری خراسان که پیش محدودۀ ۀخود دربار 
ها، نباید مدعاست. همچنین با همین استداللبر همین 

خراسان کوچک نزد lایندگان مکتب بلخی را ناشی  ۀاندیش
  از تعلق ایشان به این مکتب دانست. 

  گیرینتیجه
خراسان پیش از اسالم رسزمین وسیعی در رشق و 

گرفت. این ناحیه پس از ورود رشقی ایران را در برمیشIل
یافت. افزون بر ورود اسالم به ایران اسالم اهمیت مضاعفی 

رشقی ایران، عوامل و فتوح اعراب مسلIن در مناطق شIل
دیگری نیز وسعت خراسان و حدود آن را تحت تاثیر قرار داد. 

ر خراسان د گسرتۀ ۀنویسان مسلIن دربار رو، جغرافیاز همین
 اند. با در نظر گرف¯قرون نخستین هجری اتفاق نظر نداشته

 ۀق دربار ۴ ۀنویسان مسلIن تا سدوع آراء جغرافیمجم
ها به عنوان توان یک رسزمین را در mام دیدگاهخراسان، می

جیحون  ۀحد وسط شناسایی کرد. بخِش جنوبی رودخان
ها کل خراسان یا بخشی از آن (مادون النهر) در mام دیدگاه

خوانده شده است. خوارزم را که در دو سوی این رودخانه 
توان بخشی از این حد وسط محسوب داشت. قع بود، lیوا

قهستان را نیز  ۀاین رسزمین در جنوب غرب، ناحی
گرفت و در جنوب تا اول مرزهای سیستان امتداد دربرمی

رشقی از توابع غربی نیشابور تا -یافت و در جهت غربیمی
شد. از حد مشرتک آخرین توابع رشقی بلخ را شامل می

 نویسان مسلIنرگذریم، برخی از جغرافیها که ددیدگاه
طور رصیح یا ضمنی، خردادبه، بهمانند یعقوبی و ابن

ماوراءالنهر، خوارزم، سیستان، قومس و حتی گرگان و 
ین اند. اهایی از رسزمین خراسان خواندهطربستان را نیز بخش

نویسان همه به مکتب جغرافیایی عراق (عراقی) جغرافی
ق زیسته یا آثار خود را در اواخر ۳ ۀدر سد اند وتعلق داشته

ن همه، از آ اند. با اینبعد تالیف کرده ۀاین سده یا اوایل سد
ز تبع، پیش اها پیش از اسالم و بهجا که مجموع این رسزمین
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گیری مکاتب جرافیایی در جهان اسالم، با همین نام شکل
 راسانتوان انتساب این نواحی به خاند، lیشدهخوانده می

نویسان را رصفا ناشی از وابستگی ایشان از سوی این جغرافی
به این مکتب دانست. در مجموع، سخن از عوامل متعدد 

ها به خراسان مجال دیگری دخیل در انتساب این رسزمین
̄ این والیات طلبد؛ ولی از آن جمله، میمی توان به جای داش
ها در ¯ آنپیش از اسالم و قرار داش» خراسان بزرگ«در 

قلمرو حکمرانان طاهری و سامانی اشاره کرد. در  محدودۀ
نویسان مکتب بلخی، ابوزید بلخی، اصطخری، برابر، جغرافی

اند، از خراسان ق زیسته۴ ۀحوقل و مقدسی که در سدابن
اند. وجود مفهوم خراسان بزرگ تا کوچک سخن به میان آورده

 ۀان کوچک در سدق و پدید آمدن مفهوم خراس۴ ۀاوایل سد
تواند تصادفی باشد و از تغییرات سیاسی، ق lی۴

دهد. ق خرب می۴ ۀاقتصادی و فرهنگی در خراسان سد
، از هرروطلبد. بهبررسی این تغییرات نیز مجال دیگری می

های مورد بحث نویسان مسلIن در سدهمجموع آراء جغرافی
 سان درتوان نتیجه گرفت که خراوسعت خراسان می ۀدربار 

های وسیعی از رشق ق رسزمین۴ ۀاسالمی تا اوایل سد ۀدور 
گرفته است: در شIل تا ثغور رشق ایران را دربرمیو شIل

اسالمی در مرزهای بالد ترک، در جنوب تا مرزهای رسزمین 
هند، در رشق تا مرزهای تُبـّت و در غرب تا حدود شهر 

عواملی خراسان تحت تاثیر  گسرتۀق ۴ ۀدامغان. در سد
نویسان های جغرافیگوناگون به هIن حد وسط دیدگاه

ق ۴ ۀمحدود گردید. به عبارت دیگر، آثار جغرافیایی سد
های جنوبی جیحون تقلیل خراسان را به رسزمین محدودۀ

کم در این سده شهرها و نواحی اند. با این همه، دستداده
ابع که به لحاظ مالیاتی از تو -معدودی در شIل این رود 

همچنان بخشی از خراسان تصور  -های جنوبی بودرسزمین
  شد. می

  فهرست منابع
، تهذیب التهذیبق). ۱۳۲۶حجر، ابوالفضل احمد. (ابن .۱

 املعارف النظامیه. ةهند: مطبعه دائر 
، االرض ةصور م). ۱۹۳۸حوقل، ابوالقاسم محمد. (ابن .۲

  لیدن: بریل. 
املسالک و  م).۱۸۸۹(. خردادبه، ابوالقاسم عبیداللهابن .۳

  ، لیدن: بریل. املIلک

، سهیالنف األعالق م).۱۸۹۲رسته، احمد بن عمر. (ابن .۴
  روت: دار صادر. یب

 بالد الی فضالن ابن ةرحلم). ۲۰۰۳فضالن، احمد. (ابن .۵
  ، ابوظبی: دار السویدی. الصقالبه و الروس و الرتک

، تحقیق البلدانق). ۱۴۱۶فقیه، ابوعبدالله احمد. (ابن .۶
  یوسف الهادی، بیروت: عاë الکتب. 

، تصحیح بیهق تاریخش). ۱۳۶۱فندق، ابوالحسن علی. (ابن .۷
  جا: کتابفروشی فروغی.و تعلیق احمد بهمنیار، بی

آکام املرجان فی ذکر ق). ۱۴۰۸اسحاق بن حسین منجم. ( .۸
  ، بیروت: عاë الکتب. املدائن املشهوره فی کل مکان

ن یران در قرون نخستیخ ایتارش). ۱۳۷۳اشپولر، برتولد. ( .۹
، تهران: یراحمدیم میو مر یجواد فالطور  ۀ، ترجمیاسالم

  . یوفرهنگیعلم
گذاری نقدی بر نام). «۱۳۸۹اشکواری، محمد جعفر. ( .۱۰

 خردادبه، یعقوبی ومکتب جغرافیایی عراق؛ بررسی موردی ابن
-۱۷۳، ۴۴و  I ۴۳ره، سال یازدهم، شتاریخ اسالم، »رستهابن

۲۱۱.  
مسالک م). ۱۹۲۷اصطخری، ابواسحاق ابراهیم. ( .۱۱

  ، تصحیح دخویه، لیدن: بریل. املIلک
، غزنویان تاریخش). ۱۳۸۵باسورث، کلیفورد ادموند. ( .۱۲

  حسن انوشه، تهران: امیرکبیر.  ۀترجم
(ذیل » خراسان«ش). ۱۳۹۰( باسورث، کلیفورد ادموند. .۱۳

، زیر نظر اسالم جهان دانشنامۀناحیه و والیت تاریخی)، در 
املعارف  ة، تهران: بنیاد دائر ۱۵ جغالمعلی حداد عادل، 

  . ۲۸۳ـ۲۷۸اسالمی، صص
طاهریان و «ش). ۱۳۷۹(باسورث، کلیفورد ادموند.  .۱۴

 ۀ، گردآوری: فرای، ترجم۴ ج، کمربیج ایران تاریخ، در »صفاریان
  حسن انوشه، تهران: امیرکبیر. 

، بیروت: لبلدانا فتوحم). ۱۹۸۸بالذری، احمد بن یحیی. ( .۱۵
  الهالل.  ةدار و مکتب

هادی  ۀ، ترجمنیشابور اعیانش). ۱۳۸۶بولیت، ریچارد. ( .۱۶
  بکائیان و حمیدرضا ثنائی، مشهد: مرندیز. 

 ۀتاریخچش). ۱۳۷۵تشñ، فرانتس و مقبول احمد. ( .۱۷
محمدحسن گنجی و  ۀ، ترجمجغرافیا در mدن اسالمی

  املعارف اسالمی.  ةالحسین آذرنگ، تهران: بنیاد دائر عبد
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