
 

  

 ۴۹۱۱ زمستان ۱۴شماره 

 
۲۷-۷۲ 

 ۴۰/۴۱/۴۹۱۱: رشیپذ خیتار ۷۲/۴۱/۴۹۱۱: افتیدر خیتار

No.41 Winter 2021 

 

  

 چکیده

ها به اشکال دورۀ نگارش آن متناسب باخراسان در منابع عثامنی، 

هدف این پژوهش، منایاندن چگونگی  متفاوتی بازتاب یافته است.

های مربوط به خراسان در منابع ترکی عثامنی است که در بازتاب داده

آن اطالعات جدیدی از منابع جغرافیایی عثامنی با تقسیم دورۀ زمانی 

در این پژوهش، عالوه  ، استخراج و بررسی شده است.متقدم و متأخر

شده در منابع ترکی عثامنی و های اطالعات ضبطبه تفاوت توجهبر 

ها، تالش شده است در سه بخش وضع جغرافیایی سیر تحوالت آن

به توصیف و بررسی  (اجتامعی و اقتصادی ،فرهنگی) خراسان

اکی از ها حیافته ود.اطالعات منابع تاریخی ترکی عثامنی پرداخته ش

 یمناجهان منایندگی با متقدم عثامنی منابع در که آن است

محدودۀ جغرافیایی خراسان با تفصیل و تکریم  توصیف چلبی،کاتب

 بودن اهمیتعثامنی، از کم متأخر ادوار همراه بوده است، اما در

 و فرهنگی بعد خراسان و محدودۀ جغرافیایی آن سخن رفته است. در

 بنیه،ا نظیر موضوعاتی به گذرا نگاهی منابع، از دسته دو هر عی،اجتام

 و آمار ارائۀ و زبانی و قومی مباحث اما اند،داشته مشاهیر و مذهب

ه ب حیث پرداخنت از. آیدمی شامر به متأخر منابع امتیازات از جمعیت

 دو ابعمن اعتنای مورد ترکم مشرتک طوربه بازارها خراسان نیز، اقتصاد

 منابع گروه دو هر در انواع، تفاوت با وجود معادن اما است، گروه

 ابعمن در باغی محصوالت به توجه. است داشته چشمگیری بازتاب

 که است مواردی از متأخر، منابع در منسوجات توصیف و متقدم

 جهموردتو  دیگر گروه منابع در ها،شاخه از یک هر در برجستگی رغمبه

 .است نگرفته قرار

خراسان، جغرافیای تاریخی ایران، جغرافیانویسی  واژگان کلیدی:

 ، تاریخ ایران و عثامنی، جغرافیانگاریعثامنی

 

 

Abstract 

Historical and geographical data related to Khorasan, are 

reflected in Ottoman sources, constitute the primary 

source of information for this research. In this context, 

the Turkishness of these sources is the feature of data 

gathered for this study. In addition to examining 

differences in the information of Ottoman Turkish 

sources and its process of transformations and changes, 

this study, relying on Turkish sources, has been studied 

in three parts: the geographical situation, the cultural and 

social situation, and finally, the economic situation of 

Khorasan. The results suggested that in the early 

Ottoman sources, which are represented by Kâtip 

Çelebi’s Cihannüma, Khorasan’s geographical borders 

have been described with grandeur and in detail. Still, in 

the late Ottoman era, Khorasan and its geographical area 

are portrayed insignificantly. From a cultural and social 

standpoint, both sources have taken a glance at issues 

such as monuments, religion, and prominent Persons. 

Still, ethnic and linguistic issues and the presentation of 

population statistics are among the strengths of recent 

sources. As far as the economy of Khorasan is 

concerned, markets are less scantly addressed in both 

resources, but the mines, despite some discrepancy in 

types, have been highlighted in both sources. A focus on 

horticultural products in earlier, and the description of 

textiles in later sources are among points that, despite 

prominence in one source, have been overlooked in the 

other. In general, the Ottoman view of Khorasan has 

undergone extensive changes over the centuries, as 

manifested in the early or late Ottoman sources. There is 

even information about Khorasan that is not absent in 

other sources. 
Keywords: Khorasan, Historical Geography of Iran, 

Ottoman Geography. 
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 مقدمه

جغرافیانویسی عثامنی از سدۀ نهم و دهم هجری با 

 .پیرشفت نهادهای ترکی آثار عربی و فارسی رو به ترجمه

جغرافیانگاری عثامنی در سدۀ یازدهم هجری با برآمدن 

چلبی، ابوبکر بن بهرام دمشقی و اولیاچلبی و اثرش، کاتب

زودی دچار رکود شد و تا اما به ،، به اوج رسیدسیاحتنامه

اواخر دورۀ عثامنی، آثار اصیل چندانی تألیف نشد. 

طورکلی، آثار عثامنی به سبب نیازهای روز، بیشرت به به

های طبیعی و ریاضی برآمده از مکتب نجومی سمرقند جنبه

و اقدامات کسانی همچون میرم چلبی و مالعلی قوشچی و 

هایی نگاریبر اساس نیازهای دیوانی و تک یدشدهیا آثار تول

 ۀهای رشعیظیر دفرتهای تحریر، دفرتهای تیامر، سجلن

ها کمرت به ها مترکز داشت و در آنو نظایر این 1مناطق

 :Ak, 1993جغرافیای محلی و توپوگرافی توجه شده بود )

8/62.) 

های نگاری عثامنی بیش از هر چیز تحت تأثیر ترجمهجغرافیا

اب ار، کتآثار عربی و فارسی به ترکی بود. یکی از این آث

علی بن عبدالرحمن بود که پس از فتح املخلوقات عجایب

 اتاملخلوقعجایبق( با تأثیرپذیری گسرتده از 2631ادرنه )

ق توسط احمد بن بیجان 758قزوینی نوشته شد. این اثر در 

ر، ترین ترجمۀ این اثبه شکل خالصه به ترکی ترجمه شد. مهم

شده است  ق( انجام939الدین رسوری )د توسط مصلح

(. نیز Ak, 1993: 8/62؛ 585: 2689 کراچکوفسکی،)

در میان الوردی ابن الغرایبالعجایب و فریدةةخریدکتاب 

رجمه رو، پنج بار به ترکی تترکان اهمیت بسیاری یافت و از این

یکی از در سدۀ یازدهم هجری شد که ترجمۀ محمود رشوانی 

 /Ak, 1993: 8؛ 585: 2689 این موارد بود )کراچکوفسکی،

ه اکرب خطایی اشار علی نامهخطایتوان به . از آثار دیگر می(63

ق گزارش سفر خود به ترکستان و چین را 795کرد که در سال 

ق( تقدیم کرد و در دورۀ 986ـ913به سلیامن قانونی )حک: 

ق( توسط مرتجمی ناشناخته به 2116-2121 مراد سوم )حکـ:

ها نیز آثار جغرافیایی نامه(. منازلIbidترکی ترجمه شد )

ها و منازل حج یا منازل لشکرکشی دیگری بودند که به راه

سلطان اختصاص داشتند. در دورۀ سلیامن قانونی یکی از 

                                                             
دفرتهای تحریر: دفرتهای رسشامری جمعیت شهرها و روستاها  1.

گیری. دفرتهای تیامر: دفرتهای و تولیدات آنان برای انتظام مالیات

ا ببیان منازل سفر عراقین ها، تحت عنوان نامهترین منازلمهم

ای از تصاویر مسیر لشکرکشی سلیامن قانونی به مجموعه

 ,Matrakçıطراقچی نوشته شد )عراق توسط نصوح م

 با تأثیرپذیری(. در همین سده، مصطفی بن علی نیز 1979

را که و خریدةاالوان  الزمانتحفةکتاب کامل از متقدمان، 

نوشت در چهار بخش  نگاری کوچکی بود،کیهان

(. Ak, 1993: 8/62؛ 587: 2689 کراچکوفسکی،)

زاده بروسوی، دیگر جغرافیانویس عثامنی، در قرن سپاهی

 را به عربی البلداناملسالک الی معرفةاوضحیازدهم کتاب 

ابوالفداء بود  البلدانتقویمنوشت که در اصل ترجمۀ 

(. در هامن Ak, 1993: 8/62؛ 619: 2689 کراچکوفسکی،)

رش انامۀ مهم و پرتأثیرش را که گز سده، اولیا چلبی سیاحت

هایی از ایران بود، سفر او به غالب قلمرو عثامنی و بخش

نگاشت که البته در آن اطالعاتی در خصوص خراسان به 

عنوان خورد. عالوه بر او، ابوبکر بن بهرام دمشقی بهچشم منی

رکی از التین به ت اطلس مایورچلبی به ترجمۀ رو کاتبدنباله

ر داطلس مایور اختصار تحریر دست زد که بعدها به شکل 

(. در این دوره، پیرشفت Ibid: 8/65دو جلد خالصه شد )

توجهی در زمینۀ نگارش آثار مربوط به دریانوردی نیز به قابل

خورد. دریانوردانی همچون پیری رئیس با نگارش چشم می

 کاملاملمرآتو سیدی علی رئیس با نوشنت  بحریهکتاب 

بیشرت، رک: )برای اطالع  ازجملۀ این مؤلفان بودند

. در قرن دوازدهم هجری (558-581: 2689کراچکوفسکی، 

ق( اشاره کرد که 2257توان به آثار ابراهیم متفرقه )م نیز می

ها را به سبک غربی نوشته و به دست خود به چاپ رسانده آن

است. در همین سده، آثار عربی دیگری نیز به ترکی 

 نالُجامعقدۀ کتاب توان به ترجمشده که از آن میان میترجمه

بدرالدین محمود عینی به دست عبداللطیف رازی اشاره کرد 

(Ak, 1993: 8/65.) 

در قرن نوزدهم میالدی فعالیت تألیفی و تولیدی ترکان در 

زمینۀ جغرافیا کامکان در رکود بود؛ اما ترجمۀ آثار غربی 

موردتوجه قرار داشت و آثاری با اسامی اصول جغرافیا، 

فیا، مخترص جغرافیا و رسالۀ جغرافیا با ترجمۀ مبادی جغرا

فرانسوی رواج یافت. یکی از رویدادهای مهم این سده، 

-رشعیه: دفرتهای احکام اداری ل  ج  دار. س  درآمد نظامیان زمین

 .قضایی مناطق
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ها بود. کسانی نظیر ها و فرهنگنامهاملعارفنگارش دایرة

الدین سامی و علی جواد احمد رفعت افندی، شمس

طورکلی، اگرچه (. بهIbid: 8/66ازجملۀ این مؤلفان بودند )

در قلمرو عثامنی و به زبان ترکی عثامنی پدید  آثار بسیاری

 1توان مستقل و اصیل پنداشت.کمرت اثری را می اماآمده، 

 پیشینه پژوهش

در این پژوهش، با تأکید بر منابع مهم جغرافیایی و 

های برجستۀ عثامنی که به ترکی نگاشته و به فرهنگنامه

ف توصیاند، تالش شده است تا ضمن خراسان توجه داشته

اجتامعی و اقتصادی -مباحث جغرافیای طبیعی، فرهنگی

بررسی سیر تحول نگاه مؤلفان عثامنی  ،خراسان در این منابع

های مطرح به پرسش مورد هدف قرار داده گرفته و به خراسان

ی خراسان یجغرافیامحدودۀ  .2 شدۀ ذیل پاسخ داده شود:

 شده به چه شکل و چگونه توصیفدر منابع دورۀ عثامنی 

ع هایی در مناب. تاریخ اقتصادی خراسان با چه مؤلفه1؟ است

. منابع دورۀ عثامنی چه 6دورۀ عثامنی بازتاب یافته است؟ 

اند؟ هایی از فرهنگ و اجتامع خراسان را در برگرفتهبخش

دهی به مجموعۀ سؤاالت در بررسی موضوعی خواهد پاسخ

و  ار نگرفتهبود که تاکنون در پژوهش دیگری مورد توجه قر 

پیشینۀ پژوهش و یا ادبیات پژوهش قابل اعتنایی برای این 

 پژوهش به دست نیامد.

 روش پژوهش

متناسب با ماهیت بنیادی موضوع این پژوهش در مطالعات 

 پژوهش وعن بودن تحلیلی-تاریخی و جغرافیایی و نیز توصیفی

 به مربوط موجود اطالعات و هاداده گردآوری از پس حارض،

شیوۀ مطالعۀ  بریهنابع ترکی عثامنی با تکم در عموضو

های این منابع با یکدیگر، به ای و تطبیق گزارشکتابخانه

واکاوی اطالعات جغرافیایی خراسان در این منابع و نیز تحول 

شایان ذکر است، به  ها پرداخته خواهد شد.های آنداده

م یسبب اینکه خراسان در ادوار مختلف موردتوجه ترکان قد

بوده و امروزه نیز به سبب مباحث فرهنگی و اجتامعی از 

های فکری و فرهنگی ترکیه موردتوجه ها و جریانسوی گروه

                                                             
 ختاری کتاب در عثامنی، قلمرو درنگاشته شده  آثار خصوص در .1

 و چاپی اثر 1011 از بیش به عثامنی جغرافیایی هاینوشته

 و نگاریکیهان جغرافیا، موضوعات در که شده اشاره نویسدست

است و نیز اینکه تاکنون پژوهش مشابهی در خصوص پژوهش 

حارض )چه در ایران و چه در میان ترکان( انجام نشده است، 

 رضورت انجام چنین پژوهشی و نیز اهمیت آن برجسته

 شود.می

 منابع پژوهش

جز در حیطۀ باوجود دورۀ طوالنی حکومت عثامنی، به

توجه چندانی در زمینۀ جغرافیا تولید دریانوردی، اثر قابل

ترین اثر جغرافیایی تألیف شده در دورۀ تردید مهمنشد. بی

 دخلیفه )چلبی حاجینوشتۀ کاتب مناجهانعثامنی کتاب 

مرحله به رشتۀ تحریر درآورده ق( بود که آن را در دو 2138

و  چلبیاست. مصطفی بن عبدالله که در میان علام، کاتب

شد، از خلیفه خوانده میساالران، حاجیدر میان دیوان

ق در 2168منصبان عثامنی بود که در سال صاحب

لشکرکشی صدراعظم خرسوپاشا به ایران حضور داشت و در 

حمله به ایروان و مراد چهارم را در  2156-2155 هایسال

(. از همین رو تا Şeşen, 1998: 307بغداد همراهی کرد )

حدودی با جغرافیای مناطق غربی ایران آشنایی داشت. 

ق( 2138سالگی )م  57سالی و در چلبی در میاناگرچه کاتب

اثر را از خود به یادگار گذاشت که از  15از دنیا رفت، 

 فذلکه، نونالظکشفتوان به ها میترین آنمشهور

 مناجهانو کتاب  الوصلسلم، التواریختقویم، خبارل ااقوال

 /Şeşen, 1998: 308-309; Gökay, 1393: 7اشاره کرد )

ترین اثر جغرافیایی و پس از ، مهممناجهان کتاب(.  542

چلبی است که به ، دومین اثر مشهور کاتبالظنونکشف

علم جغرافیای شده و عرص جدیدی در ترکی عثامنی نوشته

ق توسط ابراهیم متفرقه 2255عامل رشق گشود. این اثر در 

هایش به همت همو و ابوبکر کاستی یچاپ شد و تا حدود

ه های بسیاری دارد که البتبن بهرام رفع گردید. این اثر نقشه

 امنجهانچلبی محل تردید است. ها به کاتبانتساب همۀ آن

 ایمنجهانته شد که به چلبی نوشدر دو دوره، توسط کاتب

اول و دوم شهره شده است. این اثر در نخستین نگارش در 

های غرب عثامنی اختصاص ق به اروپا و رسزمین2157سال 

چلبی بار دیگر به نگارش آن ق کاتب2135یافت. سپس در 

 برای اطالع از آثار جغرافیایی .اندیافته نگارش تاریخی کشینقشه

 ر.ک:عثامنی، 

Osmanlı coğrafya literatürü tarihi (2 volumes). 
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دست زد و این بار از رشق آغاز کرد. اثر او چهل و شش فصل 

« راسان و قهستانخ»دارد که فصل سی و سوم آن به 

ق با مرگ نویسنده 2138در  امنجهاناختصاص یافته است. 

؛ برای اطالع Gökay, 1393: 7/541-542نامتام ماند )

(. 571-599: 2689کراچکوفسکی، بیشرت، ر.ک: 

چلبی از نویسندگان تأثیرگذار سدۀ یازدهم هجری بود کاتب

صورت هوبی استفاده کرده و بخبهکه از آثار پیشینیان خود 

ن او نخستی ،ها پرداخته است. همچنینمند به تحلیل آننظام

نویسندۀ عثامنی است که به شکل مطلوبی از منابع غربی نیز 

 (.221: 2692بهره برده است )ایپشیرلی، 

چلبی در نگارش اثر خود در خصوص ایران به آثار کاتب

 رضال صورةخلکان، ابن عیانال وفیاتمتعددی نظیر 

نی، بیرو  الباقیهاآلثارمقدسی،  التقاسیمأحسنقل، حو ابن

خواندمیر و  الصفایروضةامین احمد رازی،  اقلیمهفت

-Sarıcaoğlu, 1990: 81بسیاری دیگر بهره برده است )

(. او در نگارش بخش خراسان نیز به برخی از منابع خود 96

تاریخ (، 629: 2255چلبی، نظیر سمعانی )کاتب

الجنات فی اوصاف روضات)= تاریخ خراسانیا  مبارکشاهی

الدین زمجی اسفزاری و ( نوشتۀ معینمدینه هرات

، 626: 2255چلبی، حمدالله مستوفی )کاتب القلوبنزهة

 ( اشاره کرده است.619

یه و لغات تاریخدیگر اثر مورد استفاده در این پژوهش، کتاب 

زاده احمد رفعت افندی )د. نوشتۀ یاغلیقچی جغرافیه

ق( است که در زمرۀ دیوانیان عثامنی جای داشته و 2621

به خدمت مشغول بوده است. او « مأمور محاسبه»عنوان به

اثر خود را به ترکی در هفت جلد نگاشت که مشتمل بر اعالم 

ار ترین آثارجاع تاریخی و جغرافیایی بوده و در زمان خود از پر

(. Babinger, 1992: 408شده است )شمرده می

دیگر اثر مهم مورد استفادۀ این پژوهش )با  العالماموسق

های خراسان( است که به دست تأکید بر مدخل

الدین سامی برآمده از فرارش ارناووط )آلبانی( شمس

شده و شش جلد آن یازده سال از عمر نویسنده را نوشته

( به خود اختصاص داده است. این اثر پیش ق2623-2613)

( در حکم EI« )لیدن املعارف اسالمدایرة»از نگارش 

 -Şeşen, 1998: 336دانشنامۀ جهان اسالم بوده است )

(. سامی، به سبب نگارش این اثر در میان مؤلفان جهان 337

شهره شده است « العالمقاموسصاحب »اسالم به 

(Levend, 1969: 85او به .)ترین عنوان یکی از بزرگ

ای رومی، فرانسوی، هشناسان عثامنی که به زبانزبان

ایتالیایی، عربی و فارسی تسلط داشت و آثار بسیاری را 

نگاشته است، از سوی سلطان عثامنی، نشان سلطنتی 

و نشان درجۀ یکی عثامنی را دریافت کرد « مجیدی»

(Şeşen, 1998: 336; Lavend, 1969: 42, 45.) 

نوشتۀ  جغرافیای عمومیدیگر اثر مورد استفاده، کتاب 

)مورخ  نویسق(، آخرین وقعه2651عبدالرحمن رشف )م 

رسمی دربار  درباری منصوب از سوی سلطان عثامنی(

عثامنی است که تا زمان برچیده شدن این حکومت، 

سال استاد تاریخ در  51دار این مقام بود. او که عهده

گاالتارسای استانبول بود و پس از انقالب ترکان جوان، عضو 

یان و دو بار ناظر معارف )وزیر علوم( شد، در مجلس اع

نگر داشت. رشف نگارش اثرش، نگاهی کامالً علمی و واقع

یه( )نخستین تاریخ علمی ترک تاریخ دولت عثامنیهکه نگارندۀ 

 ,Şeşenنیز بوده، جغرافیای عمومی را در دو جلد نگاشت )

1998: 337- 338; Babinger, 1992: 439.) 

لی نهادر  مفصل ماملک عثامنی جغرافیاسیآثار دیگری نظیر 

 ماملک محروسه شاهانه جغرافیاسیمحمد شوکت، 

لی عماملک عثامنیه جغرافیاسی بیکباشی مصطفی راسم و 

توفیق نیز در این مقاله مورد استفاده قرارگرفته که منحرصاً به 

اند. اثر اخیر نوشتۀ علی جغرافیای قلمرو عثامنی پرداخته

رس متوسطۀ عرص مرشوطۀ دوم عثامنی توفیق، معلم مدا

اب عنوان کت، بهالواعظینةمدرسو  مکتب عدادی حربیهنظیر 

(. Ceyhan, 2019: 68, 71درسی تألیف شده است )

ملعارف اترین اثری که به جغرافیای عثامنی به شکل دایرةمهم

 نک تاریخ و جغرافیا لغاتیماملک عثامنیهپرداخته، کتاب 

زند محمد امین نزهت، دفرتدار یانیه و از نوشتۀ علی جواد فر 

ای فرهیخته است که در چهار جلد تألیف شده خانواده

جلد و 6است. این اثر در دو بخش )قسم اول دربرگیرندۀ 

جلد( به ترتیب الفبای عربی به زبان  2قسم دوم دربرگیرندۀ 

ماده به  1711ترکی همراه با جدول و نقشه در بیش از 

 :Babinger, 1992پرداخته است ) جغرافیای عثامنی

432; Ceylan, 2018: 243, 245, 246جواد یکی (. علی

نویسندگان عثامنی بود که آثارش در اواخر دورۀ  یرتریناز پرتاث
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عثامنی مورد استفادۀ بسیاری از آثار و تحقیقات بود و 

ها در کتب درسی جغرافیای عرص جمهوری مورد اطالعات آن

(. در این مقاله، Ceylan, 2018: 253) استفاده قرار گرفت

جهت تکمیل اطالعات جغرافیایی منابع، از اطالعات آثار 

های واژگان ترکی عثامنی نیز استفاده دیگری مانند فرهنگ

ای )سه مورد( و بر این اساس، متون فرهنگنامه شده است.

متون تخصصی جغرافیایی )چهار مورد(، عنوان منابع اصلی، 

 عالوه براند. گفتنی است، ا تشکیل دادهپژوهش حارض ر 

منابع یادشده، از متون تاریخی دیگری که شامل برخی متون 

تخصصی عثامنی، سفرنامه و فرهنگ واژگان عثامنی برای 

توصیف تکمیلی استفاده شده است. این آثار در دو بخش 

م( و 2311عثامنی تا حدود  آغازدورۀ زمانی )عرص متقدم )از 

 رمدنظپایانی عثامنی((  صدسالثامنی )حدود دورۀ متأخر ع

عنوان منونه اند که از دورۀ نخست، یک اثر بهقرار داده شده

و از دورۀ دوم، به سبب تنوع آثار، چندین اثر موردتوجه و 

 گزینش قرار داده شده است.

وضع و حدود جغرافیایی خراسان بزرگ، خراسان ایران و 

 خراسان عثامنی

 خراسان یۀتسموجه

ان را به خراس مناجهانچلبی سی و سومین فصل کتاب کاتب

تسمیۀ و قهستان اختصاص داده و این مبحث را با وجه

، «آفتاب»به « عجم»خراسان آغاز کرده است. او با بیان اینکه 

، خراسان را به «سان»گویند و به سمت و سوی آن، « خور»

: 2255چلبی، آورده است )کاتب« مرشق شمس»معنی 

الدین سامی تا . در اواخر حکومت عثامنی، شمس(619

تسمیۀ خراسان پرداخته چلبی به وجهحدودی مشابه کاتب

است. سامی که از لغت شناسان برجستۀ عثامنی بود و آثار 

رکی ترجمۀ ت، قاموس ترکیهای مختلف نظیر متعددی به زبان

نیز  و تعریفات عربی، رصف ترکی، فرهنگ الروس فرانسوی

و یک تراژدی  اشعار منتخبۀ فارسیزبان فارسی،  در زمینۀ

را نگاشته « سهراب»برگرفته از شاهنامۀ فردوسی به نام 

(Şeşen, 1998: 337; Lavend, 1969: 40 خراسان را ،)

برگرفته از خور به معنی خورشید )گونش( دانسته و معنی 

 «رشق»خراسان را رسزمین خورشید )مملکت گونش( یعنی 

(. سامی در ادامه به 1119/ 6: 2613ی، آورده است )سام

خراسان طی ادوار نخستین اشاره کرده و آورده  گذارینام

شده نبود و است که پیش از ساسانیان این نام شناخته

جغرافیانویسان یونانی نیز از زمان اسکندر مقدونی نامی را بر 

 اند.اند و بر هر بخش از آن نامی نهادهاین ناحیه اطالق نکرده

 ،«باقرتیانه»نان قسمت شامل رشقی شامل بلخ و مرو را آ 

و بخش غربی را که « آریانه»قسمت میانه شامل هرات را 

 (.هامناند )خواندهمی« پارتیانه»امروز از آن ایران است، 

 حدود جغرافیایی خراسان

چلبی در برشمردن حدود خراسان گاه تابع منابع کهن کاتب

کننده از منابع جغرافیایی ایرانی است. اسالمی و گاه اقتباس

در اثر او محدودۀ خراسان از رشق به نواحی سجستان و 

و  ماوراءالنهربالد »، از شامل به «بالد هند»بخشی از 

و  انعراق عجم و بالد جبل، طربست»، از غرب به «ترکستان

و از جنوب به فارس، کرمان و بیابان محدود شده « بیابان

خراسان را چهارگوش )تربیعة( خوانده که  چنینایناست. 

دارای دو بازوی بیابانی است که یکی میان هرات و غور 

قومس دراز شده  سویبهغزنه کشیده شده و دیگری  سویبه

تا آمو  است. در این چهارگوش، او طول خراسان را از دامغان

)آمو صویو( و عرض آن را از زرنج تا جرجان دانسته است 

رسد که بخشی از این (. به نظر می913: 1111چلبی، )کاتب

طور مشخص آنجا که از دو بازوی بیابانی سخن مطالب و به

 املاملکمسالکالواسطه از شده، بدون واسطه یا معگفته

ی سیک جغرافیایحوقل از آثار کال ابنرض ال صورةاصطخری یا 

ق گرفته شده است )اصطخری، 1در جهان اسالم در سدۀ 

(. مطالب اصطخری 9/190: 1391 حوقل،؛ ابن919: 1391

با جرح و تعدیل همراه  یحوقل در این منابع تا حدودو ابن

ده منابع یادش عکسبهبوده است. نخست آنکه کاتب چلبی 

عنوان زنقة( بهدر سدۀ چهارم هجری از این دو بازو یا گوشه )

و دیگر آنکه خراسان را چهارگوش دانسته است؛  ادکردهیبیابان 

 اند که خراسانکه منابع مورد استفادۀ او معتقد بودهدرحالی

هایی در دو سو از شکل به سبب وجود چنان بازوها یا گوشه

؛ 919: 1391چهارگوش خارج شده است )اصطخری، 

ی در اقتباس از چلب(. کاتب9/190: 1391 حوقل،ابن

حمدالله مستوفی نیز به این گفته استناد کرده است که 

حمدالله، قهستان، قومس و مازندران را جزو حدود خراسان 

در دولت ایلخانان، خراسان، »دانسته است. به نوشتۀ او، 

قهستان، قومس و مازندران و طربستان یک مملکت 
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 شدند، اما این در حالی است که قومس ومحسوب می

و ایالت مستقلی « مملکت»مازندران و طربستان در اصل 

چلبی رصفاً به دهد که کاتباین گزارش نشان می«. بودند

میل ها را تکقول گزارش منابع اتفاق نکرده است؛ بلکه آننقل

 (.913: 1111چلبی، و نقد کرده است )کاتب

در اواخر دورۀ عثامنی معرفی و توصیف حدود خراسان 

حوالت سیاسی منطقه به اشکال متفاوتی آورده متناسب با ت

نویس مشهور عثامنی تا حد پاشا، فرهنگشده است. وفیق

زیادی سیاق متقدم را حفظ کرده است و با توصیف کلی 

خراسان والیت بزرگ و کهنی در »خراسان آورده است که 

رشق ایران است که شهرهای بزرگ آن را بلخ، رسخس، مرو، 

ای گذرا به پراکندگی و او ضمن اشاره «.کابل و هرات است

تجزیۀ این والیت به محدودۀ خراسان اشاره کرده است که 

بخشی از آن در افغانستان )بخش اعظم آن شامل هرات 

های کوچکی در اختیار حکومت است( قرار دارد و نیز بخش

مشهد و اندکی از آن جزو ترکمن ]صحرا[ و رسخس است 

. این بیان حدود، تقریباً خاص و (2/551: 2196پاشا، )وفیق

فرد است که خراسان اصلی را از آن افغانستان منحرصبه

دانسته و نیز رسخس را مجزا از حکومت مشهد و نزدیک به 

آخرین ، صحرا قلمداد کرده است. عبدالرحمن رشفترکمن

هامنند جغرافیانویسان متقدم جهان  ،مورخ درباری عثامنی

ن عنواان پرداخته و به خراسان بهاسالم به بیان حدود خراس

با حجم مطالب کمرت از عراق عجم و -ایالتی از ایران 

عنایت داشته و به شهرهای خراسان در ادوار کهن  -آذربایجان

 عنوان شهرهایبه« بلده اسرتآباد»یعنی نیشابور، دامغان و 

 (.2/228: 2616این ایالت توجه کرده است )رشف، 

الدین سامی در بیان حدود احمد رفعت افندی و شمس

اند و در دو بخش، به بندی زدهخراسان، دست به تقسیم

دی کاماًل بناند که البته این تقسیمتوصیف خراسان پرداخته

در حد به خراسان –متفاوت از دیگری است. رفعت افندی 

شده به برخی چهارده سطر و بسیار کمرت از حجم پرداخته

خراسان را به دو بخش غربی و رشقی  -ی دیگر ایراننواح

های تقسیم کرده است. او محدودۀ خراسان غربی را از کوه

)هندوکوش( که از جنوب رشقی به شامل رشقی « هندکوه»

ا شود تخراسان کشیده شده و در غرب به بیابان منتهی می

 771مرزهای ماملک بلخ، بخارا و عراق عجم دانسته و طول 

کیلومرت را برای آن ضبط کرده است  551 و عرض کیلومرت

(. در توصیف او خراسان 6/279: 2199)رفعت افندی، 

رشقی در متلک امارت افغان است که به آن امارت یا ایالت 

« سینۀ روی زمین»ای شود و در دورههرات نیز گفته می

الدین سامی نیز در خصوص (. شمسهامنشد )خوانده می

بندی دوگانه زده، اما در دو بخش قسیمخراسان دست به ت

خراسان )خراسان بزرگ( و ایالت خراسان )خراسان ایران( به 

ای را موضوع پرداخته و برای هر یک، ماده و مدخل جداگانه

اختصاص داده است. او در بیان محدودۀ خراسان بزرگ نیز 

 ایبندی زده است. سامی، خراسان را خطهدست به تقسیم

ل بر سه قسمت آورده که تنها قسمت غربی که بزرگ و مشتم

گیرد، از آن ایران است )سامی، ترین محدوده را در بر میبزرگ

ف پاشا اختال گفتۀ وفیق( که با سخن پیش6/1119: 2613

بندی سامی، بخش رشقی شامل هرات و دارد. در تقسیم

بلخ، تابع افغانستان و بخش شاملی از آن روسیه است 

او خراسان بزرگ را در عرص خود در متلک  نینچین)هامن(. ا

 حکومت افغان، ایران و روس ضبط کرده است.

الدین سامی در بیان حدود خراسان بزرگ، ضمن بیان شمس

این گزارش که جغرافیدانان عرب این منطقه را با حدود 

اند و بخش زیادی از ماوراءالنهر و بخش اعظم مختلف آورده

 اند، بها به خراسان منضم کردهافغانستان و بلوچستان ر 

هایی از این جغرافیانویسان اشاره کرده است. سامی گزارش

 ،ق(313برای سبب این اختالف به سخن یاقوت حموی )م 

تأسی جسته و سبب این اختالف را  ،البلدانمعجممؤلف 

ه کگسرتش محدودۀ خراسان طی قرون دانسته است؛ چندان

گ از شامل رشقی به رود طی ادوار اسالمی، خراسان بزر 

جیحون، از رشق به کابلستان و بدخشان، از جنوب به کرمان، 

قهستان و سجستان، از غرب به طربستان و عراق عجم و از 

: 2613شد )سامی، شامل غربی به خوارزم محدود می

(. سامی به شکل گذرا به تقسیامت متقدم 6/1119

ز ان با مراکجغرافیانویسان اسالمی و چهار بخش اصلی خراس

(. سامی هامننیشابور، هرات، بلخ و مرو اشاره کرده است )

داند که از آن در پایان بحث، خراسان را رصفاً آن قسمتی می

 ایران بوده و بخشی از قهستان را نیز در بر گرفته است

(. سامی در خصوص خراسان ایران 6/1161: 2613)سامی، 

ه این نکته که از که مدخلی جداگانه بدان اختصاص داده، ب
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ایاالت بزرگ ایران در شامل رشق کشور است، اشاره کرده 

، محدودۀ خراسان ایران از رشق به العالمقاموساست. در 

افغانستان، از جنوب رشقی به سیستان، از جنوب به کرمان، 

از غرب به اسرتآباد و عراق عجم و از شامل به روسیه محدود 

هامنند مستطیلی است  است. این محدوده از نظر سامی

کویر )« لوط»صحرا و از جنوب با بیابان که از شامل با ترکمن

و عرض  55.59شود و دارای طول رشقی لوت( محدود می

کیلومرت و  851که طول شامل به جنوب آن  62.67شاملی 

کیلومرت است. در اثر او مساحت  511عرض رشق به غرب آن 

کیلومرتمربع  181531ایاالت خراسان با احتساب بیابان 

های (. ارائۀ چنین ارقامی از ویژگیهامنضبط شده است )

در اواخر حکومت عثامنی است که به  العالمقاموسخاص 

سبب آشنایی مؤلف با چنین ارقامی در اثر فعالیت در 

 1مطبوعات مختلف بوده است.

چلبی در برشمردن شهرهای خراسان، ضمن اینکه آن را کاتب

خوانده، این رسزمین را دارای چندین شهر بزرگ  اقلیمی معترب

و حدود پانصد قصبه دانسته است. در میان شهرهای 

عنوان خراسان نیز به شهرهای هرات و نیشابور به

های خراسان توجه بسیاری داشته است دارامللک

چلبی در توصیف شهرها (. کاتب619: 2255چلبی، )کاتب

توصیف حصار و  9ها،با بیان طول و عرض جغرافیایی شهر 

: ر.کتسمیه و بانی شهرها )برای منونه،  9ها،دروازه

( و متعلقات شهرها 621، 629-611: 2255چلبی، کاتب

ها، مساجد، زندان، نظیر قهندژ، شهربند، شارستان، میدان

                                                             
م 1111در استانبول به امور مطبوعاتی مشغول بود و تا  هااو سال. 1

طرابلس « والیت»روزنامۀ  یت انتشاربه مدت هشت سال مسئول

در زمینۀ ن نیز در استانبول آ پس از  ،غرب را بر عهده داشت. سامی

 -Levend, 1969: 40فعالیت داشت ) یای بسیار هروزنامهانتشار 

41.) 

درجه، شهری عظیم  91.1و عرض آن  31.1برای منونه، طول هرات  .9

(؛ 913: 1111چلبی، ار با باغ و باغچه است )کاتبو در صحرایی هم

در وصف نیشابور نیز به طول و عرض جغرافیایی پرداخته شده است 

 (.991)هامن: 

خندقی پرشده از آب و پنج و  هرات دارای حصار»برای منونه،  .9

« از چوب است بلخ از آهن و باقی ۀدروازه است که درواز 

 .(991: هامن: ر.کنیز  ؛913: 1111چلبی، )کاتب

را در اثر خود گنجانده  موارد داراالماره، ربض و نظایر این

 1است.

ا، بر برخی از موضوعات چلبی گاه در توصیف شهرهکاتب

های مربوط به آن ها و اسطورهنظیر ساخت هرات و داستان

( و یا داستان حملۀ مغول به نیشابور )هامن: 621)هامن: 

( تأکید بیشرتی داشته است. او در بیان سیر 611-612

رص نزده و گاه بسیار مخت تفصیلبهتاریخی شهرها هرگز دست 

در برخی موارد تنها به بیان نام بدان پرداخته است؛ آن چنانکه 

عالوه بر شهرهای بزرگ نظیر  1حکومت بسنده کرده است.

 0ته،ها سخن رفتفصیل دربارۀ آننیشابور، هرات و بلخ که به

مطالب مربوط به دیگر شهرها غالباً در حد یک سطر بوده 

است؛ شهرهایی نظیر سبزوار، خرسوجرد، ترشیز، جوین، 

اغان )صغان(، تون و قاین، اسفراین، رسخس، مرو، چ

خوسف، پیرجند، خواف، زوزون، طوس، تایباد، باخرز، 

رسخس، مهنه و بسیاری دیگر از آن میان هستند. نیز در بیان 

ها، با معیار فرسخ به طرح مطالبی فواصل شهرها و قریه

پرداخته و فهرست فواصل شهرهای مهمی نظیر نیشابور، مرو 

 (.619و بلخ را آورده است )هامن: 

 تقسیامت اداری خراسان

ه ها خراسان را بمنابع متقدم جغرافیایی غالباً بر اساس ربع

اند کردهچهار قسمت هرات، مرو، خراسان و بلخ تقسیم می

و به تقسیامت اداری داخلی خراسان چندان اعتنایی 

نداشتند. در منابع عثامنی، عالوه بر تقسیامت رشقی و 

 غربی خراسان یا تقسیم به خراسان بزرگ و خراسان ایران،

خورد. سامی، خراسان را به تقسیامت اداری نیز به چشم می

 دفرسخ با شهر فاصله دار  یمهرات حدود نۀ داراالمار »برای منونه،  .1

با  بزرگ یمسجد جامع ،اردوگاه نظامی بود. در کنار شهر تریشپ که

الدین محمد سام در سال تزیینات فراوان به دستور سلطان غیاث

توصیف ؛ (913: 1111چلبی، )کاتب« تق ساخته شده اس131

توصیف موضوعات  (.911-911هامن:  )ر.ک: شهربند هرات

برای سایر موارد، نک.  (.911-911هامن:  )ر.ک: مربوط به نیشابور

 ادامه مقاله.

پس از آن طاهریان، سامانیان، سیمجوریان، »برای منونه،  .1

 «[...] است ترتیبینامحمودیان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان به

 (.991)هامن: 

شهرهای بزرگ خراسان، نیشابور، هرات و بلخ است که از کتاب » .0

ها آورده معین زمجی و نزهه القلوب و از دیگر منابع توصیف آن

 (.913: 1111چلبی، )کاتب« شودمی
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 9و قضا 9سنجاق 1بندی عثامنیان به ایالت،سیاق تقسیم

تقسیم کرده است. از نظر او ایالت خراسان دارای نوزده 

 میلیونیکخانوار و حدود  278211سنجاق یا قضا است که 

قسیامت تگیرد. با توجه به اینکه نظام نفر جمعیت را در بر می

اداری عثامنی با ایران تفاوت داشت، سامی نتوانسته است 

که به شکل دقیق سنجاق و قضا را با نواحی و مناطق ایران 

انطباق دهد؛ باوجود این، دست به نوآوری زده و جدولی از 

ها و قضاها ارائه داده است که چند نکته و این سنجاق

ه سایر ناهمخوانی نظیر پرجمعیت بودن قوچان نسبت ب

شهرها، آوردن طربستان شامل سمنان ذیل خراسان، اسامی 

آباد(، کام )جام(، بوجرد )بجنورد( و آباد )صفینظیر سفن

(. 6/1162: 2613اند )سامی، مسینوم )؟( از آن جمله

رفعت افندی در معرفی شهرهای مهم خراسان، به سه شهر 

مشهد، نیشابور و قابوشان )قوچان( بسنده کرده است 

(. سلیامن شکری نیز که 6/279: 2199رفعت افندی، )

خراسان را در این دوره مشاهده کرده است، خراسان را آخرین 

ایران دانسته و قهستان را ایالتی  گانهیازدهایالت از ایاالت 

توصیف کرده است. او مرکزیت « شهرستان»مجزا با مرکزیت 

( 291: 2615خراسان را شهر مشهد دانسته است )شکری، 

اند )سامی، که غالب منابع نیز به این موضوع اشاره کرده

؛ رفعت افندی، 2/228: 2616؛ رشف، 6/1161: 2613

2199 :6/279.) 

 های طبیعی خراسانآب و هوا و پدیده

ها وهها و کچلبی در توصیف خراسان بزرگ، به بیابانکاتب

بتاً ا نسههایی کرده است که البته میزان توجه به بیاباناشاره

ها، مطالبی آورده که بیشرت است و در خصوص محدودۀ آن

ی، چلب: کاتبر.کعمدتاً از منابع دیگر گرفته شده است )

دو از های خراسان در گزارش سامی (. کوه615، 618: 2255

ری ها و دیگیکی برشمردن اسامی کوه برخوردار است.ویژگی 

                                                             
چند سنجاق است. در  ۀتر از استان که دربردارندواحدی بزرگ .1

 هایی ایالت با والیت و سنجاق یکی شد.دوره

)زیر نظر میر لوا( که امروزه با استان « لوا»به معنی پرچم و مرتادف  .9

 شد.بیگی اداره میعثامنی توسط سنجاقۀ کند و در دور تطبیق می

تر از سنجاق )استان( است که کواحد کوچ ،قضا یا قاضیلیق .9

گرفت و امروزه با اصطالح شهرستان ه را در بر میچند شهر و قصب

 کند.تطبیق می

ا. او ضمن اشاره هاستفاده از اعداد و ارقام در بیان ارتفاع آن

به سلسله جبال هندوکوه )هندوکوش( که از بخشی از 

مرزهای افغانستان تا نزدیکی سواحل خزر کشیده شده، آورده 

صحرا که از آن روسیه است، ها تا ترکمناست که این کوه

طاغ و هزار مسجد از ادامه دارد. کوران، کوپت، گلستان، قره

ها اشاره کرده است. نها است که سامی بدااسامی این کوه

مرت عنوان کرده  6111تا  1511ها را بین او ارتفاع این کوه

ها در جنوب، سلسله جبال است. نیز آورده است که این کوه

جهان، آالطاغ و دهند که بینالود، شاهدیگری را تشکیل می

کوه با ارتفاعی بیشرت از اند. این رشتهخورکوه از آن جمله

مرت است  6911تا  6611دارای ارتفاعی بین کوه پیشین، رشته

اند. و به همراه رشته کوه پیشین، یک دره را ایجاد کرده

 2111هایی با ارتفاع همچنین در جنوب این دو رشته کوه، کوه

های منطقه قهستان در مرت وجود دارد. نیز کوه 1111تا 

 (.6/1161: 2613جنوب خراسان قرار دارد )سامی، 

مواردی است که سامی موردتوجه قرار داده و  ها نیز ازدشت

آورده است که قسمت غربی خراسان متصل به ایالت عراق 

نام دارد که یک بیابان منکزار است. این « دشت کبیر»عجم 

بیابان از شامل رشق به جنوب غربی کشیده شده و با 

جدا شده است. این بیابان « لوط»هایی از کویر مجموعه تپه

کرمان و خراسان را در برگرفته است. بر این خود بخشی از 

اساس نیمی از خراسان بیابان و خالی از سکنه و نیم دیگر 

 (.هامنکوهستانی و قابل سکونت است )

چلبی هامنند جغرافیانویسان متقدم جهان اسالم به کاتب

های خراسان معرفی رودها و منابع آبی کوچک نظیر چشمه

نظیر  یر نخستین از تعابیر پرتکرار پرداخته و هامنند منابع ادوا

استفاده کرده است. رودهای خراسان نیز از « انهار جاریه»

سامی  1چلبی بوده است.مواردی است که موردتوجه کاتب

رودها پرداخته و به دو  یننیز ازجمله عثامنیانی است که به ا

ریزند و هریرود و کشف رود اترک و جرجان که به دریای خزر می

برای منونه، او در توصیف هرات به کوهی بدون پوشش گیاهی در  1

شد کند که آب شهر از آنجا تأمین میدو فرسخی هرات اشاره می

( و 991رود و جیحون )هامن: ( و یا به مرو913: 1111چلبی، )کاتب

 .(911بی مرو اشاره کرده است )هامن: مرغاب و برخی منابع آ 
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ام پیوندند و رسانجپس از عبور از مشهد به یکدیگر میرود که 

ریزند، اشاره کرده است )سامی، قوم میبه صحرای قره

(. او در اشاره به آب و هوای خراسان 6/1162-1161: 2613

به رسدی هوا در نواحی مرتفع و کوهستانی و گرمی هوا در 

(. از 6/1162مناطق مجاور بیابان اشاره کرده است )هامن: 

شود که او خراسان را کلیت مطالب او چنان برداشت می

 داند.چندان برای کشاورزی و دامداری مساعد منی

 های عثامنیوضع خراسان

در مطالعات عثامنی و بررسی منابع تاریخی ـ جغرافیایی اواخر 

جز مناید این است که بهتوجه میاین حکومت، آنچه جالب

نیز نزد عثامنیان شناخته های دیگری خراسان ایران، خراسان

شدند. یکی از شده بودند که جزو قلمرو عثامنی شمرده می

شده، در والیت ها که در منابع بدان اشارهاین خراسان

روم قرار داشت. این خراسان چندان شهره نبود و ارض

روم، اطالعات اندکی از آن در منابع وجود دارد. خراسان ارض

قرار داشت  1در قضای پاسینروم در والیت و سنجاق ارض

؛ 2/638: 2626جواد، )علی گرفتیکه شانزده قریه را در برم

پاشا، موقعیت آن را در در ۀ (. وفیق6/1166: 2613سامی، 

 (.2/551: 2196پاشا، پاسین علیا خوانده است )وفیق

تری وجود داشت که بسیاری در عراق عثامنی، خراسان مهم

اند. این خراسان، قضایی در اشاره کردهاز منابع عثامنی بدان 

والیت و سنجاق بغداد در شامل رشقی این شهر بود که در 

کنار رود دیاله قرار داشت و از رشق به قضای خانقین، از 

جنوب به قضای مندلی، از غرب به قضای بغداد و از شامل 

؛ 6/1162: 2613شد )سامی، به قضای سامرا محدود می

؛ علی 617: 2615؛ راسم، 6/279 :2199رفعت افندی، 

بود که  9این قضا، قصبۀ بعقوبه (. مرکز2/638: 2626جواد، 

 9کیلومرتی شامل رشق 31در ساحل راست رود دیاله و در 

                                                             
در مقابل پاسین ) ها که بدان پاسین علیاحسن قلعه یا پاسین 1

شد و امروزه در استان گفته می (طاش کنونیآقچه/ سفلی یا زنزاک

 (.Sezen, 2006: 400ارزروم قرار دارد )

بَعقوبه، مرکز استان دیاله در شامل رشق بغداد. راسم آن را  .9

: 1910)سامی، « بعقوبا»(، سامی، 913: 1911 راسم،) «باقوبا»

( 1/901: 1919 جواد، علی« )یعقوبه»( و علی جواد، 9191/ 9

 آورده است.

ضبط کرده است « ده ساعت راه از بغداد»علی جواد آن را . 9

 .(1/901: 1919جواد، علی)

های (. ناحیه6/1162: 2613بغداد قرار داشت )سامی، 

بخشی از قضای خراسان بودند  شهربان و خالص نیز

لی (. ادرنه655: 2627؛ توفیق، 2/638: 2626جواد، )علی

محمد شوکت در بیان نواحی و قصبات خراسان آورده است 

در سوی راست رود دیاله، دلی عباس و خوالص و در »که 

سوی چپ، قصبات شهربان و یعقوبه )بعقوبه( قرار 

(. نیز در توصیف 231: 2615لی محمد شوکت، ادرنه«)دارد

کل محلی نواحی قضای خراسان بغداد، دو ناحیه رشبان )ش

: 2626جواد، شهربان( و دلتاوه ضبط شده است )علی

ان فرد، این خراسپاشا نیز در گزارشی منحرصبه(. وفیق2/638

بغداد خوانده است  1را قضایی در َمهُروز )َمـهُروذ(

 11(. جمعیت این خراسان میان 2/551: 2196پاشا، )وفیق

ده است هزار نفر متشکل از اعراب و کردها دانسته ش 61تا 

تر، (. سامی در گزارشی جزئی2/638: 2626جواد، )علی

هزار نفر جمعیت  15بعقوبه، شهربان و خالص را داری 

شده است دانسته که از اعراب، کردها و ترکان تشکیل می

 (.6/1162: 2613)سامی، 

تسمیۀ خراسان بغداد با خراسان ایران در ارتباط است. وجه

ه آورد« طریق خراسان»عثامنی،  نام اصلی این قضا در منابع

شده که به سبب استقرار این قضا بر رس راه خراسان بوده و 

، خراسان خوانده شده است )سامی، اختصاربهمرور زمان به

(. این راه با 2/638: 2626جواد، ؛ علی1161/ 6: 2613

های بغداد چهارمین راهی که محمد شوکت در وصف راه

 راهی»صورت گزارش او، این راه به کند. درآورده، تطبیق می

 گذرد و از خانقینرود، از کنار نهر دیاله میکه به عجمستان می

لی محمد توصیف شده است )ادرنه« شودوارد کرمانشاه می

 (.235: 2615شوکت، 

طسوج  1. َمـهروذ در تقسیامت عراق در دورۀ اسالمی، یکی از 1

فقیه: ؛ ابن0: 1339خرداذبه، استان قباد )شادقباد( بوده است )ابن

(. به نوشتۀ یاقوت حموی، این طسوج در سواد )رستاق( 919: 1110

بغداد و رشق استان شادقباد قرار داشت و در حقیقت، نام 

ساخت. هایی را مرشوب میود دهکدهای بود که در مسیر خرودخانه

ی جلوالء جای داشته است سو بهظاهراً این والیت در راه مدائن 

 (.1/999: 1331)یاقوت حموی، 
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های آن قضای خراسان در دورۀ عباسیان، آباد بود و خرابه

)سامی، شهرها و قصبات در زمان عثامنیان وجود داشت 

های برخاسنت ابراهیم (. با توجه به داستان6/1161: 2613

های ادهم از خراسان و یا ورود به عراق عرب و نیز گزارش

متعدد در خصوص مزار او، در این قضا نیز مکانی با عنوان 

: 2627مقام ابراهیم ادهم وجود داشته است )توفیق، 

نار ر در ک(. از حیث اقتصادی، این قضا به سبب استقرا655

و حاصلخیز و  یاههای آن، پر گرود دیاله و برخی رسشاخه

دارای محصوالت کشاورزی نظیر گندم، جو، برنج، کنجد، 

ها است )سامی؛ علی جواد، هامنجا(. نخود و نظایر این

افزون بر آن، وجود نفت و گاز در این قضا نیز در عرص عثامنی 

 (.655: 2627گزارش شده است )توفیق، 

 عات فرهنگی و اجتامعی خراسان بزرگ و خراسان ایرانموضو

 ابنیۀ تاریخی خراسان

چلبی به اماکن شهری و فرهنگی متعددی اشاره کرده کاتب

است. یکی از این بناها مساجد هستند که در گفتار 

چلبی، جزئیات آن مورد اشاره قرار نگرفته و رصفاً با کاتب

شده رداختهبدان پ« مکلف و مصنع»تعابیر کلی نظیر 

( و توصیفات به نام سازنده و سال 619: 2255چلبی، )کاتب

ها محدود است و گاه اجزایی نظیر درها و صفه 1ساخت

 (.621)هامن: 

ها نیز از مواردی است در میان مباحث مزارها و بقعه

ها اشاره شده است که البته عمدتاً در حد چلبی، بدانکاتب

ن آن است؛ اشاره به قرب هارون نام مزارات، صاحب مزار و مکا

چلبی، در طوس، قرب امام محمد غزالی در طابران )کاتب

( و 629(، مزار شیخ احمد جام در جام )هامن: 622: 2255

( از آن 621مرقد خواجه عبدالله انصاری در هرات )هامن: 

نیز  )ع(اند. این مخترصگویی در خصوص حرم امام رضاجمله

قریۀ  [...]»مقربه و حرم، به صادق است و بدون توصیف 

، بسنده شده «سناباد که بعدها مشهد علی بن موسی شد

 (.627-629است )هامن: 

                                                             
ق به دست 131مسجد جامع کبیر هرات در سال »برای منونه،  .1

: 1111چلبی، )کاتب« الدین محمد سام ساخته شدسلطان غیاث

فرمان گوهرشاد در هرات اشاره هشده ب(. نیز به مسجدی ساخته913

 (.911شده است )هامن: 

 .(911نظیر مدرسه سلطان حسین )هامن:  .9

بناهای  9ها،عبادتگاه 9بناهایی نظیر اماکن آموزشی،

چلبی چندان مورد در اثر کاتب ن مواردو نظایر ای 1املنفعهعام

شده  ارهها اشاند و غالباً در یک نام بدانتوصیف قرار نگرفته

نسبت به سایر بناها، با  مناجهاناست. قالع و حصارها در 

که در چناناند. آنتوصیفات نسبتاً مفصلی همراه شده

توصیف هرات، به قلعۀ اختیارالدین، قهندز زهران و قلعۀ 

ها شمیران اشاره شده و در خصوص مشخصات بنا، افسانه

های ساخت بناها، مطالبی به میان آورده شده و داستان

خصوص معرفی بناهای در منابع متأخر عثامنی در  1است.

تاریخی و فرهنگی خراسان تقریباً هیچ مطلبی به چشم 

 خورد و خأل اطالعات در این موضوع آشکار است.منی

 مشاهیر و علامی خراسان

های منابع جغرافیایی که از حیث تاریخ فرهنگی یکی از بخش

های مشهور علمی و ارزشمند است، پرداخنت به شخصیت

های چلبی منونهکاتب منایهانجادبی مناطق است. در 

خورد. این مشاهیر در بسیاری از این دست به چشم می

ه ای که از آن برخاستهنگام توصیف یا اشاره به شهر و قصبه

ه، اند. برای منوناند، موردتوجه قرارگرفتهو یا در آن درگذشته

در « رئیس حیدریان»الدین توان به سخن دربارۀ قطبمی

(، عبدالرحمن و شیخ 629: 2255چلبی، تبتوصیف زاوه )کا

احمد جامی در وصف جام )هامنجا(، فردوسی، خواجه 

(، 629امللک در توصیف طوس )هامن: نصیر و خواجه نظام

الدین طغرایی در بیان یمین، امیر شاهی و یمینبیهقی، ابن

برمک در (، ابراهیم ادهم، شقیق و آل611سبزوار )هامن: 

الحرَمین، (، امام قَُشیری، امام625بیان بلخ )هامن: 

(، 616الدین در توصیف جوین )هامن: عطاملک و معین

الدین (، سیف627تفتازانی در وصف رسخس )هامن: 

الدین ابوبکر تایبادی در باخرزی، ابوسعید مالینی و زین

( اشاره کرد. 627وصف شهرهای نسبت داده شده )هامن: 

یشابور است و بزرگانی ترین فهرست مشاهیر از آن نمفصل

نظیر عطار، خیام، فر اء، مسلم بن حجاج، حاکم نیشابوری، 

 .(911)هامن:  بهار مشهور بلخ ۀآتشکدنظیر  .9

های هرات و نیز برخی پل (911پل انجبیل هرات )هامن: نظیر  .1

 .(919)هامن: 

ن: خورد )هاممنونۀ برجسته در توصیف شهر هرات به چشم می .1

911.) 
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است  دادهیجوهری، ثعالبی و بسیاری دیگر را در خود جا

 (.629)هامن: 

در منابع عثامنی در دورۀ متأخر چندان به مشاهیر خراسان 

مشاهیر علمی و »توجه نشده است و به تعابیری همچون 

: 2613)سامی، « راسان رس برآوردندسیاسی بسیاری از خ

تنها جغرافیانگاری که به این  1اکتفا شده است. .(6/1161

 رانآو نامموضوع توجه کرده، عبدالرحمن رشف است که رصفاً 

معدودی نظیر امام غزالی، فردوسی، خواجه نصیر و 

: 2616ابواسحاق نیشابوری را نام برده است )رشف، 

2/227.) 

 مردمان خراسان مذهب، قومیت و زبان

چلبی در توصیف برخی از مناطق، متناسب با جایگاه کاتب

مذاهب آن دیار به مذهب مردمان اشاره کرده است؛ 

که در وصف هرات به مذهب ُسن ی اهل آن چندان

(، در سبزوار به شیعۀ امامی بودن 621: 2255چلبی، )کاتب

ه ( و در قهستان به وجود قالع مالحد611ساکنانش )هامن: 

( اشاره کرده است. احمد رفعت افندی نیز که 613)هامن: 

طورکلی و به شکل گذرا به مذهب مناطق توجه در اثر خود به

اکرثیت، سنی »دارد، در خصوص خراسان به این جمله که 

: 2199افندی، بسنده کرده است )رفعت« حنفی هستند

(. عبدالرحمن رشف نیز ضمن اشاره به مذهب تشیع 6/279

به مناسبت وجود تربت »مشهد، آورده است که مشهد مردم 

بخش بالد اعجام و زیارتگاه مطهر حرضت امام رضا غبطه

 (.2/228: 2616)رشف،  «خواص و عوام است

های های رایج در خراسان در نوشتهها و زبانتوجه به قومیت

اواخر دورۀ عثامنی موردتوجه قرارگرفته است. رفعت افندی، 

ان را بدون تفکیک جمعیت هر یک، های خراسقومیت

-افغان، تاتار، ازبک و ترکامن خوانده است )رفعت 9عجم،

الدین سامی (. در این میان، شمس6/279: 2199افندی، 

ن به این موضوع توجه کرده ادر مطالب خود بیش از دیگر 

امروزه »است. او در خصوص خراسان بزرگ آورده است که 

اند، و ایران تا کل اروپا منترش شده اَُمم آریانه که از هندوستان

اند و از حیث تناسب اعضا، سیام و بدن از این خطه برخاسته

                                                             
آوران هر شهر، ذیل هامن شهر مطالب سامی در خصوص نام .1

 آورده است که البته ذیل مدخل خراسان نیستند. یمخترص 

(. نیز در 6/1119: 2613)سامی، « زیباترین نوع برشند

خصوص خراسان ایران با تقسیم اهالی خراسان به دو بخش 

، گروه نخست را که در شهرها و یننشیکجانشین و کوچ

زبان خوانده و گروه دوم را که با فارسقصبات ساکن هستند، 

هایشان کوچرو هستند، ترکامن، عرب و کُرد دانسته گله

است. او جمعیت دستۀ اخیر را حدود صد هزار نفر برآورد 

های کرده است. سامی به سبب تسلط و یا آشنایی به زبان

مختلف و نیز داشنت تخصص در این زمینه، در خصوص 

 نکهیسخن به میان آورده است. او باارقابت زبانی در خراسان 

مردمان خراسان را فارسی ضبط کرده است، به  یاصلزبان

زبان  این»و اینکه « ترکی ترکمنی»گسرتش روز افزون زبان 

عنوان زبان عمومی به منایش مرور زمان قابلیت خود را بهبه

مناید )هامن: توجه می، اشاره کرده که جالب«گذاشته است

1162.) 

 و خوی مردمان خراسان خلق

که در خصوص خراسان نیز به  مناجهانهای یکی از ویژگی

خورد، توجه به خلق و خو و مزاج مردمان مناطق چشم می

است. او در معرفی خراسان بزرگ، مردمانش را 

خوانده است « املزاج، عاقل و دانا، قوی و توانامعتدل»

گاه  (. در بیان شهرها نیز619: 2255چلبی، )کاتب

ر هایی نظیهای منفی و مثبت را آورده است. او ویژگیصفت

القلب بودن، شجیع و عیارپیشه را برای مردم هرات رقیق

نشینان الطبع را برای حاشیه(، صفت غلیظ621)هامن: 

« کامل بخل»( و صفت 615جیحون و مردمان مرو )هامن: 

و  ( آورده است. توجه به خلق628را برای اهل مرو )هامن: 

خورد. او نیز به چشم می العالمقاموسخوی مردمان در 

ضمن اینکه اهالی خراسان را بسیار کوشا و فعال 

)چالیشقان( خوانده، خصوصیاتی نظیر قدبلندی، 

عضا بودن، بسیار باهوش بودن و ال تندرستی، متناسب

پرتالش بودن را به اهالی خراسان نسبت داده است. او در 

را از حیث تناسب اعضا، سیام و بدن،  ادامه، خراسانیان

، 6/1119: 2613زیباترین نوع برش خوانده است )سامی، 

(. یکی از نکاتی که در خصوص خلق و خوی مردمان 1162

= فارس. گفتنی است که برخالف ادوار نخست اسالمی، عنوان  .9

در دورۀ عثامنی، هرگز بار ارزشی منفی نداشت و به شکل « عجم»

 گرفت.مثبت مورد استفاده قرار می
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است که « خراسانی مزاج»خورد، خراسان به چشم می

در میان ترکان عثامنی بود و گویا به  و منفی تعبیری متداول

پاشا، ! بوده است! )وفیق1نمعنی دارای طبیعت صوغلجا

 (.2/583: 2628؛ سامی، 2/551: 2196

 جمعیت خراسان

با توجه به رواج رسشامری جمعیت در عرص محمود دوم 

(، در اواخر دورۀ م2717-2769 /ق2116-2155)حکـ: 

عثامنی اشاره به جمعیت به مباحث جغرافیایی افزوده شد. 

 نفرییلیونبر این اساس، احمد رفعت به جمعیت دوم

 که خراسان ترپیشخراسان ایران اشاره کرده و آورده است که 

لت اند. او عآبادتر بود، جمعیت بیشرتی ساکن خراسان بوده

های متوالی تاتارها او اندک خراسان را غارت زعمبه جمعیت  

-داند که خراسان را به بیابان تبدیل کرده بود )رفعتمی

یز به اینکه مدنیت خراسان (. سامی ن6/279: 2199افندی، 

رغم پایتختی هرات در عرص با حملۀ چنگیز فروپاشید و به

احفاد تیمور، متدن پیشین را بازنیافت، اشاره کرده است. او 

و محل « مرتوک و مهمل»خراسان عرص خود را رسزمینی 

منازعۀ ترک و تاتار گزارش کرده و آورده است که خراسان ایران 

میلیون نفر جمعیت ندارد ، بیش از یکباوجود وسعت فراوان

(. عبدالرحمن رشف در اثر 6/1161: 2613)سامی، 

جغرافیایی خود و نیز سلیامن شکری که گزارش سفرش در 

م نگاشته است، جمعیت شهر 2918تا  م2773های سال

: 2616اند )رشف، مشهد را شصت هزار نفر تخمین زده

 (.296: 2615؛ شکری، 2/228

 خراسان بزرگ و خراسان ایرانوضع اقتصادی 

 های خراسانبازارها و راه

توصیف بازارهای شهرها باوجود اهمیت باال در اقتصاد 

خراسان، در منابع تاریخی اواخر عثامنی جایگاهی به خود 

 الی مطالب،چلبی گاه در البهاند، اما کاتباختصاص نداده

ر ه، داشارات کوتاهی به وجود بازار داشته است. برای منون

توصیف شهربند هرات به وجود چهارسوق در هر دروازه، 

فرسخ بازار بیرون از دروازه و وجود انواع وجود حدود یک

 چلبی،ها با کاالهای مختلف اشاره شده است )کاتبدکان

                                                             
( به معنی کرم روده یا کرم خاکی و نیز soğulcanصوغلجان ) .1

 گر است.حیله

ن های خراسا(. تقریباً متامی منابع عثامنی به راه621: 2255

ها، به مطلب اند. تنها گزارش در خصوص راهتوجه بودهبی

گردد که از طریق هایی بازمیسامی در خصوص مسیر کاروان

خزر  هایخراسان به افغانستان، روسیه و اطراف ترکستان و راه

و دریای سیاه کاالهایی نظیر منسوجات، پوست، خشکبار و 

: 2613اند )سامی، کردهقیمتی را حمل می هایسنگ

6/1162.) 

 معادن خراسان

اسان به اشکال مختلف در منابع تاریخی تاریخ اقتصادی خر 

عثامنی بازتاب یافته است و یکی از این موارد، وجود معادن 

ی چلبمتعدد و نقش آن در اقتصاد منطقه بوده است. کاتب

به وجود معادن سنگ سفید شبیه مرمر و معادن آهن و رسب 

(، معدن سنگ سیاه آسیاب 621: 2255چلبی، )کاتب

سنگ سفید در طوس )هامن: (، معادن 619)هامن: 

در نوقان  9(، معادن برام )سنگ دیگ(، فیروزه و َدهنیج629

(، معدن پیروزه و طین مأکول در نیشابور 629طوس )هامن: 

اره اند، اش( که در اقتصاد منطقه تأثیرگذار بوده611)هامن: 

منبع او در اشاره به گـ ل خوردنی نیشابور که کرده است. 

التقاسیم احسن شد، احتامالًمی صورت نُقل مرصفبه

احتامالً منبع (. 990: 1310مقدسی بوده است )مقدسی: 

ی مقدسهامن اثر اتب چلبی در ذکر معدن فیروزۀ نیشابور ک

؛ زیرا مقدسی از معدن فیروزه و گ ل خوردنی در یک است

منابع او در  ظاهراً موضع یاد کرده است )مقدسی، هامنجا(. 

ی خراسان نیز منابع سدۀ چهارم هااشاره به دیگر سنگ

هجری و آثار کالسیک جغرافیای اسالمی بوده است. 

یا سفید و  حوقل به معادن آهن، َدهنَج و سنگی سیاهابن

سنگ مخصوص ساخت دیگ )ب رام( در نوقان توس 

به  حدودالعامل( و صاحب 1/191: 2967حوقل، )ابن

: 1919العامل،  معدن رسب موجود در این ناحیه )حدود

 اند.( اشاره کرده931

در اواخر دورۀ عثامنی نیز معادن خراسان موردتوجه بوده 

سنگ، است. معادنی نظیر آهن، رسب، مس، آنتیمون، زغال

اند مرمر، گچ، گوگرد، زمرد، فیروزه و یاقوت از آن جمله

 .سنگی شبیه زمرد. َدهنَج )َدهـَـنَج/ ُدهـَـن ـج/ دهنه( = زاج سبز، 9
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(. 6/1162: 2613؛ سامی، 6/279: 2199افندی، )رفعت

نایعی در خراسان وجود این معادن سبب شده تا ص

موردتوجه عثامنیان قرار گیرد. یکی از این صنایع شمشیرسازی 

بود که عالوه بر شهرت در اعصار متقدم، در منابع تاریخی 

اواخر دورۀ عثامنی بازتاب یافته است. در این دوره، خراسان 

سازی شهره بود و با رواج سالح گرم، اشتغال به به سالح

است  یافتهمنابع عثامنی راهسازی در خراسان به تفنگ

؛ 6/1162: 2613؛ سامی، 6/279: 2199افندی، )رفعت

های واژگان عثامنی (. در فرهنگ2/551: 2196پاشا، وفیق

خورد و نوعی شمشیر با فوالد نیز این شهرت به چشم می

 عالوه. خاص در میان عثامنیان به خراسانی شهره بوده است

تفاده از سیامن، نوعی مالت بر این موارد، پیش از رواج اس

شد، به سبب ساختامنی که با گَرد آجر و آهک ساخته می

« ُخراسان»اینکه در خراسان رایج بود، در میان عثامنیان 

: 2628؛ سامی، 2/551: 2196پاشا، وفیق) شدخوانده می

2/583.) 

 محصوالت باغی و اقتصاد خراسان

 تقدم جغرافیایاشاره به محصوالت باغبانی، هامنند منابع م

چلبی از جهان اسالم، دیگر مشخصۀ توصیفات کاتب

شهرهای خراسان است؛ این در حالی است که از محصوالت 

در این  1کشاورزی سخن چندانی به میان نیامده است.

انگور »توان مشاهده کرد. ها را میتوصیفات، انواع میوه

شیخی (، خربزه بابا629: 2255چلبی، زاوه )کاتب« پایانبی

(، انگور سبزوار 612(، خربزۀ نیشابور )هامن: هامنجام )

)هامن(، انار، امرود،  یز(، انجیر، انار و انگور ترش611)هامن: 

(، عناب بیرجند )هامن: 628سیب و انجیر مرو )هامن: 

(، خربزۀ 629(، انگور، خربزه، انار و انجیر خواف )هامن: 613

و زردآلوی هرات  باخرز )هامنجا( و انگور فخری، امرود

 اند.( از آن جمله622-621)هامن: 

در منابع جغرافیایی در عرص متقدم جهان اسالم، توجه 

 شد و همواره یکیبسیاری به محصوالت کشاورزی و باغی می

های توصیف مناطق، همین موضوع بود، اما این از بخش

موضوع در جغرافیانویسی اواخر دورۀ عثامنی، اهمیت خود 

                                                             
به محصوالت کشاورزی پرداخته  یطورکلبه ی،معدوددر موارد  .1

اشاره « غله»شده است؛ برای منونه، در وصف سبزوار به کشت 

 (.999: 1111چلبی، شده است )کاتب

ای که به این موضوع توجه ت داد. تنها نویسندهرا از دس

الدین سامی است. او در توصیف شهر داشته است، شمس

مشهد به برخی از نواحی رسسبز و پر باغ در مجاور مشهد 

اشاره کرده و از وفور انگور سخن رانده است. اشاره به توتون 

ید خورد که با قو تنباکوی خراسان نیز در این اثر به چشم می

طورکلی، سامی کیفیت پایین همراه بوده است )هامن(. به

ند داای آباد و حاصلخیز برای کشاورزی منیخراسان را منطقه

ها را تنها به جهت کشاورزی برای ادارۀ و حتی وجود قنات

 (.6/1162: 2613دهد )سامی، زندگی معمولی اهمیت می

 منسوجات و اقتصاد خراسان

رو، خراسان تأثیرگذار بودند و از اینمنسوجات نیز در اقتصاد 

ها اشاره شده است. وفور کشت پنبه در منابع عثامنی بدان

اقمشۀ حریریه »( و اشاره به شهرت 6/1162: 2613)سامی، 

(، سجاده، شال و 6/279: 2199افندی، )رفعت« و قُطنیه

قالیچۀ خراسان از این تأثیرگذاری حکایت دارد )سامی، 

د پشم مرغوب گوسفند، شرت و بز خراسان هامنجا(. نیز وجو 

شد، کیلو پشم حاصل می 151و اینکه از برخی از شرتها تا 

سبب رونق گرایش مردم به این منسوجات شده بود )هامن(. 

به سبب رواج بافت این منسوجات در خراسان، شاید بتوان 

میان این فعالیت و نوعی دستار کوتاه که در میان عثامنیان 

: 2196پاشا، شهره بود، ارتباطی یافت )وفیق« یخراسان»به 

نیز اشاره به  مناجهان(. در 2/583: 2628؛ سامی، 2/551

چلبی به شود. کاتبمنسوجات و مواد اولیۀ آن مشاهده می

: 2255چلبی، وجود کاالهایی نظیر ابریشم خواف )کاتب

( و پنبه و حریر بیرجند 611(، حریر ترشیز )هامن: 629

 ( اشاره کرده است.613)هامن: 

 گیرییجهنت

با توجه به دورۀ طوالنی حکومت عثامنی و وجود تألیفات 

های متعدد، کمرت اثر مستقل سیار فراوان در حوزهب

ام اثر نامت مناجهانجغرافیایی تا اواخر دورۀ عثامنی پدید آمد. 

ان ترین اثر جغرافیایی عثامنیتوان آن را مهمچلبی که میکاتب

خواند، به شیوۀ آثار متقدم اسالمی و ایرانی و با بهره بردن از 
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سی پرداخته و بخشی توأم با های آن آثار به جغرافیانویداده

را به قلمرو ایران و خراسان اختصاص  یداشتشکوه و گرام

اما در اواخر دورۀ عثامنی، به سبب دوری از  ،داده است

عثامنی، خراسان اهمیت خود را در نگاه عثامنیان از دست 

تر نسبت به سایر ایاالت ایران به خود داد و جایگاهی پایین

خواندن خراسان، توجه به آن با  اهمیتاختصاص داد. کم

اختصاص حجمی کمرت نسبت به سایر نواحی و نیز اشاره به 

، ویرانی، عدم حاصلخیزی و موارد مشابه، از این یتیجمعکم

 اهمیتی خراسان در نگاه عثامنیان حکایت دارد.کم

بی چلکاتب منایجهاندر آثار متقدم جغرافیایی عثامنی که 

وجه به حدود خراسان و شهرهای آن منایندۀ تام آن است، ت

هامنند منابع کهن اسالمی و ایرانی است و بر اساس هامن 

های چهارگانه و توصیف مرزها و شهرها بندی به ربعتقسیم

شده، اما در منابع اواخر عثامنی، عالوه بر ورود پرداخته

های مباحث جدید نظیر تقسیامت کشورها و مرزبندی

 بندیای مختلف، اشکال تقسیمهجدید و برآمدن حکومت

جدید نظیر خراسان بزرگ، خراسان ایران و خراسان عثامنی یا 

خراسان رشقی و غربی به میان کشیده شده است. ارائۀ این 

ها، همراه با اشارۀ کوتاه به شامر اندکی از بندیتقسیم

سیاسی، استفاده از تعابیر و -شهرها، ورود تقسیامت اداری

برای تقسیامت ایران، افزودن فواصل به اصطالحات عثامنی 

کیلومرت، توجه به منابع آبی رصفاً مهم نظیر رودهای بزرگ و 

ها، وجه ممیزۀ اطالعات جغرافیایی منابع اواخر دورۀ نظایر این

ترین تفاوت این منابع است. مهم مناجهانعثامنی نسبت به 

عثامنی های قلمرو توان در توجه به خراسانرا می مناجهانبا 

مشاهده کرد؛ مبحثی خاص که منابع جغرافیایی سایر مناطق 

 اند.ای هم بدان نکردهجهان اسالم حتی اشاره

مباحث فرهنگی و اجتامعی خراسان به اشکال مختلف در 

اه با گ مناجهانمنابع ترکی عثامنی بازتاب یافته است. در 

 ربه بناهای تاریخی و فرهنگی نظی اختصاربهتفصیل و گاه 

 .پرداخته شده است موارد مساجد، قالع، مدارس و نظایر این

این در حالی است که پرداخنت به ابنیۀ خراسان در متون ترکی 

عثامنی اواخر عثامنیان کامالً مغفول مانده است. در 

خصوص مشاهیر خراسان نیز چنین وضعی حاکم است. 

چلبی به شامر چشمگیری از مشاهیر و که کاتبدرحالی

ر خراسان اشاره کرده، در منابع متأخر عثامنی به مشاهیر مفاخ

خراسان توجه چندانی نشده است. در خصوص مذهب 

خراسانیان هر دو دستۀ منابع با اختصار بسیار و به شکل 

اند؛ اما پرداخنت به قومیت، هایی بدان داشتهموردی اشاره

زبان و ارائۀ مباحث جدید در خصوص این دو مبحث تنها در 

خورد. مباحثی که در اواخر دورۀ ار متأخر عثامنی به چشم میآث

بندی و آمارها، عثامنی مهم تلقی شده و ضمن ارائۀ تقسیم

بدان توجه شده است. از حیث اجتامعی نیز پرداخنت به 

خلقیات مردمان خراسان از اطالعاتی است که منابع متقدم 

ا برخالف ادوار اند، امموردتوجه قرار داده میزانیکو متأخر به 

کهن که مباحث آمار و جمعیت چندان مطرح و متداول نبود، 

در منابع متأخر عثامنی ارائۀ آمار و جمعیت مناطق خراسان 

 به مباحث جغرافیای تاریخی افزوده شده است.

اشارات  باوجوددر بخش موضوعات اقتصادی خراسان نیز 

منابع  چلبی به بازارهای خراسان، درمعدود و گذرای کاتب

متأخر عثامنی، بازارهای خراسان مطمح نظر مؤلفان نبوده 

است. با توجه به تأثیرگذاری معادن در اقتصاد خراسان، در 

چلبی و آثار اواخر عثامنی، معادن مختلف ی کاتبمناجهان

خراسان ـ باوجود تفاوت در نوع معادن ـ موردتوجه قرارگرفته و 

ناسب تالت باغی نیز بهاند. محصو ای یافتهجایگاه برجسته

شان در اقتصاد خراسان در اعصار متقدم و نیز توجه هجایگا

به شکل گسرتده  مناجهانها، در بیشینۀ منابع کهن بدان

 که این برجستگی هرگز درموردتوجه قرارگرفته است؛ درحالی

که  مناجهانخورد. برخالف منابع متأخر به چشم منی

ز منسوجات نشان داده است، تر امحصوالت باغی را برجسته

منسوجات در منابع اواخر دورۀ عثامنی بازتاب بسیاری 

 اند.یافته

طورکلی، نگاه عثامنیان به خراسان طی قرون دچار تحوالت به

ها در منابع متقدم یا متأخر های آنبسیاری شده که تفاوت

خورد و حتی گاه اطالعاتی در خصوص عثامنی به چشم می

. شودشده است که در منابع دیگر یافت منیخراسان ارائه 

ث های عرص و مباحبسیاری از این تحوالت به سبب دگرگونی

سیاسی، اجتامعی و اقتصادی بوده است که پرداخنت بدان 

 طلبد.مجال و پژوهش دیگری می
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