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)قسمت دوم(

به ادامۀ بحثی پيرامون
نامھای تاريخی وجغرافيای قديمی
سرزمينھای آريائيھا ،پارس ،آريانا ،ايران و خراسان
)درمنابع پس ازاسالم(
کنفوسيوس :بجای نفرين به تاريکی ،شمعی بيافروزيم.

مقدمه
چنانکه درمقالۀ قبلی بنام"بادامه بحثی پيرامون نامھای تاريخی وجغرافيای قديمی
سرزمينھای آريائی ھا ،پارس ،آريانا ،ايران و خراسان )در منابع قبل از اسالم("
} {1وعده شده بود ،اکنون با اغتنام از وقت ،منابع پس از اسالم )و بخصوص
گنجينه بزرگ زبان عربی و پارسی که قدامت حدود  1200ساله دارند( بررسی
گرديده و خدمت دوستان و عالقمندان مسايل سياسی و تاريخی کشور پيشکش
ميگردد .اميدوارم گام ديگری باشد بازھم درجھت روشنگری و تکميل انديشۀ
واالی "ما کيستيم واينجا کجاست؟".
اھداف عمدۀ مقاله قبلی } {1اثبات مسايل زيرين بود:
*  -پيوند ھای زبانی و سايرعاليم باستان شناسی نشاندھندۀ ارتباطات قبلی اقوام
مختلفی اند که روزی با ھم و يکجا بوده ولی در اثر مھاجرتھا وسايرعوامل ازھم
جدا شده و زبان و فرھنگ آنھا تغيير نموده است.
*  -مردمانی که در اوايل ھزارۀ دوم الی اوايل ھزارۀ اول ق م از مناطق آسيای
ميانه وارد فالت ايران وشمال ھند شده بودند ،خود را در ريگويدا بنام "اريا" ،در
اويستا بنام "اِييَريا" و در کتيبه ھا بنام "ارييا" ناميده اند.
*  -واژه ھای اريا ،اِييَريا و ارييا درانگليسی "آرين" ترجمه شده بودند .اما نازی
ھا آنرا با طرح "نژاد آرين" ،به مفکورۀ نژاد پرستی تبديل ميکنند .واژۀ آرين در
فارسی "آريائی" ترجمه شده و درتطابق با نظريات نازيھا درآنزمان وارد کشور
ميشود.
*  -واژه ھای اريا )ھندی( ،اِييَريا )ايران شرقی يا افغانستان( ،ارييا )ايران غربی
يا ايران کنونی( و حتی آريانا )يونانی( بيشتر مفھوم زبانی -تباری دارند :يعنی
اقوامی که )تقريبا( بيک زبان صحبت ميکنند )با لھجه ھای متفاوت(.
*  -محل زندگی ارياھا درھند "اريا ورته" ناميده شده و نخستين سرزمين مردمان
اويستائی بنام "اِييَريانا ويجه" خوانده شده که ھر دو بمعنی سرزمين آريائی ھا
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است .واژه ھای "آريانا"ی يونانيان و "ايران" نياکان خود مان از ھمين واژه ھا
مشتق شده اند.
*  -واژۀ "ايران" باراول درکتيبه ھای اردشيراول ،موسس سلسلۀ ساسانی )نيمۀ
اول سده سوم( و واژۀ "خراسان" درکتاب شھرستان ھای ايرانشھردر زمان قباد
اول )اواخرسدۀ پنجم( ذکر شده است.
+ + +
پس ازبررسی منابع معتبرپيش ازاسالم به اين نتيجه گيريھا نايل گرديديم}:{1
 - 1آريائی ھا
* واژۀ "آريائی" درھيچيک ازمنابع قديمی وجود ندارد .اين واژه درسال  1942با
نشرمقالۀ آريانا )توسط جناب کھزاد( وارد تاريخ و ادبيات کشورشده است.
* اگر"آريائی" را ترجمۀ واژۀ آرين )بدون بار نژادی آن( ومعادل واژه ھای اريا،
اييَريا و ارييا )متذکره در ريگويدای ھند ،اويستای ايران شرقی و کتيبه ھای ايران
غربی( بپذيريم ،اقوام ھندو -اروپائی که به فالت ايران و شمال ھند آمدند ،خود را
"آريائی" گفته اند که مفھوم زبانی -تباری -اخالقی داشته است .پس واژه آريائی
ھيچگونه بارنژادی )برتريخواھانه( نداشته ،شامل تمام اقوامی بوده که مشترکات
زبانی -فرھنگی داشته و فرھنگ ساز و تمدن آفرين بوده اند:
* واژۀ اريا  36مرتبه در ريگويدا )اواسط ھزارۀ دوم ق م( ،آمده و باساس
ويداھا آريا ورته )سرزمين آريائيھا( نام قديمی شمال و مرکزھند است.
* واژۀ اي َيريا حدود  50باردراويستا )اوايل ھزارۀ اول ق م( ذکرشده ونخستين
سرزمين خويش را که اھورا مزدا آفريده ،اِييَريانه ويجه )سرزمين آريائيھا(
گفته اند که حدود  13بار تکرار شده و بايد مھد نخستين آريائی ھا باشد )يک
منطقۀ کوھستانی و دارای اقليم شديد  10ماه زمستان و  2ماه تابستان( .بعدا
ازآفرينش  15سرزمين ديگر)از سغد درشمال تا پنجاب درجنوب( سخن گفته
ميشود که احتماال بآنجا ھا مھاجرت نموده و درآنجا ھا مستقرشده اند .کلمات
"اريانا"ی يونانی و"ايران" نياکان خودمان تغيرشکل بعدی اين واژه ھا است.
* درکتيبه ھا ،شاھان ھخامنشی خود را آريائی و از تبارآريائی گفته اند .دراين
کتيبه ھا آريائی بمفھوم زبان نيز بکاربرده شده است .کتيۀ رباطک ھم واژۀ
آرياو= آريائی را بمفھوم زبانی بکار برده است .ھرودوتس نيز ماد ھا را
آريائی خوانده است.
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* شواھد زبانی ،مراسم مذھبی -فرھنگی و سايرعاليم باستان شناسی )ارابه ھا،
ساختمان ھا ،گورستان ھا ،ظروف و وسايل باقيمانده( نشان دھندۀ پيوند پيشين و
مھاجرتھای اين مردمان به فالت ايران و ھند شمالی ازمناطق آسيای ميانه است
)مگراينکه کشفيات آينده ،خالف آنرا ثابت سازد(.
* معاھدۀ ميان شاه ھيتی و ميتانی )اواسط ھزارۀ دوم ق م( حاوی نام خدايان
آريائی است .رسالۀ اسپ شناسی بزبان ھيتی نيز شامل اصطالحات فنی و اعداد
آريائی است .اين موضوع يکی ازعاليم مھاجرت آريائيھا ازماورای قفقاز است.
 - 2پارس )پرشيا(
طوريکه شاھان ماد را بنام خانواده )تبار( يا محل شان ميشناسيم ،شاھان ھخامنشی
نيزخود را درکتيبه ھای خود بنام تبار و محل شان )آريائی ،پارسی ،شاه در پارس
و شاه شاھان مردمان ديگر( خوانده اند .شاھان ساسانی خود را شھنشاه ايران و
انيران گفته اند ،اما ھر سه امپراطوری ھخامنشيان ) 330 –550ق م( ،پارتيان
) 247ق م –  224م( و ساسانيان ) 637 – 224م( که حدود  1100سال بر
قلمروی بزرگی از آسيای ميانه تا ھند و از غرب چين تا شمال افريقا و يونان
حکومت کردند ،درمنابع خارجی بنام "امپراطوريھای پرشيا" خوانده شده اند.
در کتاب مقدس نيزکوروش )اشعيا  ،45دانيال؛ عزرا  ،(3-1کمبوجيه يا اخشورش
)عزرا  ،(6 : 4برديا يا ارتحشستا )عزرا  ،(23-7 :4داريوش )عزرا  5و ،(6
خشايارشاه يا اخشورش )استر  (10-1و اردشير يا ارتحشستا )نحميا  13-1و عزرا
 (10-7پادشاه فارس خوانده شده است .درتورات آمده است ،کوروش پادشاه فارس،
يھودی ھا را از اسارت بابل نجات داده و بآنان کمک کرده تا معبد ويران شدۀ
يوروشليم را دوباره اعمار کنند.
 - 3آريانا
جغرافيای اريانا بحيث يک منطقه يا سرزمين ،فقط توسط سترابو ) 24م( گزارش
داده شده است .نظر به توصيف او دو آريانا وجود داشته :آريانای کوچک  -ساحۀ
بين رود سند ،ھندوکش و کرمان؛ و آريانای بزرگ  -ساحۀ از رود سند ،بحرھند،
پارس و ماد تا سغد )نقشۀ  4ديده شود(.
باينترتيب آريانای کوچک دربرگيرندۀ نيمۀ کشورھای امروزی پاکستان ،افغانستان
و ايران است ،اما جغرافيای آريانای بزرگ که عمدتا شامل بخشھای ازکشورھای
جديد قرغزستان ،تاجکستان ،ازبکستان ،ترکمنستان ،پاکستان ،افغانستان و ايران
ميشود ،تا اندازۀ زيادی با جغرافيای فالت ايران تطابق دارد )نه کشورخاصی(.
)نقشۀ  4ديده شود(.
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 - 4ايران
واژه "ايران" باراول درکتيبه ھا و سکه ھای ارد شيراول موسس ساللۀ ساسانيان
)اوايل سدۀ سوم( بکار رفته که دربرگيرندۀ قلمروی فالت ايران است .اما شاپور
اول )پسرارد شيراول( و شاھان بعدی ساسانی خود را شاه ايران )فالت ايران( و
انيران )خارج فالت ايران( خوانده اند .واژۀ "ايرانشھر" نيزبه قلمروی شاپوراول
اطالق شده که دربرگيرندۀ تمام قلمروی ايران و انيران است .وسعت ايرانشھردر
سدۀ پنجم و ششم نيزاين موضوع را تائيد ميکند )نقشۀ  1ديده شود(.
 - 5خراسان
واژۀ "خراسان" باراول دراواخرسدۀ پنجم ميالدی بحيث بزرگترين حوزه )کوست(
به مناطق شمالشرق قلمروی "ايرانشھر" ساسانيان )سمرقند ،سغد ،خوارزم ،بلخ،
مرو ،ھرات ،توس ،نيشاپور ،گرگان و (...و"نيمروز" به مناطق جنوب شرقی آن
)کابل ،بست ،فراه ،زابلستان ،زرنگ ،کرمان ،ھماوران و (...در اثر مشھور
"شھرستانھای ايرانشھر" اطالق شده است )نقشۀ  2ديده شود( .ھمچنان گفته شده
که شاھان يفتلی نيز درھمين سده ،خود را "خراسان خوتای" خوانده اند و اين لقب
را در مسکوکات خود بکار برده اند.
+++
از اينکه منابع داده شده و شواھد ارائه شده برای اثبات ادعاھا و نتيجه گيريھای
فوق قناعت بخش بودند يا نه ،قضاوت را به خوانندگان و پژوھشگران ميگذارم.
اما واقعيت مورد قبول مجامع علمی وپژوھشی اين است که ،ھيچ پژوھشی پايان
کار و حرف آخرنبوده وبا کشف اسناد و شواھد جديد ميتواند تغيير کند .با درنظر
داشت اين اصل ،ازساير پژوھشگران وعالقمندان مسايل سياسی وتاريخی کشور
صميمانه خواھش ميشود در حصه غنا و تکميل آن ياری نمايند}.{2
+++
در بررسی آثار پس از اسالم ،خوشبختانه منابع وافر و گرانبھای عربی و پارسی
وجود دارد که قدامت آنھا به حدود  1200سال ميرسد .گرچه از يکتعداد اين منابع
در بررسی نام ھای ايران و خراسان نام برده شده ،ولی تاکنون از تمام اين منابع
برای پژوھش اين موضوع استفادۀ بيغرضانه بعمل نيامده و يا در مواردی نقل قول
ھا از منابع دومی و سومی گرفته شده که با اصل آن تطابق ندارد} .{5 - 3اما در
اين پژوھش تمام نقل قولھا بطورمستقيم از آثاری دست اول )که دراختيار نويسنده
قرار دارد( رونويس وپيشکش دوستان گرديده است)اما ديوان شعرا مورد بررسی
قرار نگرفته – باستثنای شھنامۀ فردوسی که ارزش بزرگ تاريخی دارد(.
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در بررسی اين آثار دو مشکل وجود دارد :مشکل اول اينکه موقعيت و مرزھا در
منابع تاريخی مشخص نبوده و فقط درمنابع جغرافيائی داده شده است .مشکل دوم
در ترجمۀ آثار عربی )و خارجی( توسط دانشمندان ايرانی است که در اکثريت
موارد ،واژۀ "فارس" عربی و " پرشيا"ی انگليسی را "ايران" ترجمه کرده اند.
اما خوشبختانه درمورد واژۀ "خراسان" اين مشکل وجود ندارد .لذا گنجينۀ بزرگ
زبان و ادبيات پارسی معتبرترين و دقيقترين منبع در مورد کاربرد واژۀ "ايران"
محسوب ميشود.
درنقل قولھا کوشش شده عبارات و جمالتی بيرون نويس شود که تا اندازۀ زيادی
نشان دھندۀ موقعيت جغرافيائی منطقه بوده و يا دارای ارزش عملی و پژوھشی
باشد .اين بحث با نقل قول از قديم ترين آثر با ذکر نام کتاب ،مولف ،زبان نوشتار
و سال تقريبی تاليف )چون دربسياری موارد سال تاليف معلوم نبوده و دربين دو
تاريخ حدس زده ميشود( بطورکرونولوژيک آغازميشود:
فتحنامه سند )چچنامه( علی بن حامد کوفی  -فارسی )عربی  255 – 215ق /
 869 – 830م( 613 :ق  1216 /م }{6
ص  :9در سبب تصنيف کتاب :علمای زمانه و حکمای يگانه ھريکی در دوران
خود باستظھارمخدومان و مربيان تاريخی وتصنيفی در گردن روزگارقالده کرده
اند ،چون خبر فتح خراسان و عراق و فارس و روم و شام ،و ذکر آن ھريک از
مصنفان متقدم بشرح و بسط در سلک نظم و نثر کشيده – و فتح ھندوستان که بر
دست محمد قاسم و امرای عرب و شام بود ،در اين ديار اسالم ظاھر گشت ،و از
ديار محيط تا حد کشمر و کنوج مساجد و منابر بنا شد ...خواستم تا ذکراين نواحی
و کيفيت و کميت خلق و کشتن آن معلوم گردد و تاريخی ساخته آيد.
مسالک و ممالک ابن خردادبه – عربی 272 – 231 :ق  885 – 845 /م }{7
ص  :21فريدون زمين را ميان سه فرزندش تقسيم کرد ،لذا سلم را که ھمان شرم
است برمغرب حاکم گردانيد ،پادشاھان روم و سغد از فرزندان اويند؛ و طوش را
که ھمان طوج است بر مشرق حاکم گردانيد ،پادشاھان ترکستان و چين از فرزندان
اويند؛ و ايران را که ھمان ايرج است بر ايرانشھر که عراق باشد حکومت داد،
کسريھا و پادشاھان عراق از فرزندان اويند.
ص  :23پس از مشرق آغازکنيم که ربع مملکت است و از خراسان که تحت
حاکميت اسپھبذ باذوسبان و چھار مرزبان قراردارد که ھر مرزبان درربع خراسان
مستقر است؛ يک ربع خراسان ازآن مرزبان مروشاھجان و اعمال آن و يک ربع
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از آن مرزبان بلخ و طخارستان و ربع ديگر ازآن مرزبان ھرات و بوشنج و
بادغيس و سجستان ميباشد؛ و ديگر ربع ازآن مرزبان ماورالنھر است.
فتوح البلدان بالذری – عربی 279 - 255 :ق  892 – 868 /م }{8
فھرست کتاب :فتح گرگان طبرستان ،فتح خوره ھای فارس و کرمان ،فتح سيستان
و کابل ،فتح خراسان ،فتح ھای سند.
ص  :63چون شھر فتح گرديد ،يزد گرد پسر شھريار ،شاھنشاه پارس آھنگ گريز
کرد .پی }بر تختی{ زنبيل وار برنشست و از کاخ سپيد مدائن برون شد .از اين
روی نبطيان وی را "برزبيال" خواندند  ...درآن سال که شاه ايران ميگريخت،
گرسنگی شدت يافته بود و بيماری طاعون به جان ھمه پارسيان افتاده بود – آنگاه
مسلمانان از گداری }در دجله{ گذشتند و جانب شرقی مدائن را نيز فتح کردند.
ص  :275چون يزيد بن معاويه به خالفت رسيد سلم بن زياد را امارت خراسان و
سيستان داد.
ص  :281درآن ھنگام که مامون به خراسان آمد ،باج سيستان دو چندان شد و کابل
فتح گرديد و شھريارآن اسالم آورد و اطاعت کرد.
ص  :285عبدﷲ به کرمان رفت و ازآنجای به طبسين شد .طبسين دو بارو دارد که
يکی را طبس گويند و ديگری را کرين ،آنجای گرمسير است و دارای نخلستان ھا
و آن دو دژ در خراسان اند.
ص  :326قيقان در ديار سند ،نزديک سرحد خراسان واقع است.
تاريخ يعقوبی – عربی 284 – 259 :ق  897 – 872 /م }{9
ص  :218مرکز پادشاھان فارس درآغاز سلطنت اردشير بابکان ،اصطخر از
استان فارس بود .سپس پادشاھان پيوسته جابجا ميشدند تا انوشيروان پسر قباد
پادشاھی يافت و در مدائن عراق فرود آمد و آنجا پايتخت گرديد.
شھرھای که دولت ايران آنھا را مالک بود وبرآنھا پادشاھی داشت بدين قراراست:
از استان خراسان :نيشاپور ،ھرات ،مرو ،مرورود ،فارياب ،طالقان ،بلخ ،بخارا،
بادغيس ،باورد )ابيورد( ،گرجستان ،طوس ،سرخس و گرگان .و اين استان را
سپھبدی بود که او را سپھبد خراسان ميگفتند.
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و از استان قھستان :طبرستان ،ری ،قزوين ،زنجان ،قم ،اصبھان ،ھمدان ،نھاوند،
دينور ،حلوان ،ماسبذان ،مھرجانقذق ،شھرزور ،صامغان ،آذربايجان ،و اين استان
را سپھبدی بودی بنام اسپھبد آذربايجان.
و کرمان و فارس که شھرھای آن استخراست و شيراز و اردکان و نوبندجان و
جور و کازرون و فساو دارابجرد و اردشير خره و سابور ،و اھواز که شھرھای
آن جندی شاپور است و سوس و نھرتيری و مناذر و شوشتر و ايذج ورامھرمز،
اينھا را سپھبدی بودی بنام سپھبد فارس .و استان عراق که چھل و ھشت ناحيه در
امتداد فرات و دجله داشت ... :سپھبد چھارمی نيز بنام سپھبد مغرب داشتند...
البلدان يعقوبی – عربی 278 :ق  891 /م }{10
ص  :35بخش مشرق :از بغداد تا جبل )عراق عجم( و آذربايجان و قزوين و
زنجان و قم و اصفھان و ری و طبرستان و گرگان و سيستان و خراسان و آنچه به
خراسان پيوسته است از تبت و ترکستان.
ص  :45واليان خراسان در اينجا }مرو{ منزل ميکردند و نخستين کسيکه درآن
فرود آمد مامون بود؛ سپس کسانيکه بعد ھا حکومت خراسان يافتند ،تا آنکه عبدﷲ
بن طاھر در نيشاپور منزل گزيد.
ص  :47سيستان :که شھر بزرگ آن بست است شامل نواحی بست ،جوين ،رخج،
خشک ،بلمر ،خواش ،زرنج ،ھندمند }ھيرمند{ تا مکران که از بالد سند و قندھار
ھم مرز است.
ص  :51بلخ شھربزرگتر خراسان است و پادشاه خراسان شاه طرخان ،در آنجا
منزل داشت  ...شھربلخ وسط خراسان است ،چنانکه از آنجا تا فرغانه سی منزل
بطرف مشرق است و ازآنجا تا ری سی منزل بطرف مغرب .ازآنجا تا سيستان سی
منزل بطرف قبله و ازآنجا تا کابل و قندھار سی منزل ،و ازآنجا تا کرمان سی
منزل و از آنجا تا کشميرسی منزل ،و از آنجا تا خوارزم سی منزل و از آنجا تا
ملتان سی منزل.
ص  :54 – 52شھرھای شرقی بلخ :خلم ،سمنجان ،بغالن ،سکلکند ،ولوالج،
ھوظه ،آرھن ،راون ،طارکان ،نورنن ،بدخشان و جرم تا ناحيۀ سرزمين تبت ...
شھرھای طرف راست :خست ،بنجھار ،بروان ،غوروند و باميان  ...شھرھای واقع
در دست چپ :ترمذ ،سرمنگان ،دارزنکا ،چغانيان ،و در دست چپ :خرون،
ماسند ،بارسان ،قباديان ،رايوز ،وخش ،ھالورد ،کاربنک ،انديشاراع ،روستابيک،
ھلبک ،رامنک تا مرز ترکستان ،راشت و کماد و بامر  ...شھرھای شمال بلخ:
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درباھنين ،کش ،نخشب ،صغد تا سمرقند  ...شھرھای طرف راست نھر بلخ:
تخارستان ،اندراب ،بذخشتان و باميان تا شھر کابلشاه ...
ص  :69خاندان طاھر ،واليان خراسان پنجاه و پنج سال برسر کاربودند .و پنج نفر
از اينان ،برخراسان حکومت کردند.
ص  :129سمرقند باالتر از آنست که زينت خراسان گفته شود ،بلکه بھشت استان
ھا است.
البلدان ابن فقيه – عربی 290 :ق  902 /م }{11
ص  :161دغفل گويد :چون زبانھا گوناگون شد ،خراسان و ھيطل ،دو فرزند عالم
بن سام بن نوح ،در يک روز ،درآمدند .و ھريک به جائی شدند که تاکنون به نام
آنان است .فرزندان ھيطل ازآن سوی نھر بلخ اند ،و آن شھرھا ھياطله نام دارد و
از اين سوی آن ،خراسان است.
ص  :171بالذری گويد :خراسان چھار جز است .جز نخستين ايرانشھر است ،و
آن نيشاپوراست و قھستان و طبسين و ھرات و بوشنج و بادغيس و طوس – که نام
آن طابران است .جز دوم ،مروشاھجان است و سرخس و نسا و باورد و مرورود
و طالقان و خوارزم و زم و آمل – واين دو برساحل نھر بلخ اند – و بخارا .جز
سوم ،که در طرف باختری نھر است و تا نھر ھشت فرسنگ فاصله دارد ،فارياب
است و جوزجان و طخارستان عليا – و آن تالقان است – و ختل – و آن وخش
است – و قواديان ،و خست و اندرابه ،و باميان ،و بغالن ،و والج – و اين شھر
مزاحم بن بسطام است – و روستای بنک ،و بدخشان – و اين ورودگاه مردم است
به تبت – و اندرابه ،راه ورود مردمان است به کابل – و ترمذ – وآن درخاور بلخ
است – و چغانيان و زم و طخارستان سفلی و خلم و سمنجان .جز چھارم ماورالنھر
است و چاچ ،و طراربند ،و سغد – و آن کس )کش( است – و نسف )نخشب( و
روبستان ،و اسروشنه ،و سنام – دھکده مقنع – و فرغانه ،و شم ،و سمرقند ،و
ابارکت و بناکت و ترک.
تاريخ طبری – عربی 302 :ق  914 /م }{12
ص ) 1996ج  :(4وقتی مردم جلوال شکست خوردند يزدگرد پسرشھريار پسر
خسرو که درآنوقت پادشاه پارسيان بود به آھنگ ری حرکت کرد  ...پس از آن
آھنگ خراسان کرد و به مرو رسيد ...
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تاريخ بلعمی  -فارسی )ترجمۀ تاريخ طبری ،عربی 302 :ق  914 /م( 352 :ق /
 963م }{13
ص  :1و بدانکه اين تاريخ نامۀ بزرگست که گرد آورد ابی جعفر محمد بن جرير
يزيد الطبری رحمه ﷲ که ملک خراسان ابوصالح منصور بن نوح فرمان داد
دستور خويش را ابوعلی محمد بن محمد بن البلعمی ،که اين تاريخ نامه را که ازآ ِن
پسر جرير است پارسی گردان ھرچه نيکوتر ،چنانکه اندر وی نقصانی نباشد.
ص  :101و نخستين کسی که برپيل نشست اوبود ازملکان ،و پيل را حرب فرمود،
و او را سه پسر بود مھمترين را }نام{ طوج و ميانگين را سلم و کھترين را ايرچ،
و آفريدون بزندگانی خويش جھان را ميان فرزندان قسمت کرد }و{ بسه بھر کرد
ناحيت ترک و خزران ،و چينستان و زمين مشرق طوج را داد ،و او را فغفور نام
کرد ،و زمين عراقين :جملۀ بصره و بغداد و واسط و پارس و}ناحيتش و آن کجا
ميان جھان بود و آبادان تر بود و زمين{}سند و ھندو{و حجاز و يمن ھمه ايرج را
داد ،و آفريدون از ھمه فرزندان او را دوسترداشتی ،واليت او را بدو باز خواندی
ايران شھر ،و زمين مغرب و روم }روس و سقالب و آذربايگان و اران و کرج{
تماميت مر سلم را داد}واو را قيصرنام کرد{ ...و اقليم ايران ھمه بدست او شد.
ص  :115و ضحاک که او را اژدھا}ک{ خواندند عم زاد آن شداد بود و پادشاھی
ری و طبرستان و گرگان و خراسان تا ھندوستان او را بود،
ص  :365و افراسياب ترک آگاه شد که کار ايران چون ضعيف شدست ،بيامد و
ملک بگرفت  ...پس از آن زو بن طھماسب بيرون آمد سپاه برو بيعت کردند و با
افراسياب حرب کردند يکبار و دوبار و سه بار تا او را از زمين ايران بيرون
کردند ،و باز ترکستان بردند .و آن روز که افراسياب را ھزيمت کردند و او را از
ايران بيرون کردند و باز بترکستان بردند ،و عجم زان جور و ستم رھائی يافتند،
آبانماه بود و آبان روز .عجم آنروز چون عيدی دارند و چون روز مھرگان.
ص  :423رستم ازآنجا }يمن{ باز گشت و به ايران آمد و کيکاوس را بر تخت
بنشاند .کيکاوس رستم را آزاد نامه بنوشت و پادشاھی زابلستان و سيستان بدو داد.
ص  :467گشتاسب او را گرامی کرد ،و لشکر برگرفت و از حصار بيرون آمد و
بشھر بلخ بسر مملکت خويش باز گشت .و اسفنديار را سپاه داد بسيار ،و خزينه .و
او را ايدون گفت کای پسر از پس خرزاسب ھمی رو و کار او را خوار مدار ،تا او
را نگيری و نکشی ،که بايد کين پدر من لھراسب ازو بخواھی و زمين ترکستان
ويران کنی چنانکه او زمين ايران ويران کرد ،و بکوش درفش کاويان باز ستانی.
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ص  :505بدان و آگاه باش که از پس ذوالقرنين لشکر او ھرچه يونانيان بودند باز
يونان شدند ،و جھان بدو نيم شد و درقسمت ملک .اما ملک عجم از آب دجله بود
زمين عراق و بابل و اصفھان و کوھستان و ری و جبال و طبرستان و گرگان و
خراسان تا لب جيحون .و ازان سوی حد ترک بود  ...و از لب دجله ازان سوی
زمين عراق که موصل بود و جزيره و کوفه و باديه و زمين شام و حجاز و يمن و
مصر و يونان تا حد مغرب اين ھمه بدست ملکان يونان اندر بود...
ص  :559و موصل با جزيره تا عقبۀ حلوان تا ھمدان و ری و اصفھان و جبال و
کوھستان و قومس و خراسان تا لب جيحون ھمه از ملوک طوايف داشتند،
ص  :616و برابر مداين شھری بنا کرد }و او به اردشير نام نھاد{ و زانجا بپارس
آمد و باصطخر بنشست ،و آن واليت او را صافی شد و سپاه گرد کرد و بساخت ،و
آھنگ خراسان کرد و از پارس برفت و به سيستان آمد ،و بگرفت و از آنجا
بخراسان رفت و ھمه شھرھای خراسان بگرفت ،چون مرو و بلخ و ھرا و نشابور،
و ھمه ملوک طوايف را قھر کرد ،و خلقی بمرو اندر بکشت ،و سرھاشان بپارس
فرستاد و بدر آتش خانۀ اصطخر بدار کرد ،و باز بپارس آمد و آنجا }به جور{
بنشست و ملوک طوايف ھرچه گرداگرد او بودند }چون ملک کوشان و ملک
طوران و ملک مکران{ ھمه بطاعت وی آمدند و رسول فرستادند...
ص  :655از حد عراق به خراسان شد و تا لب جيحون بيامد ،و سپاه او چون
شنيدند از پس او بشدند ،و او را بلب جيحون اندر يافتند ،و بھرام بفرمود بسرھنگی
از سرھنگان خويش تا سپاه از جيحون بگذارد و با ترک حرب کرد به ماورالنھر و
کشتن بسيار کرد ،تا ھمه ترکان ماورالنھر برنھار آمدند ،و بھرام را اطاعت
داشتند،
ص  :723و ُملک انوشروان از ُملک ترکستان و ماورالنھر و حد مشرق تا زمين
خراسان و پارس و کرمان و اصفھان و دربند خزران و ديار طبرستان و گرگان و
کوھستان تا ھمه زمين عراق و جزيره و شام و عمان و ھندوستان و باديه و حجاز
و طايف و زمين يمن اين ھمه پادشاھی ازحد مشرق تا به مغرب ،ھمه بر نوشروان
راست بيستاد ،و او اندر ملک بنشست و به آبادانی و عدل و داد مشغول شد،
تاريخ بخارا ابوبکرنرشخی – فارسی )عربی 332 :ق  943 /م( 574 – 522 :ق/
 1178 – 1128م }{14
ص  :11ابوالحسن نيشابوری درکتاب خزائن العلوم آورده است که شھر بخارا
ازجملۀ شھرھای خراسان است ،ھرچند آب جيحون در ميان است.
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ص  :112وچون اميراسماعيل عمروليث را نزد خليفه فرستاد خليفه منشور
خراسان به وی فرستاد ،و از عقبۀ حلوان تا واليت خراسان و ماورالنھر و
ترکستان و سند و ھند و گرگان ھمه او را شد.
مروج الذھب مسعودی – عربی 336 :ق  947 /م }{15
ص  :75ھندوستان از ناحيۀ کوھستان به سرزمين خراسان پيوسته است و ناحيۀ
سند بسرزمين تبت متصل است.
ص  :84درخصوص اقاليم ھفتگانه :اقليم اول سرزمين بابل است و خراسان و
فارس و اھواز و موصل و سرزمين جبال  ...اقليم دوم ھند است و سند و سودان ...
اقليم سوم مکه است و مدينه و يمن و طايف و حجاز و مناطق مابين آن  ...اقليم
چھارم مصر است و افريقا و بربر و آزس و مناطق مابين آن  ...اقليم پنجم شام
است و روم و جزيره  ...اقليم ششم ترک است و خزر و ديلم و قلمرو سقالبيان ...
اقليم ھفتم ديبل است و چين...
ص  :154ديار ھند از حدود منصوره و مولتان به خراسان و سند پيوسته است و
کاروانھا از سند به خراسان و ھم به ھند پيوسته رود و اين ديار را به زابلستان
پيوندد.
ص  :156ديار تبت از يکطرف مجاور سرزمين چين است و ھم مجاور خراسان و
صحراھای ترک است ...
ص  :240اردشير طبقات کسان را مرتب کرد و ھفت طبقه نھاد ،نخست ،وزيران
وپس ازان موبدان که نگھبان امور دين و قاضی القضات و رئيس ھمه موبدان بود
و آنھا نگھبانان امور دينی ھمه کشور و عھده دار قضاوت دعاوی بودند .و چھار
سپھبدی نھاد يکی به خراسان ،دوم به مغرب ،سوم به واليت جنوب و چھارم به
واليت شمال و اين چھار اسپھبد مديران امور ملک بودند که ھرکدام تدبير يک
قسمت مملکت را بعھده داشتند و فرمانروای يک چھارم آن بودند و ھريک از اينان
مرزبانی داشت که جانشين اسپھبد بود و ...
مسالک و ممالک اصطخری – فارسی )عربی 340 :ق  951 /م( :قرن 6/5
ھجری قمری }{16
ص  :5 – 3و سياقت اين کتاب نه بر وضع ھفت اقليم نھاديم  ...و دايره اسالم را به
 20اقليم تقسيم کرديم :ديارعرب ،دريای پارس ،زمين مغرب ،ديار مصر ،صورت
شام ،دريای روم ،ديار جزيره ،ديار عراق ،ديار خوزستان ،ديار پارس ،ديار
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کرمان ،منصوره بشمول بالد سند و ھند مسلمانی ،آذربايگان ،کوھستان ،ديلمان،
واليت خزر ،بيابان ميان پارس و خراسان ،سيستان ،خراسان و ماورالنھر ... .اين
شکل صورت زمين است آبادان و ويران ،و قسمت کرديم بر ممالک .و معنی
ممالک پادشاھيھا باشد کی يکی را از آن مملکت گويند.
ص  :5ھيچ ملکی آبادان تر و تمامتر و خوشتر از ممالک ايرانشھر نيست و  ...حد
اين مملکت در روزگار پارسيان معلوم بود .چون مسلمانی آشکار شد مسلمانان از
ھر مملکتی نصيبی بگرفتند ،برين جمله که ياد کرده آيد :ازمملکت روم شام و
مصر و اندلس و مغرب ،از ملکت ھندوستان آنچه بزمين منصوره پيوندد و مولتان
تا کابلستان و حدود تخارستان ،و ازملکت چين ماورالنھر و ھرچه با آن رود.
ص  :192ذکر سيستان و توابع آن :جانب شرقی سيستان بيابان مکران است و
زمين سند و بھری از اعمال مولتان .و جانب غربی خراسان و بعضی از اعمال
ھندوستان .و جانب شمالی زمين ھندوستان .و جانب جنوبی بيابان سيستان و
کرمان.
ص  :197صفاريان که پارس و خراسان و سيستان و مکران به غلبه گرفتند ازين
جايگه برخاستند.
ص  :202ذکر اقليم خراسان :خراسان مشتمل است بر کوره }استان يا واليت{ ،و
اين نام اقليم است و آنچه محيط است به خراسان .و شرق خراسان نواحی سيستان و
ديارھندوستان باشد ،بحکم آنکه ما غور و ديار خلج و حدود کابل ھمه از شمار
ھندوستان نھاديم .و غرب خراسان بيابان غزنی و نواحی گرگان نھاده ايم .وشمال
خراسان ماورالنھر و بھری از بالد ترکستان و ختل .و جنوب خراسان بيابان پارس
و قومس .و پيش از اين گفته آمدست کی قومس را با ديلمان اضافت کرديم .و ھم
چنين گرگان و طبرستان و ری و آنچه بدان پيوسته است .و اين مجموع را اقليمی
نھاده ايم چنانک ذکر رفت .و بالد ختل را با ماورالنھر نھاده ايم و خوارزم را ھم
از ماورالنھر ياد کرديم ،جھت آنکه شھر خوارزم برآن جانب جيحون نھاده است و
سوی بخارا نزديک ترست ازان کی سوی شھرھای خراسان .و خراسان را جانبی
ھست ميان بيابان پارس و ميان ھراه و و غور و غزنين ،و جانبی ديگر در حد
غربی از حد قومس تا نواحی فراوه .اين ھردو جانب را از خراسان جدا کردند تا
تربيع خراسان درست آيد.
ص  :203و شھرھای خراسان که براعمال }ناحيه ھا{جمع کنند و آنرا نام برند و
باز گويند چھار شھراست :نيشابور و مرو و ھراه و بلخ .و ديگر کوره ھا ھست
چون قوھستان و طوس و نسا و باورد و سرخس و اسفراين و بوشنگ و بادغيس و
گنج رستاق و مرورود و گوزگانان و غرجستان و باميان و تخارستان و زم و آمل.
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ص  :216نواحی بلخ اينست :تخارستان ،ختل ،پنجھير ،بدخشان ،عمل باميان
ص  :245و سامانيان در بخارا مقام داشته اند بحکم آن کی سرحد خراسان و
ماورالنھر است.
التنبيه مسعودی – عربی 345 :ق  956 /م }{17
ص  :30و ما عقايد ايرانيان و نبطيان را درباره تقسيم معموره زمين  ...آورده ايم
و گفته ايم که آنھا نقاط شرقی مملکت خود و مناطق مجاور آنرا خراسان ناميده اند
که ُخر ھمان خورشيد است و اين نواحی را بطلوع خورشيد منسوب داشته اند و
جھت ديگر را که مغرب است خربران ناميده اند که بمعنی غروب خورشيد است و
جھت سوم را که شمال است باخترا و جھت چھارم را جنوب است نيمروز ناميده
اند و اين کلماتيست که ايرانيان و سريانيان که نبطيانند به آن اتفاق دارند.
ص  :49و مورگان دھکده ايست بنزديکی اين کوه و کوه مابين دھکده مورگان و
دھکده ديگری از توابع نيشاپور بنام ھفدره يعنی ھفت در قراردارد و اين آغاز
واليت خراسان است ،زيرا قومس واليتی جداست ميان ری و خراسان و شھرھای
آن بسطام و سمنان و دامغان است.
ص  :73پارسيان قومی بودند که قلمروشان ديار جبل بود از ماھات وغيره و
آذربايجان تا مجاور ارمينيه و اران و بيلقان تا دربند که باب و ابواب است و ری و
طبرستان و مسقط و شابران و گرگان و ابرشھر که نيشاپور است و ھرات و مرو
و ديگر واليت ھای خراسان و سيستان و کرمان و فارس و اھواز با ديگر سرزمين
عجمان که در وقت حاضر باين واليت پيوسته است ،ھمه اين واليت ھا يک
مملکت بود ،پادشاھش يکی بود و زبانش يکی بود ،فقط در بعضی کلمات تفاوت
داشتند ،زيرا وقتی حروفی که زبان را بدان می نويسند يکی باشد و ترکيب کلمات
يکی باشد زبان يکی است و گرچه در چيزھای ديگر تفاوت داشته باشد چون
پھلوی و دری و آذری و ديگر زبانھای پارسی.
ديباچه شاھنامۀ ابومنصوری – فارسی 346 :ق  957 /م }{18
بند  :68 – 46پس اميرابومنصورعبدالرزاق مردی بوذ با فر و خويشکام بوذ و با
ھنر و بزرگمنش بوذ اندرکامروايی و با دستگاھی تمام از پاذشاھی و ساز مھتران،
و انديشه ی بلند داشت و نژاذ بزرگ داشت به گوھر و از تخم اسپھبذان ايران بوذ
و کار کليله و دمنه و نشان شاه خراسان بشنيذ ،خوش آمذش .از روزگار آرزو کرد
تا اورا نيز ياذگاری بوذ اندر اين جھان .پس دستور خويش ابومنصور المعمری را
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بفرموذ تا خداوندان کتب را از دھقانان و فرزانگان و جھانديذگان ،از شھرھا
بياورد .و چاکر او – ابومنصورالمعمری – به فرمان او ،نامه کرد و کس فرستاذ
به شھرھای خراسان ،و ھشياران ازآنجا بياورد ،چون ماخ پير خراسانی از ھری،
و يزدانداذ پسر شاپور از سيستان ،و چون شاھوی خورشيذ پسر بھرام از نشابور،
و چون شاذان پسر برزين از طوس ،و ھرچھارشان گرد کرد و بنشاند به فراز
آوردن اين نامه ھای شاھان و کارنامه ھاشان و زندگانی ھريکی ،و روزگار داذ و
بيداذ و آشوب و جنگ و آيين از ِکی نخستين کی اندرجھان او بوذ کی آيين مردمی
آورد و مردمان از جانوران پذيذ آورد تا يزدگرد شھريار کی آخر ملوک عجم بوذ،
اندر ماه محرم و سال بر سيصذ و چھل و شش ازھجرت بھترين عالم محمد )ص(.
و اين نامه را نام شاھنامه نھاذند ..
بند  :126 -123و آفتاب برآمدن را باختر خواندند و فروشدن را خاورخواندند و
شام و يمن را مازندران خواندند و عراق و کوھستان را سورستان خواندند .و
ايرانشھر از روذ آموی است تا روذ مصر.
صورت االرض ابن حوقل – عربی 367 :ق  977 /م }{19
ص  :150سيستان با منضمات آن محدود است از مشرق به بيابان واقع در ميانۀ
کرمان و سرزمين سند و سيستان و قسمتی از اعمال ملتان ،و از مغرب به خراسان
و بخشی از اعمال ھند ،و ازشمال به سرزمين ھند و از جنوب به بيابان واقع در
ميانه سيستان و کرمان ،و در قسمت مجاور خراسان و غور و ھند انحنايی دارد.
شھرھای سيستان باساس فھرست مطالب :زرنج ،بالش ،رخج ،بلدی داور ،بغنين،
خلج ،بشلنک ،خاش ،بست ،قرنين ،طاق ،سروان
ص  :162خراسان شامل واليات )کوره ھا( بزرگ و اعمال پھناوراست .خراسان
نام اقليم است و حدود آن از مشرق نواحی سيستان و سرزمين ھند – بنابر آنچه من
قسمت پشت غور تا ھند را به سيستان منضم کرده ام و نيز ديار خلج را که در
مرز کابل است و وخان واقع در پشت ختل و جز آنرا از نواحی ھند برشمرده ام –
واز مغرب بيابان غز و نواحی گرگان ،و از شمال سرزمين ماورالنھر و اندکی از
سرزمين ترک واقع بر پشت ختل ،و ازجنوب بيابان فارس و کومش و تا نواحی
جبال ديلم با گرگان و طبرستان و ری و منضمات آن است .ھمه اينھا را يک اقليم
نھاده ام و ختل را به ماورالنھر پيوسته ام زيرا ميان رودھای وخشاب و خرباب
)جرياب( قرار دارد .خوارزم را نيز جزو ماورالنھر نھاده ام زيرا بزرگترين شھر
آن پشت رودخانه و به بخارا نزديکتر از شھرھای خراسان است ،و در طرف
مشرق خراسان ميان بيابان فارس و ھرات و غور تا غزنه زنخی )جانبی( است و
ھمچنين زنخ ھای ديگری در مغرب آن است در مرکز کومش تا نواحی فراوه .و
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فاصله ميان دو زنخ از تربيع )چھارديواری( جوانب ديگر خراسان کوتاھتر است.
و نيز حدود گرگان و دريای خزر تا خوارزم کمان وار است.
شھرھای خراسان باساس فھرست مطالب :نيشاپور ،مرو ،ھرات ،مالن ،اسفزار،
پوشنگ ،کوسری ،بادغيس ،مروالرود ،طالقان ،فارياب ،جوزجان ،غرج الشار،
غور ،سرخس ،نسا ،فراوه ،قھستان ،قاين ،گناباد ،بلخ ،باميان ،تخارستان ،ختل،
بدخشان ،پنجھير ،کابل ،آمل ،زم.
ص  :169داراالمارۀ خراسان در روزگار گذشته تا زمان طاھريان در مرو و بلخ
بود ،ولی طاھريان آنرا به نيشاپور منتقل کردند.
ص  :191ماورالنھر محدود است از مشرق به فامر و راشت و بخشی از سرزمين
ھند به خط مستقيم که مجاور ختل است ،و از مغرب به سرزمين غزان و خرلخ از
ناحيه طراز که کمان وار به باراب و ستکند و سغد و سمرقند و نواحی نجرا تا
خوارزم کشيده شده ،به درياچه خوارزم منتھی می شود ،و ازشمال به سرزمين
ترکان خرلخی که از دورترين نقطه سرزمين فرغانه تا طراز به خط مستقيم کشيده
شده است .خوارزم و ختل در ماورالنھر ھستند زيرا ختل ميان رود خشاب و
خرباب }جرياب{ قرار دارد و خود جيحون ،خرباب و نواحی پايين تر از آن جز
ماورالنھر اند و خوارزم که مرکز آن است پشت رود است و به شھرھای
ماورالنھر نزديکتر از شھرھای خراسان ميباشد.
شھرھای ماورالنھرباساس فھرست مطالب :ترمذ ،قباديان ،چغانيان ،اخسيکت،
خوارزم ،بخارا ،سغد ،سمرقند ،کش ،نسف ،اشروسنه ،خرقانه ،زامين ،چاچ،
ايالق ،اپسيجاب ،خجند ،فرغانه.
حدود العالم  -کھن ترين متن جغرافيائی پارسی زبانان 372 :ق  982 /م }{20
ص  :189سخن اندر ناحيت ھندوستان و شھرھای وی :قندھار ،گرديز ،سول،
نينھار ،لمغان ،قشمير و ...
ص  :291سخن اندر ناحيت خراسان وشھرھای وی :ناحيت مشرق وی ھند است.
و جنوب وی بعضی از حدود خراسان است ،و بعضی بيابان کرکس کوه .و مغرب
َر
وی نواحی گرگان است ،و حدود غور .و شمال وی رود جيحون است و  ...د ِ
ترکستان است  ...و پادشای خراسان اندر قديم جدا بودی و پادشاه ماورالنھر جدا ،و
اکنون ھر دو يکی است .و مير خراسان به بخارا نشيند ،وز آل سامان است ،و از
فرزندان بھرام چوبين اند .و ايشان را ملک مشرق خوانند.
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شھرھای خراسان :نيشاپور ،سبزوار ،خسروگرد ،بھمن آباد و مزينان ،آزاذوار،
جاجرم ،سبراين ،جرمگان و سبيبينکان ،خوجان ،راوينی ،نسا ،باورد ،طوس،
ميھنه ،ترشيزو کندر ،بنابد ،تون و کری ،قاين ،طبسين ،کری ،طبس مسينان ،خور
و خسب ،بوژگان ،ھری ،بوشنگ ،نوژگان ،خرگرد ،بادغيس ،کاتون ،خجستان،
کوه سيم ،مالن ،اسبزار ،سرخس ،بون ،کيف ،بغشور ،کروخ ،شورمين،
غرچستان ،دزه ،مرورود ... ،مرو ... ،گوزگانان ،ساروان... ،پارياب... ،
اشبورقان ،انتخو}اندخود{... ،بلخ ،خلم ،تخارستان ،سمنگان ،سکلکند ،بغالن،
ولوالج ،سکميشت ،طايقان ،اندراب ،باميان ،پنجھيرو جاريانه... ،
ص  :317سخن اند ناحيت حدود خراسان و شھرھای وی :ناحيتی است که مشرق
وی ھندوستان است .وجنوب وی بيابان سند است وبيابان کرمان .و مغرب وی
حدود ھری است .و شمال وی حدود غرچستان و گوزگانان و تخارستان.
شھرھای وی :غور ،سيستان ،طاق ،کش ،فره ،خواش ،بُست ،سروان ،زمينداور،
 ،...غزنی ،کابل ،استاخ ،بروان ،بدخشان... ،
احسن التقاسيم مقدسی – عربی 375 :ق  985 /م }{21
ص  :377زبان مردم اين ھشت اقليم عجمی است ،برخی از آنھا دری و ديگران
پيچيده تراند .ھمگی آنھا فارسی ناميده ميشوند و اختالف آنھا آشکار و گنگی در
آنھا نمودار و اين را در جايش تا توانم روشن خواھم کرد.
ص  :379خاوران ... :اين سرزمين سد راه ترکھا و سپر غزھا و ترساننده رومھا
و فخرآور برای مسلمانان است ... ،ابوزيد خاوران را به سه بخش برشمرده:
خراسان ،سگستان ،ماورالنھر .ولی من آنرا يک بخش در دو سوی رود جيحون
خوانده ،ھريک را بنام پايه گذارش ناميده ام ...
اگر پرسند که :چرا مانند ديگر مردم ھرسوی را سرزمينی جداگانه نشناساندی؟
مگر نبينی خود مردم گويند :خراسان و ماورالنھر؟ در پاسخ گفته شود ولی ھمين
مردم نيز ازمرزھای قومس تا طراز را خراسان می نامند .مگر نه خاندان سامانی
شاھان خراسانند و دراين سوی رود زندگانی کنند؟ من نيز که خراسان را نام ويژه
اين سوی رود ننھادم تا سوی ديگر را مانند تو بنامی ديگر بخوانم!
اگرپرسند که :پس چرا سگستان را برخالف پيشينيان داخل اين سرزمين کردی؟
در پاسخ گفته شود :مردم گاھی ھم آنرا از خراسان می شمرند ،مگر نمی دانی در
آن سامان خطبه بنام خاندان سامانی خوانده ميشود؟ ھرگه ما سگستان را يک
سرزمين مينا ميديم ،می بايستی خوارزم را نيز جدا ياد کنيم ...بدانکه سرزمين
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خاوران را دو برادر بنام ھيطل و خراسان دو پسرعالم بن سام بن نوح آباد کرده
اند ،پس اين سوی نھر بنام ھياطله خوانده ميشود.
ص  :429خراسان اميرنشين ھای مرفه و دادگستر دارد مانند :غرج که شار ايشان
خردمندی ھمچون عمرين دادگستر و بخشايشگراست ،و غزنين که صاحبش
ھمواره در جنگ و ستيز است و فريغونيان که نزد ايشان داد و وفاداری ھمگانی
است.
ص  :430من خراسان را به نه خوره }بلخ ،نيشابور ،غزنين ،سگستان ،ھرات،
جوزجان ،مروشاھجان ،قوھستان و بست{و ھشت ناحيت بخش نموده ام ،و آنھا را
 ...بترتيب اندازه ھايشان و  ...مرزھايشان مرتب نموده ام .مثال نخستين آنھا در
سمت جيحون بلخ است و از نظر اندازه }پس از آنھا{ نيشابور ميباشد .مھمترين
ناحيت ھا نيز پوشنج ،بادغيس ،غرجستان ،مرورود ،طخارستان ،باميان ،گنج
روستا ،اسفزار است .طوس و دو خواھرش را خزينه ھای نيشابور بشمارآورديم،
سرخس را نيز جدا از خوره ھا شمردم...
شھرھای بلخ :اشفورقان ،سليم ،کرکو ،جا ،مذر ،برواز ،بدخشان ،پنجھير ،جاربتله
بروان
شھرھای طخارستان :ولوالج ،طالقان ،خلم ،غربنگ ،سمنگان ،اسکلکند ،روب،
بغالن ،اسکيمشت ،راون آرھن ،اندراب ،خست ،سرای عاصم
شھرھای باميان :بسغورفند ،سگاوند ،لخراب
شھرھای غزنين :کرديس ،سگاوند ،نوه ،بردن ،دمراخی ،حشباری ،فرمل،
سرھون ،لجرا ،خواست ،زاوه ،کاويل ،کابل ،لمغان ،بودن ،لھوگر
ص  :457بالذری گويد :خراسان چھار بخش ،نخست نيشاپور و قھستان و ھرات
و طوس .بخش دوم دو مرو ،سرخس ،نسا ،ابيورد ،طالقان و خوارزم .بخش سوم
جوزجانان ،بلخ ،صغانيان .بخش چھارم ماورالنھر .ولی اين مخالف روش من
است.
ص  :490شنيدم که يکی از شاھان خراسان به وزيرش دستور داد تا مردانی را از
 5خوره اصلی گرد آورد ،پس چون آماده شدند و سگستانی به سخن آمد ،وزير
گفت :اين زبان برای جنگ خوبست ،سپس نيشاپوری به سخن آمد ،او گفت :اين
زبان برای داوری خوبست ،سپس مروزی بسخن شد و او گفت :اين زبان وزارت
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را سزاست ،سپس بلخی سخن گفت ،پس او گفت :اين زبان نامه نگاری را شايد و
چون ھراتی به گويش آمد ،او گفت :اين زبان برای دست شوئی خوب است.
اين زبانھای اصلی خراسان اند و ديگران پيرو ايشان اند و از آنھا ريشه گرفته اند
و بدانھا باز ميگردند...
ص  :491اين زبان دری ميباشد و از آنروی اين زبان را دری نامند که نامه ھای
شاھان بدان نوشته ميشود و به وی ميرسد و از ريشه در ساخته شده ،زيرا که
زبانی است که درباريان بدان گفتگو ميدارند.
ص  :492خطبه آدينه دراين سرزمين ھا ھمگی بنام سامانيان است و ھمه
خراجگذار ايشانند .مگر فرمانروای سگستان و خوارزم و غرج شار و جوزجان و
بست و غزنين و ختل که تنھا ھديه می فرستند ،اين اميران خراج را خود مصرف
ميکنند .جايگاه فرمانده لشکردرنيشابوراست .سگستان در دست خاندان عمروليث،
غرج بدست شار ،جوزجان بدست خاندان فريغون ،غزنين و بست در دست ترکھا
است ...نخستين سامانی که که اين سرزمين را بتصرف گرفت اسماعيل بن احمد
بسال  287بود ،پس به بخارا رفت و معتضد کرمان ،جرجان را بدانھا افزود...
شھنامه فردوسی – فارسی 399 :ق  1008 /م }{22
ص ) :20تقسيم جھان به سه بخش توسط فريدون(:
نھفته چو بيرون کشيد از نھان به سه بخش کرد آفريدون جھان
يکی روم وخاوردگر ترک و چين سيم دشت گردان و ايران زمين
نخستين به سلم اندرون بنگريد ھمه روم و خاور مراو را سزيد
ورا کرد ساالر ترکان و چين
دگرتور را داد توران زمين
ازايشان چو نوبت به ايرج رسيد مراو را پدر شاه ايران گزيد
ص ) :282شھرھای عمدۀ ايران(:
از ايران به کوه اندر آيد نخست
دگر طالقان شھر تا فارياب
دگر پنجھير و در باميان
دگر گوزگانان فرخنده جای
دگر موليان تا در بدخشان
فروتر دگر دشت آموی و زم
چه شگنان وز ترمذ ويسه گرد

در غرچگان از بر بوم بُست
ھميدون در بلخ تا اندراب
سر مرز ايران و جای کيان
نھادست نامش جھان کدخدای
ھمينست ازين پادشاھی نشان
که با شھر ختالن برآيد به رم
بخارا و شھری که ھستش بگرد
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نجويد کس آن پادشاھی به نيز
ھميدون برو تا در سغد نيز
وزان سو که شد رستم گرد سوز سپارم بدو کشور نيمروز
ز کوه و ز ھامون بخوانم سپاه سوی باختر برگشاييم راه
نداريم تاريک ازين پس روان
بپردازم اين تا در ھندوان
شما را بود آن ھمه زين شمار
ز کشمير وز کابل و قندھار
وزان سو که لھراسب شد جنگجوی االنان و غر در سپارم بدوی
به خسرو سپاريم بی جنگ و الف
ازين مرز پيوسته تا کوه قاف
ص ) :568تقسيم ايران به چھار بھر يا استان(:
چو نوشين روان اين سخن برگرفت جھانی ازو مانده اندر شگفت
سخنھای گيتی سراسر براند
شھنشاه دانندگان را بخواند
وزو نامزد کرد آباد شھر
جھان را ببخشيد بر چار بھر
دل نامداران بدو شاد کرد
نخستين خراسان ازو ياد کرد
نھاد بزرگان و جای مھان
دگر بھره زان بد قم و اصفھان
که بخشش نھادند آزادگان
وزين بھره بود آذربادگان
بپيمود بينادل و بوم گيل
وز ارمينيه تا در اردبيل
ز خاور ورا بود تا باختر
سيوم پارس و اھواز و مرز خزر
چنين پادشاھی و آباد بوم
چھارم عراق آمد و بوم روم
التفھيم بيرونی – فارسی 420 :ق  1029 /م }{23
ص  :194از افريدون که از جباران پارسيان بوده است حکايت کنند که زمين را
بخشش بسه قسم کرده است بميان سه فرزند .پارۀ مشرقی را که اندر او ترک و
چين است پسرش را داد تور .و پارۀ مغربی که اندر او روم است پسرش را داد
آنکه سلم نام بود .و پارۀ ميانگين که ايرانشھر است ،ايرج را داد و اين قسمت
بدرازا است.
وقسمت نوح پيغامبر عليه السالم سه فرزندش را ھم بر سه است ،وليکن بپھنا.
نخستين از سوی جنوب کجا }که آنجا{ سياھان اند پسرش را حام .وديگر شمالی
کجا سپيدان اند پسرش رايافث .و سيوم ميانگی کجا گندم گونانند پسرش را سام.
و يونانيان را قسمتی است سه گانه بخالف .و آن چنانست که برزمين }زمين{ او
را دوپاره کردند .و آنچ سوی مشرق بود باطالق ،ايسيا نام کردند .و آنچ سوی
مغرب بود دريای شام او را بدو پاره کرده ،يکی سوی جنوب نامش لوبيه ،و اندر
او سياھان و گندم گونانند .و ديگر سوی شمال نامش اوربی ،و اندر او سپيدان و
سرخان اند .و چون ايسيا که پارۀ مشرقی است بسيار بار چند دوپارۀ مغربی بود،
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عراق و پارس و خراسان ازآن جدا کردند و ايسيای خرد نام کردند ،و آنچ بماند
ايسيای بزرگ.
ص  :196و پارسيان بحسب مملکت ھا بھفت کشور قسمت کردند :کشورنخستين
ھندوان ،دوم کشور عرب و شام ،سيم کشور مصرو شام ،چھارم کشورايرانشھر،
پنجم کشور صقالب و روم ،ششم کشور ترک و ياجوج و ھفتم کشور چين و ماچين

ص  :199واقليم سيوم از مشرق زمين چين آغازد .و اندر او دار مملکت چينيان
است و ميانۀ مملکت ھندوان و تانيشر و قندھار و زمين سند و شھرھای مولتان و
بھاتيه و کرور و کوھھای افغانان تا زوالستان و والشتان و سيستان و کرمان و
پارس و سپاھان و اھواز و بصره و کوفه و عراق و شھرھای جزيره و شام و
فلسطين و بيت المقدس و قلزم و زمين مصر و اسکندريه و شھرھای برقه و افريقيه
و قبيله ھای بربريان اندر زمين مغرب و تاھرت و سوس و شھرھای طنجه و
بدريای محيط رسد
واقليم چھارم آغازد از زمين چين و تبت و قتا و ختن و شھرھای که بميان آنست و
برکوھھای کشمير و بلور و وخان و بدخشان بگذرد سوی کابل و غور و ھری و
بلخ و طخارستان و مرو و کوھستان و نشابور}و طوس{ و کومش و گرگان و
طبرستان و ری و قم و ھمدان و موصل و آذربادگان و منبج و طرسوس و حران و
ثغرھای ترسا آن و انطاکيه و جزيرھای قبرس و رودس و سقليه تا بدريای محيط
رسد بر خليجی که ميان شھرھای مغرب و اندلس است ،و او را زقاق خوانند.
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آثارالباقيه بيرونی – عربی 427 :ق  1035 /م }{24
ص  :89اما نصارای شام و عراق و خراسان ماھھای رومی و ماھھای يھوديان را
باھم ممزوج کرده اند.
ص  :297مردم پيش از ظھور شرايع و خروج بوذاسف بت پرست بودند ودر
جنوب شرقی کره زمين جای داشتند و باقيمانده ھای ايشان اکنون در ھندوچين و
تغزغز موجود اند و اھل خراسان ايشان را شمنان گويند و بھارھای اصنام و
فرخارھا و ديگر آثارايشان در ثغور خراسان که به ھند متصل است ظاھر و
ھويداست و به قدم عالم و تناسخ ارواح اعتقاد داشتند و ...
برخی از آنان به ابوت آدم اقرار دارند و برخی منکر اين امراند و برای ھر دسته
ای از بشر يک پدر جداگانه قائلند و اين قوم ميگويند که اگر ھمه افراد بشر يک
پدر داشتند اجسام و اشکال و زبان ھمه يکی بود.
من اين استدالل را نمی فھمم زيرا اختالف اجسام بشر دررنگھا و چھره ھا و طبايع
و اخالق ،تنھا معلول اختالف نسب نيست بلکه اختالف اقاليم و اھويه در آن
مدخليت دارد و اختالف لغات ازاينجا پيش آمد که بشر به اقوامی و فرقه ھای تقسيم
شده و ازھم دور افتادند و ھرقومی برای رفع نيازمندی خود به وضع لغاتی نيازمند
گشتند که مقاصد آنانرا برساند و چون زمان طول کشيد اينگونه عبارات رو به
فزونی گذشت و در ياد ھا بماند و از ترکيب آنھا نيز مواضعاتی پيدا شد و تحت
نظم و قاعده ای قرار گرفت.
ص } :329نوروز{ که آغاز بھار باشد و رسم ملوک خراسان اين است که دراين
موسم به سپاھيان خود لباس بھاری و تابستانی می دھند.
ص  ... :335اقصای خراسان که ميان فرغانه و طبرستان است.
ص  :339و درملوک خراسان اينطور مرسوم گشته که در روز مھرگان بسپاھيان
و ارتش رخت پاييزی و زمستانی ميدھند.
ترجمۀ تاريخ يمينی  -فارسی)عربی 427 :ق  1035 /م( 603 :ق 1206/م }{25
ص  :33و چون ازين مھم بپرداخت امير رضی ابوالقاسم نوح بن منصور سامانی
پادشاه خراسان بدو استعانت کرد و از او مدد خواست تا لشکری را که از ديار
ترک بمزاحمت او آمده بودند و او را از بخارا که دارالملک و مستقر سرير
سلطنت او بود  ...جواب باز دھد ،و ملک او را در نصاب خويش مقرر گرداند.
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ص  :199مدت ملک و سلطنت آل سامان به خراسان و ماورالنھر و ديگر واليات
که در بعضی اوقات در حوزۀ ملک ايشان بود از سيستان و کرمان و جرجان و
ری و طبرستان تا حدود سپاھان حدود صدو دو سال و شش ماه و ده روز بود.
زين االخبار گرديزی – فارسی 444 :ق  1052 /م }{26
ص  :5چنين گويذ فرازآرندۀ اين کتاب زين االخبار کی دانايان ،جھان را به اقليمھا
قسمت کرده اند کی مکه و مدينه و حجاز و يمن از اقليم ِسيُم و نيمروز و خراسان
و جبال و فارس و عراق از اقليم چھارم بش ُمرند و اين اقليم چھارم را کی به ميان
جھان است به زبان فارسی ايرانشھر خوانند.
ملوک بزرگ به ايرانشھر جای داشتند و چون به ميان جھان بوذند بر ھمگان تسلط
يافتند و آنچ از ديگر امتھا ميخواستند ،آسانتر به دست ميآوردند و از آغاز تا بذين
غايت ،ملوک بزرگ به ايرانشھر بوذه اند.
ص  :6پنجم ،گاو يکتا آفريذه را در ايرانويج آفريذ ،به ميانۀ جھان.
ص  :71و جھان را بر پسران بخش کرد .ايرج را سرزمين فارس و عراق و
عرب بداذ و اين واليت را ايرانشھر نام کرد ،يعنی شھر ايرج و روم و مصر و
مغرب مر سلم را بداذ و چين و ترک و تبت مر تور را بداذ و بذين سبب آن را
توران گويند .پس تور و سلم را از ايرج حسد آمذ ،کی ايران به ايرج بداذ و ...
ميان ايران و توران حد نھاذ و ...
ص  :73چون کيقباذ به پاذشاھی بنشست ،آب جويھا بخش کرد و بناھا افگند و
عمارت کردن فرموذ و ده يک از غله بستذ و به بلخ نشستگاه ساخت و با افراسياب
حرب کرد و او را از ايران بتاخت.
چون کيکاوس به پاذشاھی بنشست ھفت کشور بگرفت .ھمۀ پاذشاھان روی زمين،
زير فرمان او بوذند و  ...کيکاوس واليت سيستان و نيمروز و کابل و زابلستان و
رخود مر رستم را بداذ و ھرچ از ھندوستان بگيرذ او را باشذ و بر اين جمله او را
منشور بداذ و عھد کرد.
ص  :76و رستم بن دستان پيش کيخسرو بايستاذ و از ايران سپاه کشيذ و به
ترکستان رفت و کين پدر خويش از افراسياب خواست و از ھمه ترکان بياھخت و
کرسيوز را بکشت و افراسياب را بکشت و افراسياب را به آذربايجان اندر يافت و
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بکشت و ھمه کارزارھا رستم کرد و کيخسرو مر رستم را بذان خدمت کی کرده
بوذ ،از خدمت معاف کرد و سيستان و کابل و ھند و سند و زابلستان بذو بداذ.
ص  :85و پيش از وی }اردشير{ اصبھبذ جھان يکی بوذی ،او چھار اصبھبذ
کرد :نخستين خراسان اصبھبذُ .د ديگر ُخربران اصبھبذ و سوی مغرب او را بداذ و
سديگر نيمروزان اصبھبذ و ناحيت جنوب او را بداذ .چھارم آذربايجان اصبھبذ و
ناحيت شمال او را بداذ و شھرھا بنا افگند  ...و خراسان را چھار بخش کرد ،و
ھريکی را مرزبانی گماشت :يکی شاھجان و ديگر بلخ و تُخارستان و ِسيُم ھرات و
پوشنگ و باذغيس و چھارم ماورالنھر.
ص  :93و بھرام گور به زبانی سخن گفتی .به وقت چوگان زدن پھلوی گفتی و
اندر حربگاه ترکی گفتی و اندر مجلس با عامه دری گفتی و با موبذان و اھل علم
پارسی گفتی و با زنان ھريو گفتی و چون اندر کشتی نشستی زبان نبطی گفتی و
چون خشم گرفتی تازی گفتی.
ص  :156اندر قديم رسم دگرگون بوذ .از روزگار افريذون تا گا ِه اردشير بابکان،
مر ھمۀ جھان را يکی سپاھساالر بوذی و چون اردشير بيامذ جھان را چھار
سپاھساالر کرد :يکی خراسانُ ،د ديگر مغرب ،سديگر نيمروز ،چھارم آذربايجان
و مر خراسان را چھار مرزبان کرد :يکی مرزبان مروشايگان و دوم مرزبان بلخ
و تُخارستان و ِسيُم مرزبان ماورالنھر و چھارم مرزبان ھرات و پوشنگ و
باذغيس و چون مسلمانان پاذشاھی عجم بگرفتند و خراسان مسلمانان را بگشت ،آن
ھمه رسمھای مغان برانداخته شذ.
ص  :157دارالملک امرای خراسان از زمان عثمان ببعد}تا غزنويان{ :مرو،
زرنج ،بلخ ،ھرات ،بخارا ،طوس ،فرغانه ،گرگان ،نيشاپور ،سيستان ،غزنی
ص  :252به رای العين خويش بديذيم که اميرمحمود اندر ھندوستان چی کرده
است وبه نيمروز و به خراسان وبه خوارزم وبه عراق چگونه قلعتھا گشاذه است
تاريخ سيستان – فارسی 775 – 444 :ق  1373 – 1052 /م }{27
ص  :64شرايط آبادانی سيستان :بستن بند آب و بستن بند ريگ و بستن بند
مفسدان ،ھرگاه که اين سه بند اندر سيستان بسته باشد اندر ھمه عالم ھيچ شھر به
نعمت و خوشی سيستان نباشد...
ص  :66اما حکمای عالم جھان را بخشش کردند بر برآمدن و فرو شدن خرشيد به
نيمروز  ...و اين جمله را به چھار قسمت کرده اند خراسان و ايران )خاوران( و
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نيمروز و باختر؛ ھرچه حد شمال است باختر گويند و ھرچه حد جنوب است
نيمروز گويند ،و ميانه اندر به دو قسمت شود ھرچه حد مشرق است خراسان گويند
و ھرچه مغرب است ايرانشھر.
کورتھای خراسان :طبسين ،قھستان ،ھرات ،طالقان ،گوزکانان ،خفشان ،بادغيس،
بوشنج ،طخارستان ،فارياب ،بلخ ،خلم ،مروالرود ،چغانيان ،آشجر ،ختالن،
بدخشان ،طالقان ،ابرشھر ،بخارا ،سمرقند ،شاش ،فرغانه ،سروشنه ،سغد ،آمويه،
خوارزم ،کش ،اسبيجاب ،فارياب ،ترمذ ،نسا ،ابيورد ،سرخس ،مروشاھجھان،
طوس ،برسحان ،بلسم ،احرون ،نسف.
ص  :69طول سيستان از نواحی خراسان تا حد سند ،و عرض سيستان از کرمان
تا حد ھند است ...کورتھای آن :سجستان و بست و ُر َخد و کابل و زابلستان و نوزاد
و زمين داور و اسفزار و خجستان.
ص  :233يعقوب ليث  17سال و  9ماه اميری کرد ،خراسان و سيستان و کابل و
سند و ھند و فارس و کرمان ھمه عمال وی بودند...
تاريخ بيھقی – فارسی 470 :ق  1077 /م }{28
ص  :4وچون در ازل رفته بود که مدتی بر سر ملک غزنين و خراسان و
ھندوستان نشيند که جايگاه اميران پدر و جدش بود...
ص  :17تا کار ملک را نظام داده آيد که نه خرد واليتی است خراسان و ھندوستان
و سند و نيمروز و خوارزم و بھيچ حال آنرا مھمل فرو نتوان گذاشت که اصل است
 ...اصل غزنين است و آنگاه خراسان ،و ديگر ھمه فرع است...
فارسنامه ابن بلخی – فارسی 510 :ق  1116 /م }{29
ص  :8فرس جمع فارس و معنی فرس پارسايانست و بتازی چنين نويسند و پارسی
را فارسی نويسند روايت است از اصحاب تواريخ چون حمزه بن الحسين
االصفھانی کی مرد محقق بودست و از ديگران کی برشمردن نام ايشان دراز گردد
واز علما و تواريخيان فرس و عرب کی بمحل اعتماد بوده اند و در کتاب مذيل
تاريخ محمد بن جرير الطبری با ايشان در معنی موافقتست و بنده آنرا تامل
کردست و اتفاقست کی جملۀ ملوک فرس چھار طبقه بوده اند 1 ،پيشداديان2 ،
کيانيان 3 ،اشغانيان 4 ،ساسانيان ،و دو طبقه ازين جملت پيش از اسکندر رومی
بوده اند ...پيشداديان و کيانيان ،و دو طبقه ديگر بعد از اسکندر رومی بوده اند
اشغانيان و ساسانيان ،و ھرچھار طبقه از نژاد گيومرث اند ...
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ص  :12ھمه پادشاھان ايران و توران از نسل منوچھر بودند
ص  :37و او را سه پسر آمدند يکی سلم و دوم تور و سوم ايرج ،روم و مغرب
بسلم داد و ترکستان و صين بتور داد و ميانه جھان يعنی عراق و خراسان با
ھندوستان بايرج داد و از ھرسه پسر ايرج را دوست تر داشتی ،پس تور و سلم بھم
متفق شدند و ايرج را بکشتند ... .بعد از مدتی دراز منوچھر از نژاد ايرج پديد آمد
و کينۀ جد بخواست از سلم و تور و ملک بر وی قرار گرفت ...
ص  :94بعد از آن بجانب خراسان و ماورالنھر رفت و واليت ھای که درعھد
پدرش قباد از دست رفته بود چون زاولستان و طخارستان و بالد سند و ديگر
اعمال باز دست آورد  ...و ازآنجانب فرغانه ھرچه ترکستان است خاقان را باشد.
ص  :119در روزگار ملوک فرس پارس دارالملک و اصل ممالک ايشان بود و
ازحد جيحون تا آب فرات بالد فرس خواندندی يعنی شھرھای پارسيان و از ھمه
جھان خراج و حمل آنجا بردندی اما چون اسالم ظاھر گشت و پارس گرفتند آنرا
از مضافات عراق گردانيدند بحکم آنکه لشکراسالم چون بيامدند مقام بدو جای
کردند يکی کوفه و ديگری بصره  ...چنانک لشکر کوفه قھستان و اعمال اصفھان
و ری تا دامغان و طبرستان بگشادند و آن واليتھا را جمله ماه الکوفه گويند در
قبالھا چنين نويسند و لشکر بصره بحرين و عمان و نيز مکران و کرمان و پارس
و خوزستان و ديگر اعمال و ديار عرب کی متصل آنست بگرفتند و آن واليتھا را
ماه البصره گويند و در قبالھا چنين نويسند ...
ص  :147حکما گفته اند  ...از آرايشھا و نيکويھای جھان چھار چيزست غوطۀ
دمشق و سغد خراسان و شعب بوان و مرغزار شيدان و...
مجمل التواريخ – فارسی 520 :ق  1126 /م }{30
ص  :416تا روزگار افريدون زمين ايران را ھنيره خواندندی ،و ھوشنگ و
طھمورث و جمشيد و را پيشداديان و پادشاھان ھنيره گفتندی ،چون افريدون اقليم
رابع را به ايرج داد زمين ايران نام نھادند}به{ اضافت نام او }و{ تا به عھد
زوطھماسب بھمه را شاه خوندندی ،و چون قباد آمد ،زال او را کی لقب نھاد يعنی
اصل ،و ھمه را چنين خواندند ،و چون روزگار اسکندر سپری شد ،بعد از آن
اشکانيان بودند کمابيش چھارصد سال ،چون اردشير پاپک سرتخمۀ ساسانيان
برخاست ،او را شاھنشاه گفتند و ايران را زمين پارسيان گفتند زيرا که اردشير از
پارس برخاست و ...
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ص  :478حد زمين ايران که ميان جھان است از ميان رود بلخ است از کنار
جيحون تا آذربادگان و ارمنيه تا به قادسيه ،و فرات و بحر يمن ،و دريای پارس ،و
مکران تا به کابل و طخارستان و طبرستان.
ص  :480اقليم الرابع :از مشرق ابتدا کند به شھرھای تبت و خراسان ،و در آنجا
شھرھا چون فرغانه و خجند و اسروشنه و سمرقند و بخارا و بلخ و ھرات و مرو
و مرورود و سرخس و طوس و نيشاپور و آمل و قومس و دماوند و ری و قزوين
و اصفھان و قم و ھمدان و نھاوند و دينور و حلران و شھر زول و سامره و ...
تاريخ ھرات فامی – فارسی 546 :ق  1151 /م }{31
ص  :109انگاه بغزو ھندوستان شد و ازغنيمتھا مال بسيار بدست آورد و ھم دراين
سال باز گشت و بعد از آن محمود با خان صلح کرد و خراسان قسمت کردند،
ھرچه ماورالنھر بود بخان دادند و ھرچه از اين طرف بود بمحمود .انگاه محمود
به نيشاپور آمد در جمادی االولی سنه احدی تسعين و ازانجا ببلخ و غزنين رفت و
باز بغزای ھندوستان شد و با جيبال جنگ کرد و او بادشاه ھندوستان بود...
فضايل بلخ واعظ بلخی – فارسی )عربی 610 :ق  1213 /م( 676 :ق  1277 /م
}{32
ص  :24ھيچ کس از ابومطيع بلخی فقيه تر نيست .يعنی چون از دجله گذشتی ،در
عراق و خراسان و ماورالنھر الی اقصی االقاليم ازو عالم و متقن و متبحر تر يافت
نشود.
ص  :29و درآثار آمده است که :ماليکه در گرد عرش عظيم اند ،کالم ايشان
فارسی دری است .و حسن بصری رحمه ﷲ می گويد :که اھل بھشت را زبان
پارسی است .و نظر بن شميل می گويد که :پارسی دری زبان اھل بلخ است.
معجم البلدان ياقوت حموی – عربی 623 :ق  1226 /م }{33
ص ) 369ج  :(1ايرانشھر:ابوريحان خوارزمی گويد :ايرانشھرکشورھای عراق،
فارس ،کوھستان ،خراسان را در بر می گيرد .ايران نام ارفخشد پسر سام پسر نوح
است و "شھر" به معنی کشور باشد،
ص ) 274ج  :(2خراسان سرزمين گسترده است .مرزھای آغازين آن پس از
عراق آزاذوار است که شھر جوين و بيھق باشد و مرز پايانين آن در پشت ھند
"طخارستان" و غزنه و سگستان و کرمان باشد و اينھا خود از خراسان نباشند که
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پيرامون مرزھای آنند .خراسان شھرھای مھم را دربردارد که از آنھاست نيشابور،
ھرات ،مرو که مرکزآنھا بوده ،بلخ ،طالقان ،نسا ،ابيورد ،سرخس و شھرھای
ديگر که در ميان آنھا در زير رود جيحون ھستند .برخی از مردم کارگزاريھای
خوارزم را نيز از آن بشمار آورند و ورارود را نيز از آن شمرند و اين درست
نيست ... .گويند ُخر در فارسی دری نام آفتاب باشد و "اسان" بمعنی جايگاه است...
بالذری گويد :خراسان چھار بخش است نخستين آنھا ايرانشھر که نيشاپور و
کوھستان و طبسين و ھرات و پوشنگ و باذغيس و طوس که طابران نام دارد
ميباشد .بخش دوم مرو شاه جھان ،سرخس ،نَسا ،ابيورد ،مروروذ ،طالقان،
خوارزم و آمل است و اين دو در کنار رود جيحون باشند .بخش سوم که در باختر
رود است  ...فارياب و جوزجان و طخارستان باال و خست و اندرابه و باميان و
بغالن و والک باشد ...و روستاھای بيل و بدخشان که راه آمد وشد مردم به تبت
است و اندرابه راه آمد و شد مردم بسوی کابل و ترمذ است که درخاور بلخ و
چغانيان و طخارستان پائين و خلم و سمنگان است .بخش چھارم فرارود :بخارا،
چاچ ،طُراربند ،صُغد که ھمان کش و نسف و روبستان و اشروسنه و سنام است که
دژ مقنع بود و فرغانه و سمرقند باشد.
مولف )ياقوت( گويد :مرزھای درست خراسان آن است که ما گفتيم و بالذری از
آن رو اينھمه سرزمين ھا را به خراسان چسبانيده است که ھمگی در زير فرمان
فرمانروای خراسان بود .اما سرزمين ھياطله مستقل باشد و ھمچنين سگستان
استانی مستقل است و نخلستان بسيار دارد و پيوندی به خراسان ندارد.
طبقات ناصری – فارسی 658 :ق  1260 /م }{34
ص  :85و کار عبدﷲ زبير در حرم باال گرفت ،و اسم خالفت برخود نھاد ،و
حجازو عراق و خراسان و يمن و مصرو شام ،ديگران ھمه را ضبط کرد
ص  :93چون حسن رضی ﷲ عنه با او صلح کرد ،و امارت بدو سپرد ،کوفه به
مغيره بن شعبه داد ،و بصره و عراق و خراسان به عبيدﷲ زياد داد ،و او ببالد
ماورالنھر و طخارستان غزو کرد ،و درايام معاويه بالد روم و روس بکشادند و
لشکر اسالم ھفت سال آنجا بود و از بالد ايران بلخ و کش و نخشب و سمرقند فتح
شد.
ص  :140افراسياب  ...که جمله نسبت ترکان بدو کنند ... ،با منوچھر عھد کرد و
باز گشت ،بارديگر عھد بشکست و از جيحون بگذشت و عراق و خراسان بگرفت
و جمله خراب کرد ،و آنروز که مملکت ايران بگرفت ،با لشکر خود گفت :که تمام
خلق ايران را می بايد کشت ،تا خلق ديگر بر عادت ما ،درين زمين در رسند،
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ص  :203ھرچھار پسر اسد بن سامان خداه بزرگ شدند ،و ھريک از ماورالنھر و
فرغانه و خراسان طرف داشتند ،اما احمد بن اسد شھم تر و زيرکتر بود بعد از
برادر واليت سمرقند و فرغانه با جمعھا کاشغر و ترکستان و چين او داشت ،و
}به{ جالدت و مبارزت و کاردانی در اطراف ممالک ايران و توران مذکور و
مشھور بود،
نه تن بودند از آل سامان مشھور
دو نوح و دو عبدالملک و دو منصور

ص  :204گشته بامارت خراسان مذکور
اسمعيلی و احمدی و نصری

ص  :297خاندان سالطين و ملوک خوارزم که بعد از دولت سنجری اعالم سلطنت
ايشان باال گرفت ،و پس از انقراض ملک سالطين غور و غزنين انارﷲ براھينھم،
ملک ايران جمله در تصرف ايشان آمد،
تاريخ جھانگشای جوينی – فارسی 658 :ق  1260 /م }{35
ص  :222و خراسان را معين چھار شھر بود :بلخ و مرو وھرات و نيشاپور.
ص  :681وحکم ممالک خراسان و مازندران و ھندوستان و عراق و فارس و
کرمان و لور و اران و اذربيجان و گرجستان و موصل و حلب درکف او نھاد...
آثارالبالد قزوينی – عربی 674 :ق  1275 /م }{36
ص  :133خراسان سرزمين پھناوراست .شرقش ماورالنھر ،باخترش الجبال و
شھرھای مرکزيش نيشاپور و بلخ و مرو است .بھترين خاک حاصلخيز ،آب و ھوا
سازگارتر در سرزمين خداوند ،خراسان است .مرد و زن خراسانی از ھرکسی
زيباترند ،داناتراند ،به نيکوئی از ھرکس سزاوارترند.
جامع التواريخ ھمدانی – فارسی 718 :ق  1318 /م }{37
ص  :22ممالک ھندوستان به نه قسم کرده اند ،و زعم اھل ھند نه گانه از ملک
ايران زمين بزرگتر است ...،و دارالملک پادشاھان معظم و جبابره و نمارده و
فراعنۀ ھند است و زمين سند برغربی آن افتاده ،و از زمين نيمروز يعنی ديار
سجستان و ديار ايران متوجه ھندوستان شدن ممر بر زمين کابل افتد.
ص  :50درقديم االيام زمين ايران را ھنيذه خواندندی ،به زمان افريدون ايران
خواندند ،و جمله حدود ايران تا ديار بکر و شام و سمنی بودند بر دين اھالی ھند تا
زمان ظھور زردشت النبی از حدود آذربيجان و شھر مراغه .بعد ازآنکه چھل
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}سال{ بر سرکوه سبالن منزوی و ساکن بود نزول کرد و دعوت آشکار کرد}و{
بر دين مجوسيت به شھر بلخ ،به درگاه گشتاسب و اسفنديار بن گشتاسب دين او
نصرت کرد ،و در انتشار معاونت و مظاھرت و مساعدت نمود از مشرق تا به
مغرب ،اِما به صلح و اِما }به{ تعزير و زجر؛ و آتشکده ھا بنا نھاد از حدود چين
تا منتھای روم؛ و تا زمان ظھور اسالم دين او قايم بماند قريب دوھزار سال ،و به
ظھور دولت اسالم ،دولت فرس منقضی شد.
ص  :51و از مشاھير بلدان برحسب آنکه مشاھدان تقرير کرده اند ،و استاد
ابوريحان درکتاب خود آورده ،از طرفی که فاصل است ميان خراسان و
ھندوستان ،چون از پنج آب بزرگ يعنی آب سند و ھند و آب جيلم و آب لھاوور و
آب ستلوب و آب بياج ميگذرند بدين موجب است ...
تاريخنامۀ ھرات سيفی ھروی – فارسی 721 :ق  1321 /م }{38
ص  :536و تا دوسال در خراسان و عراق و ماورالنھر اين خبر شايع بود که ملک
فخرالدين کرت زنده است و روی از دنيا گردانيده است و در قلعۀ محروسۀ خيسار
ساکن شده.
البلدان ابوالفدا – عربی 721 :ق  1321 /م }{39
ص  :508در"اللباب" آمده است که :خراسان  ...شامل بالد بسياری است .مردم
عراق گويند که خراسان از ری باشد تا جای برآمدن خورشيد و برخی گويند
خراسان از کوھھای ُحلوان است تا جای برآمدن خورشيد .و خور بمعنی آفتاب
است و آسان بمعنی موضع و مکان شی است  ...حد غربی آن کوير است و آن
بيابانی است ميان خراسان و بالد جبل و جرجان و حد جنوبی آن نيز بيابانی است
ميان آن و قومس و فارس و حد شرقی آن نواحی سجستان است و بالد ھند و حد
شمالی آن ماورالنھر است و قسمتی از ترکستان.
نزھت القلوب قزوينی – فارسی 740 :ق  1339 /م }{40
ص  :36واليات و بالد ايران  ...مشتمل بر بيست باب است :بالد عراق عرب،
واليات عراق عجم ،مواضع آذربايجان ،اران و موغان ،بقاع شروان و گشتاسبی،
بالد ابخاز و گرجستان ،ممالک روم ،مواضع ارمن و خالط ،ديار ربيعه ،بقاع
کردستان ،بالد خوزستان ،مواضع بر و بحر مملکت فارس ،واليات شبانکاره ،ديار
کرمان و مکران و ھرموز ،بقاع مفازه مابين کرمان و قھستان ،بالد قھستان و
نيمروز ،ارباع مملکت خراسان ،واليت مازندران ،ديار قومس و طبرستان ،بقاع
جيالنات.
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ص  :55درشرح احوال ايران زمين :فارسيان گويند حکيم ھرمس که او را "المثلث
بالحکمه" خوانده اند و "بالنعمه" نيزگويند .زيرا که ھم حکيم و ھم پيغمبر و ھم
پادشاه بود ،واو ادريس پيغمير )عم( بود .زمين را به ھفت بخش کرده است برسبيل
ھفت دايره ،يکی در ميان و شش درحوالی :اول ازطرف جنوب کشورھندوان
است؛ دويم کشور تازيان و يمن و حبش ،سيم کشورشام و مصر و مغرب ،چھارم
که وسطست کشور ايران زمين؛ پنجم کشورروم و فرنگ و صقالب؛ ششم
کشورترک و خزر؛ ھفتم کشور چين و ماچين و ختای و ختن و تبت .و بعد ازآنکه
فريدون مملکت خود را برسه پسر خود بخش می کرد برپھنا به سه قسم کرد :قسم
شرقی تور را داد و قسم غربی سلم را داد و قسم ميانه که بھترين بود و مقام او
بود ،پسر کھتر ،ايرج را داد و بدو باز خواندند و ايران گفتند  ...و بعضی ھا گفته
اند که ايران به کيومرث منسوبست و او را ايران نام بوده ،و جمعی گويند به
ھوشنگ منسوبست و او نيز ايران نام داشته اما اصح آنکه به ايرج بن فريدون
منسوبست ...طولش از قونيۀ روم است  ...تا جيحون بلخ و  ...عرضش از عبادان
بصره است  ...تا باب االبواب تمورقپو ...
ايران زمين را حد شرقی واليات سند و کابل و صغانيان و ماورالنھر و خوارزم تا
حدود سقسين و بلغارست؛ و حد غربی واليات اوجات روم و نيکسار و سيس شام؛
و حد شمال واليات آس و روس و مگير و چرکس و بُرطاس و دشت خزر که آن
را نيز دشت قيچاق خوانند و االن و فرنگ است .و فارق ميان اين واليات و ايران
زمين فلجۀ اسکندر و بحر خزرست که آن را بحر جيالن و مازندران نيز گويند و
حد جنوبی از بيابان نجدست که به راه مکه است و آن بيابان را طرف يمين با
واليت شام و طرف يسار با دريای فارس که متصل دريای ھند است پيوسته است و
تا واليت ھند می رسد و اگر چه از اين واليات بيرونی بعضی احيانا در تصرف
حکام ايران بوده است و چند موضع از آن خود حکام ايران ساخته اند .اما چون
ازين حدود غرض شرح ايران واجب شد از ذکر آنھا تجاوز نمودن.
ص  :211در ذکر ارباع مملکت خراسان :درو چند شھراست .حدودش با واليات
قُھستان و قومس و مازندران و مفازۀ خوارزم پيوسته است .حقوق ديوانيش در
زمان سابق داخل ايران بودی  ،...اما درزمان دولت مغول چون اکثر وزرا و کتاب
ديوان اعلی خراسانی بوده اند خراسان و قُھستان و قومس و مازندران و طبرستان
را مملکتی علی حده گرفته اند و حسابش جداگانه... ،
ربع نيشاپور -درو چند شھر است .نيشاپور از اقليم چھارم است و اکنون ام البالد
خراسان ...داراالماره خراسان از عھد اکاسره تا عھد طاھريان در بلخ و مرو
بودی و چون دولت به بنی ليث رسيد عمرو بن ليث در نيشاپور داراالمارات
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ساخت و نيشاپور دارالملک خراسان شد ... .نيشاپور ،اسفراين ،بيار ،جوين،
جاجرم ،خبوشان ،شقان ،طوس ،کالت و جرم ،مرسان ،فراوه.
ص  :216ربع ھری و ھرات :اسفزار ،فوشنج ،باخزر ،بادغيس ،جام ،جشت،
خواف ،زاوه ،غور ،غرجه.
ص  :219ربع بلخ و طخارستان و ختالن و باميان :بلخ ،باميان ،پنجھير،
جوزجان ،ختالن ،سمنجان ،طالقان ،فارياب ،قوادبان ،کالف ،دلج.
ص  :221ربع مروشاھجان :مرو ،اشفورقان ،ابيورد ،تفتازان ،خاوران ،سرخس،
شبرقان ،مروالرود ،بارز.
سفرنامه ابن بطوطه – عربی 756 :ق  1355 /م }{41
ص  :414دراين ھنگام جالل الدين سنجر پسر خوارزمشاه سلطان خوارزم و
خراسان و ماورالنھر بود و شوکت و نيروی عظيم داشت.
ص  :433شھرھای خراسان چھار است دوتا آبادان و دو تا ويران ،دوتای آبادان
عبارت است از ھرات و نيشاپور و دوتای ويران عبارت است از بلخ و مرو}که
بدست چينگيز خراب گرديد{.
تاريخ فيروزشاھی – فارسی 801 :ق  1398 /م }{42
ص  :36المقصود چون اين ھرسه برادر تغلق و رجب و ابوبکر از ملک خراسان
در دھلی آمدند دراين ايام عھد دولت سلطان عالوالدين بود – حضرت عالوالدين
بحکمت کبريائی در باب ايشان انواع ابواب عاطفت کشود.
ص  :125بلکه درھوای تابستان چون راه گذران ازعراق و خراسان دران محل
ميرسيدند چھارجيتل سبوی آب ببھا ميخريدند  -يعنی بی آبی دران زمين اينچنين
بود ...
زبدت التواريخ حافظ ابرو – فارسی 830 :ق  1427 /م }{43
ص  :46دراين سال که والدت با سعادت حضرت صاحب قرانی اتفاق افتاده  ...در
بالد ايران زمين چھارماه از وفات سلطان ابوسعيد گذشته و مملکت ابوسعيدی
مابين آب آمويه و آب فرات بود ،که ايرانشھر عبارت از اين بالد است و ممالک
روم نيز داخل ممالک ابوسعيدی بود.
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ص  :62حکومت خراسان در زمان سالطين مغول که از نسل چنگيزخان در ايران
زمين سلطنت و پادشاھی کردند ھميشه به فرزندی يا برادری يا معتبر ترين امرا
تفويض فرمودندی...
جغرافيای حافظ ابرو – فارسی 833 :ق  1429 /م }{44
ص  :60اول خرابی که در بغداد واقع شد آن بود که چون ھالکو خان بن تولی خان
بن چنگيزخان به فرمان برادرش منکوقاآن با لشکرھای جرار به تسخير ممالک
ايران آمد ،بعد از قلع و قمع مالحده ،متوجه بغداد گشت.
ص  :73بعد از مدتھای مديد که نوبت حکومت به انوشيروان رسيد ،او درعمارت
مداين بيفزود و آن را تختگاه خود ساخت و درآنجا مقيم شد .فرزندان او بطنا بعد
بطن تا ايام عمر بن خطاب رضی ﷲ عنه درآنجا بودند؛ و دارالملک ايران زمين
بود.
ص  :101درروزگار پيشين از جيحون تا فرات بالد فرس خواندندی يعنی شھر
ھای فارسيان .و حاال آن مقدار معموره ارض که آنرا فارس می خوانند ،اين است
که شکل و حد آن بيان کرده می آيد .و در روزگار ملکو عجم دارالملک و اصل
مملکت بوده است .از ھمه جھان باج و خراج به فارس بردندی .اما چون اسالم
ظاھر گشت و فارس بگرفتند ،آنرا از مضافات بصره شمارند به جھت آنکه در
ابتدای اسالم ،فارس را لشکر بصره گشاد.
ص  :161عرصۀ فارس زبدۀ ممالک ايران زمين است .به تخصيص شيراز که
تختگاه بالد فارس است... ،
برعالميان واضح باشد که خراسان اسم مملکت است و اين مملکت عرصه وسيع
دارد ،حد شرقی آن منبع آمويه و جبال بدخشان و کوھھای تخارستان و باميان و
اعمال بالد غربی و کابل و ماورای جبال الغور – که منبع ھيرمند است – حد
غربی آن به بيابانی که فاصله است ميان خوارزم و خراسان و حدود نيستان و
جرجان تا بحر خزر و بعضی از حدود قومس و بيابانی که ميان خراسان و حدود
قومس و ری افتاده ،وحد شمالی خراسان منتھی ميشود به جيحون که آموی بر کنار
آن است  ...و آز آنطرف آب را بالد ماورالنھر خوانند ،و جنوبی خراسان حدود
سند است کابل و غزنين و اعمال سجستان و بيابانی که فاصله است ميان کرمان و
خراسان و بيابان فارس ،و زمين خراسان درطول از بسطام است تا غزنی که
تخمينا دويست فرسخ باشد و در عرض از سجستان تا آب آمويه که تقريبا دويست
فرسنگ باشد  ...ابرو ،4-3 :1349 ،و يعقوبی 63 :1347
http://ariarman.org/Great-Iran.htm
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تاريخ مبارکشاھی – فارسی 838 :ق  1434 /م }{45
ص  :38ودر آخر سال مذکور} {655لشکر مالعين از طرف خراسان در حدود
اُچه و ملتان رسيد – کشلوخان بلبن نيز بعھد و امان با لشکر مالعين پيوست –
سلطان بدفع ايشان لشکرھا جمع کرد – چون خبرعزيمت سلطان و جمعيت انبوه
بديشان رسيد باز گشته سمت خراسان رفتند.
ص  :101در سنه  729ترمه شيرين مغل برادر خواجه بادشاه خراسان با لشکر
ھای انبوه در واليت دھلی درآمد ...
ص  :162د رماه ربيع االول  800پيرمحمد نبيسه اميرتيموربادشاه خراسان با
لشکرھای انبوه آب سنده عبره کرد – حصار اُچه را گرد گرفت ...
مطلع سعدين عبدالرزاق سمرقندی– فارسی 875 :ق  1470 /م }{46
ص  :649داستان يورش پنج ساله و احوال ممالک ايران و توران … :بنا بران
عزيمت فرمود که از ماورالنھر و توران به جانب ايران و ممالک که سابقا در
فرمان آمده بود گذر نمايد و جمعی بی باکان را که فتنه انگيخته خونھا به ناحق
ريخته اند گوشمالی به سزا فرمايد … خواتين و فرزندان از سمرقند شتافته حاضر
شدند و اميرزاده محمد سلطان که به رسم منغالی پيش رفته از جيحون گذشته بود
جريده باز آمد و اطبای بزرگ ترک و تاجيک به وظيفۀ معالجت و تقويت طبيعت
قيام نمودند و اميرسيف الدين بر سر ايشان بود.
ص  :731حضرت صاحب قرانی سلطنت خراسان تا به قومس و مازندران و
سيستان تا حدود ھندوستان را به فرزند ارجمند پادشای عالی ھمت  ...والدين
شاھرخ بھادر عنايت فرمود )سنۀ  799ق(.
ص  :816حضرت صاحب قران ،بعد از يورش ھندوستان ،زياده از چھارماه در
سمرقند ،توقف نفرمود و باز عزيمت جانب ايران پيش نھاد … و ايلچی به
خراسان فرستاده اميرزاده شاھرخ را فرمود که با لشکر خراسان متوجه آذربايجان
شود و حضرت صاحب قران با لشکرھای گران در افتتاح شھور سنه  902از
جيحون عبور نمود.
ص  :819داستان آمدن حضرت صاحب قران از توران به ايران و فتح شام و روم
تا سرحد فرنگستان به مدت ھفت سال :حضرت صاحب قران ،بعد از فتح ممالک
ھندوستان ،چون در سمرقند خبر اختالل احوال عراقين و آذربايجان شنود ،با سپاه
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توران و ايران بل تمام جھان ،به عزم تسخير شام و روم تا سرحد فرنگستان
نھضت فرمود.
روضات الجنات زمچی اسفزاری– فارسی 899 :ق  1494 /م }{47
ص  :92وديگر از فضای خراسان آنست که درھمه روی زمين عرصۀ ازآن وسيع
تر نيست و عمارتی ازآن بيشتر نی ،و ھيچ مملکت و ناحيتی بطول و عرض
خراسان نيست.
روضت الصفا ميرخواند – فارسی 903 :ق  1497 /م }{48
ص  :583و ھوشنگ را ايران نيز خوانند و فرقه ای ايران را منسوب بدو دارند و
زمره ای به ايرج بن فريدون.
ص  :620الجرم ربع مسکون را به سه قسم منقسم گردانيده :نواحی روم و ديار
مغرب و مملکت فرنگ را با اعمال و مضافات آن بر سلم مسلم داشت؛ و بالد چين
و ماچين و ملک تمام ترکستان زمين را به تور داد؛ و ايران را که عبارت از کنار
آب فرات است تا شط جيحون که وسط معمورۀ عالم و خوشترين و بھترين مواضع
عرصۀ گيتی و واسطۀ عقد دنياست نامزد ايرج کرد.
ص  :920ابوحنيفه دينوری آورده است که کسری مملکت خود را به چھار قسمت
منقسم ساخت و به ھرقسمی شخصی از معتمدان خود را که درغايت کرامت و
شرافت بودند والی گردانيد :يک قسم خراسان و سجستان و کرمان بود ،قسم ثانی
اصفھان و قم و گيالن و آذربايجان و ارمينيه بود؛ قسم ثالث فارس و اھواز ،رابع
عراق تا سرحد روم .بعد از انتظام امور مملکت لشکر به طخارستان کشيد و
کابلستان و چغانيان و بالد ھياطله را مفتوح ساخت.
حبيب السير خواندامير – فارسی 930 :ق  1524 /م }{49
ص ) 183ج  :(1فريدون باستصواب ارکان دولت و اعيان حضرت ممالک خود
را منقسم بسه قسم گردانيد بالد روم و ديار مغرب و فرنگ را با توابع و لواحق
بسلم مسلم داشت و تمامی واليت ترکستان را بتور ارزانی فرمود و عراق و فارس
و آذربايجان و خراسان و قھستان را بايرج تفويض نمود و بروايتی واليات مذکوره
را بعد ازآنکه بايرج نسبت کرد ايران گفتند.

34

ص ) 185ج  :(1چون مدت پنجاه سال يا شصت سال از سلطنت منوچھر درگذشت
افراسياب بن پشنگ از جانب ترکستان با لشکر فراوان ازآب آمويه عبور نموده
ببالد ايران درآمد ...
ص ) 338ج  :(2چون منکوقاآن بن تولی خان بن چنگيزخان در حدود قراقرم و
کلوران افسر پادشاھی بر سرنھاد تايجونويان را با سپاه بيکران بضبط ممالک
ايران نامزد فرمود و تايجو از جيحون عبور نموده ...
ص ) 342ج  :(2اول کسيکه درزمان خلفای بنی عباس طرح اساس استقالل
انداخته نام خليفه را از خطبه ساقط ساخت ابوالطيب طاھر بن حسين بن مصعب
خزاعيست که ذواليمينين لقب داشت واز طاھريان پنج کس در خراسان لوای عدل
و احسان برافراشت قريب پنجاه ه چھار سال حکومت خراسان درآن خاندان بود.
ص ) 532ج  :(2اما در سنه مذکوره } 581ق{ چنگيزخان دربالد توران بردار
ايال والوس خود شده باندک زمانی استقالل يافت و بسبب مخالفت سلطان محمد
خوارزمشاه روی بممالک ايران آورده ...
ص ) 7ج  :(3تمامت واليت مغولستان و ترکستان و را تا سمرقند و بخارا را
مفتوح ساخت و بروايتی از آب آمويه عبور کرده و در بالد ايران نيز رايت استيال
برافراخت ...
ص ) 367ج  :(4ذکر عبورنمودن ايل امان بفرمان محمد خان شيبانی از جيحون
وشکست يافتن بضرب تيغ اميرشجاع الدين دوالنون ارغون ... :محمد خان شيبانی
که سالھای فراوان انتظار آنچنان روزی ميکشيد ايل امان را با فوجی از سپاه
شجاعت نشان بتاخت واليات ايران مامور گردانيد و او از آب آمويه گذشته تا کنار
آب مرغاب بجاروب نھب و تاراج پاک ساخت و جمعی از جنود را از مرو رود
گذرانيد و درحدود بادغيس نيز صدای قتل وغارت در انداخت ودراوايل محرم
الحرام سنۀ  912کيفيت اينحال بمسامع بديع الزمان ميرزا مظفر حسين ميرزا
رسيده گمان بردند که شيبانی خان بنفس خويش از آب آمويه و مرغاب عبور نموده
متوجه تسخير دارالسلطنه ھرات است ...
بابرنامه – فارسی 937 :ق  1530 /م }{50
ص  :83 – 80کابل از اقليم چھارم است در ميان معموره واقع شده است .شرقی
آن لمغانات و پرشاور و ھشنعرو بعضی از واليات ھنداست .غربی او کوھستان
ھاست که کرنو و غور دران کوھستان است .شمالی او واليت قندزو اندراب است،
کوه ھندوکش در ميان است .جنوبی او فرمل و نغز و بنو و افغانستان است ...
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بخور درارگ کابل می بگردان کاسه پی در پی
که ھم کوه است و ھم دريا و ھم شھراست و ھم صحرا
ھندوستانی غيرھندوستان را خراسانی ميگويند ،چنانچه عرب غير عرب را عجم
ميگويند .در ميان خراسان و ھندوستان براه خشکی دو بندر است ،يکی کابل و
يکی قندھار .از فرغانه و ترکستان و سمرقند و بخارا و بلخ و حصار بدخشان
کاروان بکابل ميآيد و از خراسان بقندھار ميآيد .در ميان خراسان و ھندوستان
واسطه اين واليت است ...
اگرچه سوات ،ويجور و پرشاور و ھشنعر در اوايل از توابع کابل بوده اما دراين
تاريخ از جھت افغان بعضی ازآنھا ويران شده و بعضی از آنھا درتصرف افغان
درآمده معنی واليت بودن در آنھا نمانده ...
تذکره ھمايون و اکبر – فارسی 999 :ق  1591 /م }{51
ص  :2از تاريخ سنه  949که حضرت ھمايون بادشاه بسبب بی مھری برادران و
بيوفائی لشکريان از بکر برآمده متوجه خراسان و عراق و مالقات شاه طھماسب
ولد شاه اسمعيل شده  ...و سير تبريز را که پايتخت آذربايجان است  ...و از آنجا
مراجعت نموده و قندھار را در اوايل سنه  949از ميرزا عسکری – و کابل را در
سنه  952از ميرزا کامران گرفته باز بتخت جلوس نمودند.
تاريخ سند )تاريخ معصومی( – فارسی 1009 :ق  1600 /م }{52
ص  :6و چون  ...وليد بر مسند خالفت نشست و حجاج بن يوسف را بحکومت
کوفه فرستاد ،و او ضبط و ربط عراقين نموده ،بسرانجام مملکت کرمان و خراسان
و سيستان پرداخت ،و خبری از حاالت واليت مکران و سند معلوم نموده بخليفه
عرضه داشت ...
ص  :99چون ھالل محرم الحرام سنه  913طالع شد ،محمد خان شيبانی اوزبک با
جنود نامعدود و وفود نامحدود مانند مور و ملخ از معبر گزک عبور نموده و عازم
تسخير خراسان گشت.
تاريخ فرشته – فارسی 1018 :ق  1609 /م }{53
ص  :35شرح تفويض نمودن رستم دارايی ھند را به سورج :گويند که چون خبر
فوت فيروزرای به رستم دستان رسيد ،بنا بربی حقيقتی و بی وفايی که از رای
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مذکور به وقوع پيوسته بود ،نخواست که فرزندانش ھم بر مسند سلطنت ھند متمکن
گردند .پس يکی از سرداران ھندو را که سورج نام داشت و در آن اوان به خدمتش
شتافته بود برتخت ھندوستان نشانيده خود به ايران مراجعت نمود و او استقالل
يافته پادشاه عظيم الشان گشت و از لب دريای بنگاله تا سرحد دکن ،جملۀ حکام،
گماشتگان او گشتند ...
ص  :59الپتگين درايام دولت سامانيه از مرتبه رقيت به درجه امارت ترقی کرده،
در زمان دولت عبدالملک بن نوح سامانی به ايالت واليت خراسان سرافراز گشت
 ...وچون منصور}بن عبدالملک{ ،الپتگين را به بخارا طلب داشت از وی متوھم
گشته به قدم اطاعت پيش نيامد .بلکه در سنه  351ق 962 /م علم طغيان برافراشته
با سه ھزار سوارغالم خاصه خويش از خراسان به صوب غزنين نھضت فرموده
و آن واليت را به ضرب شمشير مسخر کرده رايت استقالل برافراشت
ص  :96وسلطان }محمود{ درآنزمان مکتوبی به خليفۀ عباسی ،القادربا ،ªنوشت
که "چون اکثر بالد خراسان به ما تعلق دارد التماس آنستکه آنچه از بعضی بالد
خراسان که درتصرف عمال ايشان است به عمال ما واگذارند" .خليفه چون چارۀ
نداشت اجابت نموده آنچه از واليت خراسان درتصرف او بود ھمه را بتصرف
يمين الدوله گذاشت.
ص  :100يمين الدوله با سپاه خاصه و  100ھزار نفر از مردم مطوعت االسالم
که از اقصی بالد ترکستان و ماورالنھر و خراسان وغيره به نيت غزا آمده به
انتظار عزيمت سلطان ميبودند ،متوجه بالد قنوج شد
ص  :290سلطان اين ھمه نصايح را بر پسر خوانده و امارت پادشاھی داده او را
به جانب ملتان رخصت فرمود و محمد خان جمعی کثير از مغول ،که در سرحد
ھای ھند بودند ،به قتل رسانيده مملکت خود را از تصرف ايشان برآورد و چون
تختگاه ايران به قدوم ارغون خان بن اباقاخان بن ھالکوخان زيب و زينت يافت،
تيمورخان که از امرای عظيم الشان چنگيزخان بود و ھرات و قندھار و بلخ و کابل
و بدخشان و غزنين و غور و باميان تعلق به او داشت ،به واسطه تاخت و تاراج و
انتقام بعضی از خويشان وقومان او ،که در سنوات سابق درجنگ محمد سلطان
ھالک شده بودند ،با بيست ھزار مغول ميان الھور و ديپالپور درآمده و آن حدود
را تاخت و تاراج کرده متوجه ملتان شد.
ص  :363در ذکر سلطنت عالوالدين خلجی :ميخواھم دھلی را به يکی از معتمدان
درگاه سپرده ھمچو اسکندر رومی به عالم گيری و اقليم گشائی مشغول گردم .اول
خراسان و ماورالنھر و ترکستان را گرفته  ...و فارس و عراق عرب و عجم و شام
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و روم و فرنگستان را به تيغ جھانگشا مسخر سازم و  ...ھمچو اسکندر مشھور
گردم.
ص  :452چون امير نوروز ،داماد ترمشزين خان که پادشاه زاده جغتايی بود ،و
بسياری از امرای ھزاره چون به ھندوستان آمده نوکری سلطان محمد اختيار کردند
و از عراق و خراسان نيز شاھزادگان و اميران و بزرگان به مالزمت رسيدند ،و
ايشان فتح ايران و توران به سھولت وانمودند.
ص ) 25ج  :(2ودر سنه  1510/916م چون ميان مملکت شاه اسماعيل پادشاه
ايران ،و شيبانی خان فاصله نماند اوزبکان متعرض سحد قزلباش می شدند ،شاه
اسماعيل ايلچی پيش شيبانی خان فرستاده نامه نوشت که دست تعرض از دامن
مملکت عراق کوتاه سازد و اين بيت درآن درج کرد:
نھال دوستی بنشان که کام دل به بارآرد درخت دشمنی برکن که رنج بی شمارآرد
شيبانی خان درجواب نوشت که دعوی سلطنت و معارضه پادشاھان کسی را می
رسد که آبا و اجداد او پادشاه باشند ،به خويشی تراکمۀ آق قوينلو دعوی خالفت
نمودن معنی ندارد و نيز وقتی سلطنت به تو می رسيد که مثل من پادشاھی وارث
اقاليم سبعه درميان نمی بود .و عصا و کجکول به تحفه فرستاد که ميراث پدر تو و
کار تو اين است .و اگر قدم از حد خود فراتر نھی از سر خود بينديش.
شاه اسماعيل درجواب نوشت :اگر سلطنت به ميراث می بود از پيشداديان به
کيانيان نمی رسيد و به چنگيزخان و به تو خود ازکجا می رسيد:
عروس ملک کسی در کنار گيرد چـُست که بوسه بر لب شمشير آبدار زند
من نيز ھمين ميگويم .اينک رسيدم به جنگ بيرون آی .ديگر سخنان در مصاف
گاه گفته خواھد شد و اال اين چرخ و دوک که فرستاده ام پيش نه و در پس کاری
که به تو اليق است بنشين .
متعافب نامه ،شاه اسماعيل روان شد و حکام اوزبک را از ممالک خراسان به در
کرده تا مرو ھيچ جا عنان نکشيد  ...شيبک خان را با تمام مردم ھالک ساختند.
ص ) 127ج  :(2جنت آشيانی }ھمايون{متوجه آن جانب شده در ماه جمادی االول
سنه  1544/951م با پادشاه ايران شاه طھماسب بن شاه شاه اسماعيل صفوی
مالقات فرموده تعظيم و تکريم و ضيافتی که اليق به حال چنان مھمان و
مھمانداری تواند بود به تقديم رسانيد.
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ص ) 484ج  :(2وبعد از تمام آن قصرمشتری مقام ،خسروسپھراحتشام ،از بام تا
شام ،دوستکام به شرب مدام و عيش وعشرت بردوام قيام واقدام می نمود و چنانچه
شرط جھانداری است به امور سلطنت نمی پرداخت ،از عراق و خراسان و
ماورالنھر و الھور ودھلی ،ھرجا که لولی و خواننده و سازنده بود ،اين خبرشنيده،
روی به دکن آوردند ،و ھمچنين ،قصه خوان وشاھنامه خوان و شاعر و نديم از
اقصای جھان در درگاه او جمع شده ،احمد آباد بيدر رشک ايران گردانيده و
مردمان دارالخالفه کوچک و بزرگ به مقتضای الناسُ علی دي ِن ملُو ِکھم به ھمين
کار مشغول شده پيران خرقه پوش خانقا را در رھن ميکده ھا کردند و شيخان
سجاده نشين معتکف خرابات گشته ،به پای ُخم نشستند.
تذکره مقيم خانی – فارسی 1116 :ق  1704 /م }{54
ص  :66درتاريخ  569بود که چنگيز خان بربالد شرق برتخت جھانگيری نشست
و  ...خانان مغول و ترکستان را بالکل برانداخت  ...مملکت ختا و ماورالنھر و
خراسان و عراقين و رومات و اکثر بالد شرق و غرب را در تصرف آورد ...
ص  :99و اسکندر خان پدر خود را از کرمينه طلبيده برتخت بخارا نشانيده و خود
بعزم کشورگشائی و تسخير ممالک متوجه شد و تمام عرصه ماورالنھر و ترکستان
و کاشغر و دشت قبچاق و بلخ و بدخشان را مسخر نموده قصد استخالص ملک
خراسان کرد و آن ملک را از دست شاه عباس ولد شاه طھماسب تا مقام
"يرکوپرک" که اقصای خراسان است گرفته به قلبابا کوکلتاش که از قديم الخدمتان
او بود داد .و قلبابا مدت  12سال در شھر ھرات بوده به حکومت کل ممالک
خراسان لوای عزت می افراشت.
ص  :128وچون خبرقتل و عام جماعه قرابی معلوم شاه عباس والی ايران شد،
خود او با لشکربی حساب از راه مرو به اندخو و شبرغان آمده قلعات و قصبات آن
حدود را منظورنداشته درملک آقچه درآمده سرادقات کينه را برافراشت.
ولی محمد خان اين خبررا به برادر خود عرضه نمود .آن خسرو شيردل ،نظر بر
جمع امرا کرده به جمع کردن لشکرتوران ساخته فرمود که ھرکس در رکاب
سعادت حاضر است ھمراه من عازم شود ...
ص  :130شاه عباس با معدودی چند به ھزار تردد گريخته به صوب ايران شتافت
و بعد از آن فتح ،باقی خان به جانب بخارا عازم شده قواعد سلطنت و بسط
پادشاھی در ايام او رواج يافته و بند و بست ممکلت داری و قواعد سپاه و رعيت
در عھد او تازه گرديد.
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ص  :134درآن وقت ولی محمد خان به شکارگاه "قرشی" نزول فرموده بود .اين
خبر را شنيده دانست که امرا مخالفت کرده اند .بی جنگ و جدال نيمه شبی با دو
پسر خود گريخته راه خراسان و عراق پيش گرفته به حضور شاه عباس کوچک
که والی ممالک ايران بود رفت .شاه عباس او را محترم داشته شرايط مھمانی را
به ظھور آورده و به موجب خواھش او ھشتاد ھزار قزلباش را لشکر ھمراه او
کرده بر سر امام قلی خان فرستاد.
جھانگشای نادری – فارسی 1171 :ق  1758 /م }{55
ص  :2و تخت سروری ايران پايمال دشمن و آتش جور و بيداد مخالف از ھر
طرف بخرمن ھستی خشک وتر شعله افگن گرديد ،و رسم ملوک طوايف شيوع و
فتنه و آشوب از عالی و سافل وقوع يافت ،چنانکه از قندھار الی اصفھان طايفۀ
غلجائی ،و درھرات ابدالی ،و در شيروانات لکزيه ،و در فارس صفی ميرزا نام
مجھول النسب ،و در کرمان سيد احمد نوادۀ ميرزا داود ،ودر بلوچستان و بنادر
سلطان محمد نام مشھوربه خرسوار ،ودر جوانکی عباس نام ،و درگيالن اسماعيل
نام ،ودر خراسان ملک محمود سيستانی صاحب داعيه و استبداد گشته ،گروه
روميه نيز آذربايجان را ازيک سمت آرپه چای تا سلطانيه و ابھر و ازطرف عراق
از کرمانشاھان الی کزار بتصرف درآوردند ،و روسيه ھم نيز از باب االبواب
دربند تا مازندران جميع دارالمرز را متصرف گشته و ھمچنين ترکمانيه صاين
خانی استراباد ،که اکثراوقات بفتنه انگيزی و شورش معتاد بودند ،و الوار بختياری
و فيلی ،و اکراد اردالن ،و اعراب حويزه و بنادر ،حتی گوشه نشينان ميان واليت،
سر از اطاعت باز زده اظھار سرکشی و خود فروشی کردند.
ص  :371جواب بحضرت پادشاه سابق الذکرمرقوم شد که قبل براين که پادشاھی
ايران بسالطين ترکمان اختصاص داشت ،بعضی از ممالک روم و ھندوستان و
ترکستان داخل حوزۀ مملکت آن طبقه بود .بعد ازآنکه باقتضای تقديرالھی سلطنت
ايران بسلسلۀ عليه صفويه انتقال يافت درعھد آن سلسله بلخ با توابع بتصرف
اوزبکيه ،و کابل وتوابع بتصرف سالطين ھند ،و عراق عرب و دياربکر و بعضی
از ممالک آذربايجان بتصرف دولت عثمانيه درآمد.
تاريخ احمد شاھی محمود حسينی– فارسی 1187 :ق  1773 /م }{56
ص  :54و پس از نگارش داستان جلوس جاويد نشان و گزارش برخی از وقايع
رکاب ظفرتوامان ،مجملی از نفاق امرای ايران و برھم خوردگی مملکت خراسان
و ترقی و تنزل علی شاه و شاھرخ شاه و ميرعلم خان را نيز به جھت ربط مدعا و
ظھور بلند اقبالی خديو کشورگشا ،درين صفحه سعادت انتما می نگارم و صادرات
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ممالک موضوعۀ ايران و ترکستان و ھندوستان و غيره و قلمرو آن حضرت را با
محاربات و فتوحات خاقانی  ...خود شرف اندوز رکاب ظفر انتساب بوده ام و
ھمگی را به رای العين مشاھده کرده ام ،به قيد تحرير و تسطير می آورم ...
ص  :125علی شاه چون قافيۀ زندگانی ازاين قحط و پريشانی برسکنه واھالی
}خراسان{ ديده ،ھمگی امرای خراسان و عراق را که ھمراه او بودند ،طلبيده در
باب رفتن خود از آنجا  ...مشاوره ورزيد .امرای خراسان به عرض رسانيدند که
اول به تسخيرملک قندھار و اطراف آن ديار پرداخته و آن واليات را از اضداد و
اغيار خالی ساخته و سرکشان ترکستان را نيز گوشمال بليغ داده ،اعالم تسلط به
جانب عراق بايد افراخت و سھراب و معيرالممالک که از اھل عراق بودند،
عرض نمودند که اول رفتن شھريار به طرف قندھار لزوم ندارد  ...بعد از
مطارحه و مشورت  ...براين قرار يافت که ،اول سردار را با ده دوازده ھزار
سوار به سمت ھرات و استحفاظ آن حدود تعيين ساخته ،خود به مملکت عراق
پرداخته ،سال ديگر با قشون ھای آن حدود مراجعت به طرف قندھار کرده و آن
ملک را با ممالک موضوعه به تصرف درآورده و از آنجا عزيمت ھند و توران
نمود.
ص  :129علی شاه ميخواست که قندھار را متصرف شود و توران و ايران و ساير
اقاليم زيرآسمان مسخر او گردد ...
ص  :676درابتدای اين سال } {1186کدورت اشتمال که ايام انقضای حيات
ھمايون و ھنگام ارتحال شاھنشاه سعادت مقرون بود ،رای صواب نما اقتضای آن
فرمود که موازی بيست ھزار نفر از غازيان رکاب ظفرپرور را به سعادتمند بلند
اختر شاھزاده اسکندر داده ،مامور به توقف الکای پيشاور فرمايند و پادشاه تائيد
سپاه ،تيمورشاه را که صدمۀ سطوت و صولتش جگرگسل گردن کشان ترکستان و
قوت اقبال دشمن مآلش زھره گداز نام آوران ممالک ايران است ،به دارالسلطنه
ھرات رخصت معاودت عنايت نمايند و خود که به سبب ضعف و وھن قوای
جسمانی طاقت و توانائی کشورگشائی و جھان آرائی نداشتند ،در احمدشاھی
نشسته ،به معالجه و مداوای آن عوارض متضاده بپردازند.
گزارش سلطنت کابل الفنستون – انگليسی 1230 :ق  1815 /م }{57
ص  :98سلطنت کابل اين سرزمين ھا را در برميگيرد :افغانستان و سيستان ،با
بخشی از خراسان و مکران ،بلخ با ترکستان و کيالن ،کتور ،قندھار ،سند ،کشمير،
با بخشی از الھور و بخش بزرگتر ملتان.
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ص  :105افغانان نام عمومی برای کشورشان ندارند؛  ...بنا براين من اين نام
}افغانستان{ را برای کشوری بکار خواھم برد که ھم اکنون حدود آنرا شرح دادم.
بيشتر بخشھای سرزمين افغان تا غرب مقر در استان مھم و بزرگ خراسان داخل
است و بخش باقيمانده خراسان )که مرزھای آنرا باحتمال ميتوان توسط آمو،
بيابانی که آمو در آن روان است ،دشت نمکزار و دريای خزر تعين کرد( در ايران
است .گويند که کرمان ھم روزگاری در خراسان داخل بوده است؛ چنانکه
سيوستان ھنوزھم مکرر داخل خراسان شمرده ميشود.
ص  :158آنان نام عمومی برای کشورخويش ندارند؛  ...نامی که توسط ساکنان
سرزمين به تمام کشور اطالق ميشود خراسان است اما واضح است که بکاربرد
اين نام درست نيست؛ زيرا از يکسو تمام سرزمين افغانان در محدوده خراسان
داخل نيست و از سوی ديگر در بخش مھمی از آن ايالت ،افغانان ساکن نيستند.
تاريخ ايران جان ملکم – فارسی )انگليسی  1245ق  1829 /م( 1293 :ق /
 1876م }{58
ص  :7حدود ايران تغيرات بسياريافته  ...ازجانب جنوب بخليج فارس و دريای ھند
و ازسمت مشرق و شمال و مشرق بآب سند و رود جيحون منتھی ميشود شمال آن
ببحر خزر و کوه البرز و مغرب آن بنھرفرات پيوندد .بعضی از ارباب جغرافيای
ايران حدود قديم اين ملک را زياده وسعت ميدھند چنانچه چھار دريا را که عبارت
از بحراسود و بحر احمر و دريای خزر و خليج فارس و شش رود عظيم که فرات
و دجله و ارس و جيحون و رود پنجاب و نھر اتل باشد ھمه را در داخل حدود اين
ملک ميگيرند...
بستان السياحه شيروانی – فارسی 1247 :ق  1831 /م }{59
ص  :234خراسان رکن اعظم کشور ايران است و مملکتی است مشھور جھان
مشتملست بر بالد بسيار و نواحی بيشمار ھمگی از اقليم چھارم و محدود است از
مشرق بملک زابل و توران و از مغرب بواليت عراق و طبرستان و ازجنوب
بکرمان و قاين و سيستان و ازشمال بخوارزم و جرجان .اکنون تمامت بالد قاين و
مفازه و جرجان و سيستان وبعضی بالد طبرستان از مملکت خراسان محسوب
ميشود .واليت خراسان برچھار بلوک محتويست :اول طخارستان ،دويم مرو
شايجھان ،سيم نشابور ،چھارم ھرات ...
پوشيده نماند که لفظ خور در لغت فرس خورشيد را گويند و سان محل و مکانرا
نامند .چون آنکشور سمت مشرق ايران افتاده لھذا آنملک را خراسان نام نھاده اند
يعنی محل برآمدن آفتاب ...
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درسنه  129ھجری ابومسلم مروزی از نژاد گودرز و از داعيان دولت بنی عباس
خروج و بر اورنگ امارت عروج فرمود و آنواليت را از مروانيان استرداد نمود.
درزمان خالفت مامون ابن ھارون ملوک طاھريه ظھورکردند و تمامت خراسان را
در تصرف آوردند .در سنه  277ھجری ملوک سامانيه در آنواليت کوس استقالل
زدند و در زمان المطيع المرﷲ بن المقتدربا ªسنه  357ھجری سالطين غزنويه
در غزنين و بلخ و نواحی آن ظھورنمودند و درزمان الطايع با ªبن المطيع باª
جمع خراسانرا مسخرکردند ودر اوقات خالفت القايم با ªبن القادربا ªدرسنه 438
ھجری آل سلجوق بکشورخراسان استيال يافتند و درھنگام خالفت المقتضی با ªبن
المستظھر با ªدر سنه  543ھجری ملوک غور براکثر بالد آنديار مستولی شدند و
درزمان المستنجد با ªبن المقتضی با ªدر سنه  551ھجری خوارزم شاھيه آنملک
را مسخر نمودند ودرروزگارالطاھربا ªبن الناصربا ªدر  617ھجری چنگيزخان
ازجيحون گذشته و آنواليت را بکشود و اکثر اھالی خراسانرا قتل نمود و درايام
دولت المستنصربا ªبن الطاھربا ªدرسنه  641ھجری ملوک کرت بحکم آل
چنگيز در بلدۀ ھرات ونواحی آن مقتدرگرديدند و درسنه  737ھجری امرای
سربداران در سبزوار و توابع آن بامارت رسيدند ودر سنه مذکور بطغيان تيموريان
در جرجان و مضافات آن خروج کردند و در سنه ھفت صد وشصت و اند ھجری
امرای جغتائی دربالد بلخ و نواحی آن ظھورنمودند و در سنه  781آل تيمور در
آنديار مستقل شدند و در  923ھجری شاھی بيک خان ازبک آنملک را مسخر کرد
و در  926ھجری شاه اسمعيل صفوی از تصرف ازبکان برآورد و بعد از چندگاه
عبيد خان و عبدﷲ خان و عبداللطيف خان از جماعت ازبکان بحکم آنکه ھرکسی
پنجروزه نوبت اوست ،چند سال علی سبيل االختالل حکومت نمودند ،آنگاه اوليای
صفويه تصرف نمودند.
بعد از انقراض دولت ايشان ھرج و مرج تمام باحوال اھالی آنمقام راه يافت.
آخراالمر نادرشاه ابن امامقلی بيک افشاردر حدود سنه  1145با ھزاران زحمت و
رنج آنملک را تصرف نمود.
بعد ازانقراض دولت نادری تا حال که سنه  1247ھجريست امرای آنديار بطريق
ملوک الطوايف مسلوک دارند و چندين طايفه در آنملک حکومت گذارند :اول
اوليای دولت قاجاريه از بسطام الی مشھد مقدس ،دويم جماعت افغان در ھرات و
نواحی آن ،سيم ترکمان در بادغيس و سرخس و غيره ،چھارم ازبکيه در بلخ و
توابع آن ،پنجم جماعت افشار دراندخوند و شبرغان ،ششم فرقۀ جالير در کالت،
ھفتم حکام بخاری در مرو و توابع آن ،ھشتم طايفه قرائی در تربت جام حيدريه،
نھم قوم ھزاره در باخزر ،دھم تيموری در خواف و لواحق آن ،يازدھم قبايل عرب
در تون و طبس و فرقۀ در قاين  ،دوازدھم طايفۀ کرد در خبوشان و چناران،
سيزدھم جمعی در غورو غرجستان ،چھاردھم گروھی ازبک درخلم و قندز،
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پانزدھم از ترکمان در مھنه و نسا و جمعی ديگر از ھزاره در جبال ھرات و غيره.
ازاينھا که مذکورشد درگوشه و کنار بسيارند که سراطاعت بھيچکس فرو نيارند.
فقيرگويد خراسان ھمواره مرکز سالطين جم شوکت و مقر خواقين فريدون حشمت
بوده و جمعی از اصحاب ائيمه اطھارند که از آنديار ظھورنموده اند چندان حکمای
عظام و عرفای کرام و علمای ذوی االحترام و شعرای عاليمقام از آنجا ظھور
کرده اند که زياده از چند و چون و از شماره بيرونست.
ص  :124مخفی و پوشيده نماند که قديم الزمان ايران را پارس گفتندی ،چه که
پارس ابن پھلو ابن سام ابن نوح آن ملک را آباد نموده و باسم خويش موسوم کرد و
عربان پا را بفا مبدل نموده فارس گفتند .جمعی از مورخان گويند فارس ابن
طھمورث ابن کيومرث آنملک را عمارت کرد وعموم اھل سيردرخصوص اينخبر
متفقند که چون فريدون مملکت خود را بسه قسمت تقسيم نمود ملک ماورالنھر را
که بتوران شھرت دارد و جانب شرقی ايران واقع شده بتور عنايت فرمود و
مرزبوم روم که سمت غربی ايران اتفاق افتاده بسلم مسلم داشت و کشور ايرانرا
بکف کفايت ايرج گذاشت بدانجھت بايران موسوم گشت .قديم االيام وسعت آنمقام از
لب فرات تا کنار جيحون طوال و ازباب االبواب دربند الی ساحل عمان عرضا بوده
و بمرور دھور و کرور شھور ھرواليتی باسم صاحب ايالتی مسمی گرديد.
آنديار مشتمل است بر اقليم دويم وسيم و چھارم وپنجم و مربی اکثر بالدش آفتابست
و درآنمکان جبال و تالل بيشتر ازدشت و بيابانست و محدود است از طرف مشرق
بواليت توران و کابلستان و از سمت جنوب بدريای عمان و از جانب مغرب بملک
عرب و شام و روم و ازجھت شمال بجبال البرز و بحر خزر و مشتملست بر22
واليت .بدينموجب اول آذبايجان ،دويم اران ،سيم ارمن ،چھارم جيالن ،پنجم
خراسان ،ششم خوزستان ،ھفتم زابلستان ،ھشتم سجستان ،نھم شيروان ،دھم
طبرستان ،يازدھم طالش ،دوازدھم عراق عجم ،سيزدھم عراق عرب ،چھاردھم
فارس ،پانزدھم قھستان ،شانزدھم کرمان ،ھفدھم گرجستان ،ھجدھم کردستان،
نوزدھم کوه کيلويه ،بيستم موغان ،بيست و يکم مفازه ،بيست و دويم مکران و
ھريک از واليات مذکور مشتملست بر بالد معمور و قصبات مشھور و مواضع
خوب ومراتع مرغوب وجبال بسيار و تالل بيشماروصحاری پر نخجير و براری
دلپذير .گويند ملک دياربکر و داغستان و بلوچستان بلکه تا حد ارزنجان روم از
کشور ايرانست.
سفرنامۀ گادفری)غزنی ،کابل و افغانستان( – انگليسی 1256 :ق 1840/م }{60
ص  :104 – 102ما در دوازدھم جون آخرين صعود را نموده و بر سرکوه خيمه
زديم که بلند ترين نقطه کوتل دربين ديرھبند و غزنی است  ...ھوا با نباتات خوشبو
معطرشده بود .يکتعداد درختھا اينطرف و آنطرف پراگنده بود که عمدتا زيتونھای
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وحشی و بته ھای کوھی بودند .منظرۀ صعود چنين بود .نسيم دآلويزی از سمت
شمال ميوزيد ،ناگاه يک پتان فرياد زد" :خراسان! خراسان!" و افزود" :صاحب!
صاحب! يک رايحۀ اين نسيم ارزش يک لک روپيه در ھندوستان دارد" .من با او
کامال موافقت کردم.
ما بعدا آخرين سرچشمۀ دريای گومل را ديديم که تقريبا يک جويچه بود .من از قلۀ
کوه گذشته و از نوشيدن آب جويباری که رو بپائين و بطرف غرب جريان داشت،
لذت بردم .ھمه "خراسان! خراسان!" فرياد زده و قرارمعلوم ھمه افراد کاروان می
دانستند که منظرۀ آن کشور در پيشروی شان قرار دارد .بايد متذکر شوم که منظور
لوھانيھا در بحث خراسان ،محدودۀ خراسان اصلی نيست ،اما اين نامگذاری را
مثل دورۀ بابر ،تا دامنه ھای غربی کوھھای سليمان گسترش ميدھند.
اولين و برجسته ترين نما در مقابل ما سلسله کوھھای نارواه در شمالغرب قرار
داشت که قله ھای آن پوشيده از برف بود .جھت کابل و غزنی بطرف غرب،
کندھار بطرف جنوبغرب و تخت سليمان و ديرھبند در جنوبشرق قرارداشت.
معلوم ميشد که يک مسافرت يک روزه کافی است تا ما را به جلگه غزنی برساند؛
در ماورای آن سلسله ھای کم ارتفاع چشم ما را به افقھای غربی رھنمائی ميکرد.
ترماميتر در نيمه روز نشان دھندۀ  84درجه در سايه بوده و نقطۀ غليان آن يک
ارتفاع حدود  8ھزارفت را بدست ميداد.
آريانای ويلسن – انگليسی 1257 :ق  1841 /م }{61
ص  :122 - 119نام آريانا شايد بندرت با دقتی که شايسته آنست توسط نويسندگان
قديمی و يا مفسرين معاصر آن استعمال شده باشد .اين نام توسط ھر دو منبع غالبا
بطور نادرست با نام آريا مغشوش گرديده؛ و يا گھگاه درموارديکه تفاوت آن درک
شده ،بازھم بطور دقيق نشان داده نشده است .ازاينکه اين نام در زمان ھای اوليه
برای يونانيان شناخته شده باشد ،مورد شک و ترديد است .آريانا توسط ھيرودوتس
تذکر داده نشده ،باوجوديکه او دربارۀ اری صحبت ميکند :بآنھم معلوم ميشود که او
آگاھی ناقصی دربارۀ اين نام دارد ... ،طوريکه او ميگويد که پارسيان قبال خود را
بنام ارتای ناميده و مادھا اصال اری ميباشند .درزمانھای بعدی تشخيص بھتری
صورت ميگيرد ،با وجوديکه پتوليمی ذکری از اريانا ندارد ،بطور کامل توسط
سترابو توضيح شده و پلينی ميگويد که دربرگيرندۀ اری با مردمان ديگر است .لذا
ميتوان استنباط کرد که اين موضوع برای مقامات ذيصالح ،راويان معاصرتھاجم
الکساندرمعلوم بوده و آنھا اين نام را از بوميان کشوراشتقاق نموده اند که ھميشه
در بين آنھا واضح بوده و در واقعيت ،ھمان ايران يعنی نام اصلی پرشيای کھن
است.
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باوجوديکه بعضی اشکاالتی در متن سترابو بارتباط مرزھای اريانا وجود دارد،
بآنھم آنھا بسيار زياد مھم نبوده ،وسعت عمومی و موقعيت کشور نام نھاد را متاثر
نميسازد .در مرزھای شرقی و جنوبی عدم توافقی وجود ندارد .مرز شرقی اريانا
اندوس و جنوبی آن بحرھند است از دھانه اندوس تا خليج فارس .مرز غربی در
جائی گفته ميشود که يک خط فرضی کشيده شده از دروازۀ کسپين تا کرمانيا است.
در جای ديگر از قول ايراتوستينيز گفته ميشود که يک خط جدا کنندۀ پارتينی از
مادھا و کرمانيا از پاريتاکينی و پرشيا  -که دربرگيرندۀ تمام يزد و کرمان باستثنای
پارس ميشود .گفته ميشود که مرزھای شمال ،کوھھای پاروپاميزان و يا ھمان کوه
ھای است که ادامۀ آن مرزشمالی ھند را ميسازد .در جای ديگری گفته ميشود که
 ...اين نام دربرگيرندۀ بعضی حصص پرشيا و مادھا و ھمچنان تا شمال بکتريانھا
و سغديانھا بوده و بطور مشخص گفته ميشود که بکتريانا يک بخش اصلی اريانا
است  ...يک دليل آشکار برای سترابو جھت شامل ساختن حصص شرقی پارسيان،
بکتريان و سغديان با مردمان اريانای جنوب ھندوکش عبارت از وابستگی زبان
آنھاست"چون دراکثريت موارد دارای زبان واحد اند" ...بدون ترديد زبان مردمان
اکثريت اين مناطق تا اندازۀ زيادی يکسان بوده و درواقعيت ،آنھا باشندگان بومی
کشور واحدی اند.
حاال نميتوان ترديد داشت که اريا و اريانا و يکتعداد نامھای قديمی که اريا عنصر
متشکلۀ آنست ... ،با واژۀ ھندی اريا  ...ربط دارد .مطابق مانو ،ارياورته  ...در
بين کوھھای ھيماليا و ويندھای  ...تا بحيرۀ غربی قراردارد ...
لذا گفته ميتوانيم که اييَريا و اييَريانا واژه ھای کھن پارسی ميباشد که بشکل اريا در
نامگذاری مناطق ھندوھا ،بشکل ايران درسکه ھای شھزادگان ساسانی و بشکل
اريانا توسط يونانی ھای عھد الکساندر ثبت و استعمال شده اند.
سفرنامه کابل بُرنِس – انگليسی 1258 :ق  1842 /م }{62
ص  :55 – 54شکارپور يکی از شھرھای درجه اول در تجارت اندوس}رود
سند{بشمارميرود ...اين شھربه فاصله  28ميل درغرب اندوس و نزديک مرز
شمالی سند قرارداشته وفاصله آن از بندر بو ُکر نيز ھمين حدود است .اين شھر
بطرف مرز شمالی سند تا روزان در مسير راه کندھار و کالت از طريق کوتل
مشھور بوالن وسعت دارد :طوريکه تاجران ھميشه از شکارپور و ديرۀ غازی
خان )شھری باالتر از آن( ،بنام "دروازه ھای خراسان" ياد ميکنند ،نامی که در
اينجا مشخصۀ سلطنت کابل است.
ص  :80درواقعيت ديرۀ غازی خان و شکارپور ،طوريکه قبال گفتم ،ھميشه توسط
مردم بحيث دو "دروازۀ خراسان" شناخته ميشوند.
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تاريخ احمد – فارسی 1266 :ق  1850 /م }{63
ص  :7 – 5دربيان جلوس فرمودن احمد شاه ابدالی بر سرير جھانبانی خراسان ...
چون احمد شاه ازانتظام ملک قندھارو کابل وپشاور وبعضی از ملک خراسان
فراغت حاصل کرد قصد تسخيرھندوستان پيش نھاد ...
ص  :54بوقت يورش کردن محمد شاه پادشاه نبيرۀ فتح عليخان قاجار پادشاه ايران
بر ھرات که دروازۀ شھر خراسان است بقصد تسخير آنشھر شجاع الملک را
بموجب درخواست او افواج کثيره ھمراه کرده درکابل و قندھار فرستاد و بعد
رسيدن درآنجا سرداران انگريزيھا او را برتخت سلطنت خراسان بدين سبب که
ملکش موروثيست نشانيد و ازطرف او درتمام آنملک عمل نمودند ...
فرھنگ جغرافيای يونانيھا و روميھا – انگليسی 1270 :ق 1854 /م }{64
ص ) 210ج اول( :آريانا نه در تاريخ ھيرودوتس } 425ق م{ ذکر گرديده ،نه در
گزارش تاريخی ارين } 146م{ ،نه در جغرافيای پتوليمی } 168م{ و نه در
فرھنگ جغرافيای ستيفانوس بيزنتينوس }قرن  6م{ .آريانا بطور کامل توسط
سترابو } 24م{ توضيح گرديده و پلينی } 79م{ ھم ميگويد که }آريانا{ شامل اری
با قبايل ديگر است.
برداشت سترابو از وسعت و قلمرو آريانا را ميتوان از مقايسه نظرات متفاوت او
در بارۀ آن بدست آورد .او در مورد مرزھای شرقی و جنوبی آريانا نظر واحد
دارد :مرز شرقی را اندوس }سند{ و مرز جنوبی را بحر ھند از دھانه اندوس تا
خليج فارس ميداند .اما در مورد مرز غربی دو نظر دارد :در مورد اول مرز
غربی را يک خط فرضی از دروازه کسپين تا کرمانيا و در مورد دوم مرز غربی
را )از ايراتوستينز 194 ،ق م ،نقل ميکند( يک خط جدا کنندۀ پارتينی از ميديا ،و
کرمانيا از پاريتاسينی و فارس ميداند )که شامل تمام يزد و کرمان معاصر باستثنای
فارس ميشود(.
در مورد مرزھای شمالی نيز دو نظرميدھد :در مورد اول مرزھای شمالی آريانا
را کوھھای پاروپاميزانھا }ھندوکش{ ميداند که ادامه آن مرزھای شمالی ھند را
ميسازد .در مورد دوم ،مطابق اپولودوروس ) 120ق م( نام آريانا را نه تنھا شامل
بعضی مناطق فارسھا و مادھا ،بلک شامل بکتريانھا و سغديانھا در شمال نيز
ميداند .چون باشندگان تمام اين مناطق تقريبا با يک زبان واحد صحبت ميکنند.
پلينی چھار ايالت غرب رود سند يعنی گيدروزيا ،اراکوزيا ،اريا و پاروپاميزوس
را مربوط ھند ميداند درحاليکه سترابو آنھا را متعلق به آريانا ميداند.
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ظفرنامه خسروی – فارسی 1279 :ق  1862 /م }{65
ص  :176گفتاردربيان يورش اميرصاحبقران ظفرقرين معدلت آيين کرت سوم از
پايتخت توران زمين به جانب ممالک فرغانه زمين و فتح نمودن ملک خوقند و
خجند و اندجان و مرغينان و کاسان و شھر خان مع توابع و لواحق آن تا به سرحد
واليتھای کاشغر و يارکند و به آسانی به دست آمدن دارالملک بالد تاشکند و
ترکستان و سراپای دشت قپچاق تا به سرحد شرق قرغيز مع ايالتيه قرغيز و قزاق
و قلماق تا حدود مملکت روس.
ص  :221شاه طھران درآن اوان جعفرنام سرھنگ خود را سرآمد نموده ،به
ھمراھی بيست ھزارلشکربه جانب واليت سرخس فرستاد .لشکر فرمودۀ آن آمده
سرخس را محاصره نموده به تنگ آورده بود که کالنان تکه عھد و پيمان نموده
برآمده ،جعفرخان را ديده بيالکات وافره کشيدند .با وجود آن عھد وپيمان سردار
لشکر چندی از کالن شوندگان نام آور جماعت تکه را آق اويلی نموده کوچانيده
گرفته به جانب ايران زمين مراجعت فرمود.
تاريخ سلطانی – فارسی 1281 :ق  1864 /م }{66
ص  :13 – 10افغانستان مملکتی است وسيع و کشوريست منيع دربين ھندوستان و
ايران و ترکستان افتاده و دولت روس و انگليس و ايران بدان روی تسخيرنھاده ...
چون سرحد شمال اين واليت جبل ھندوکش است  ...و اين کوه سربلند بسان سد
سکندری فاصل ترکستان و افغانستان گرديده  ...دارالملک اين واليت شھرکابل
است که مابين دوکوه واقع شده است جمعيتش به پنجاه ھزار نفس ميرسد درجنب
شمالش اميرشيرعليخان شھری مسمی بشيرپور بنياد نھاده است که تا حال ناتمام
افتاده است  ...ديگرقندھاراست  ...جمعيتش ازافغان و ملل غريبه بچھل ھزار
ميرسد  ...ديگر ھرات  ...بيست و ھشت ھزارجمعيت دارد ...
حيات افغانی حيات خان – انگليسی )فارسی 1282:ق 1865/م( 1291 :ق
 1874/م }{67
ص  :3 – 1ازافغانستان درکتب قديم ھندوان بنام بلھيک -ديس ياد ميشود .پارسيان
آنرا بنام زابلستان وکابلستان وپس ازاشغال يونانيان بنام باختر يا بکتريا ناميده شده
است .فاتحين مسلمان قسمت غرب کابل و قندھار را بنام خراسان )که اصال توسط
انوشيروان گذارده شده است( ناميده اند که ھرات مرکز آن بوده و قسمت شرقی
آنرا بنام روه يا "کوھستان" ياد کرده اند  ...نام کشوربصورت واضح از نام قوم
غالب )حاکم( در آن اشتقاق شده  ...مرزشمالی آنرا سلسله کوھھای ھندوکش از
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ترکستان جدا ميکند ،درغرب آن فارس قرار دارد ،جنوب آن بلوچستان است ...در
شرق توسط دريای سند ازپنجاب جدا شده است...ھزارستان شامل افغانستان نيست
يادداشتھای راورتی – انگليسی 1293 :ق  1876 /م }{68
ص  :330 – 329اين سلسله کوھھای بزرگ }سليمان{ که در بين کندھار و ديره
جات قراردارد طوال از درۀ خيبر و جالل آباد در شمال تا سيوی و دادر در جنوب
حدود  300کروه بوده و پھنای آن حدود  100کروه ميباشد .دراين محدوده که
ساحۀ وسيعی را دربرميگيرد ،دره ھا وجلگه ھای متعددی وجود دارد؛ در اينجا و
بخصوص درمجاورت و اطراف کاسی – غر يا شيوال بود که قبايل افغان مطابق
به عنعنۀ ايشان ،اوال مسکن گزيده و متعاقبا بتمام جھات گسترش يافتند .ھمين
محدودۀ فوق الذکر عبارت از افغانستان اصلی ميباشد  ...نام اصلی منطقۀ افغان از
نقطۀ بنام تيراه و کاسی-غر ايجاد شده است ،جائيکه زيارت حضرت سليمان قرار
دارد کوه ھا بسيار بلند بوده و بطورمداوم پوشيده از برف است .در مسيرھای
مجاورآن بطرف غرب ،جنوب وشرق ونزديک به ساحات پوشنگ ،شال ،سيوی،
و ديره جات آب بسيار کمياب ،زراعت غيرکافی و باشندگان آن کم ميباشد...
مولف تذکرت الملوک بطور دقيق ميگويد که" :افغانستان از کاسی غر تا مرزھای
واليت کندھار وسعت دارد ،طوريکه در تشکيالت سلطنت صفويه قرارداشت".
ص  :470 – 469افغانھا منطقۀ قسمت غربی سلسله کوه مھترسليمان را ھميشه
بنام خراسان ياد کرده اند؛ ما دراينمورد شھادت گادفری را در سفرنامۀ "غزنی،
کابل و افغانستان" در اختيار داريم  ...منظور نوھارنيھا و لوھارنيھا اينستکه،
طوريکه او نشان ميدھد ،تا پای سلسله ،او بعدا ايستاده شده و خراسان را مينگرد،
طوريکه از فرياد ھای تمام جوانب باثبات ميرسد ،وقتيکه تقريبا به قله ميرسند و از
افغا ِن که خيز زده و ميخواھد اولين منظرۀ آنرا مشاھده کند .محل "کوھھای پشتو،
يا مطابق بوميان ،مرز خراسان و ھند" چندين منزل قبل از رسيدن به سرکوه يا قلۀ
کوھھا قرار دارد  ...کتاب ممالک و مسالک و يکتعداد آثار ديگر نشان ميدھند که
غزنين و ساحات آن  ...شامل خراسان بوده است ،و درنقشه ھای خراسان و غور
موجود دراين اثر ،يک ساحۀ وسيع شرق دريای ھيرمند ،و در جنوبشرق تا سيوی
مناطقی اند که دربين خراسان و ھند قرار دارند.
مولف متذکره ميگويد که غزنين مثل کابل دروازۀ ھندوستان است .مرزطبيعی
شمال خراسان از زمانھای قديم اکسوس بوده است  ...درزمانھای قديم ،بسيارپيش
از ظھور اجداد قبايل افغان ،اين محل }زابل{ يکی از جبھات مستحکم جانب ھند
بوده است؛ و در زمان اوالدۀ قيس -عبدالرحمن با نام فاميلی پتان که تعداد شان به
چند صد نفر نميرسيد و حاال به صدھا ھزارميرسد ،رو به زوال رفته و متروک
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ميشود)مانند پکتويس ،گنداری ،اپاريتای ،ستاگيدای و داديکای .اززمان ھيرودوتس
که قصه ھای جالب شرق دور را از سربازان مزدور و بيسواد موجود در ارتش
پارسيان شنيده ،چه تعداد قبيله بخصوص در اين محل نابود شده و يا چه تعداد
ظھورنموده ،شگوفان شده ،پوسيده ،بيجا شده و يا منقرض گرديده ،واقعيتی است
که متاسفانه نميتوان به آسانی رد پای آنھا را گرفت!(.
تبارشناسی افغانستان بيليو – انگليسی 1308 :ق  1891 /م }{69
ص  :10 - 9منطقه ايکه حاال افغانستان ناميده ميشود آريانای قديم يونانيھا است ...
نام افغانستان طوريکه بمناطق فوق اطالق گرديد بصورت عام توسط مردم آن ،نه
شناخته ميشود و نه کاربُرد دارد  ...اين نامی است که باين مناطق توسط ھمسايگان
و بيگانگان بارتباط نام قوم غالب درآن داده شده  ...خراسان نامی است که مردمان
اين منطقه برای کشورشان بکارميبرند درحاليکه خارجيھا آنرا افغانستان ميخوانند
…پتوليمی آريانا را به ھفت واليت مارگيانا )مرغاب يا مرو( ،باکتريانا )بلخ و
بدخشان و حاال ترکستان افغانی( ،آريا )ھرات( ،پاروپاميزوس )ھزاره و کابل تا
اندوس بشمول کافرستان و دردستان( ،درنگيانا )سيستان و کندھار( ،اراخوزيا
)غزنی و کوھھای سليمان تا اندوس( و گيدروزيا )کاچ و مکران يا بلوچستان(
تقسيم ميکند.
تبصره :تقسيم بندی آريانا به ھفت واليت توسط بيلو در مقالۀ "آريانای جعلی و
افغانستان خيالی  "...مورد بحث قرار گرفته و رد گرديده است }.{70
سرزمينھای خالفت شرقی لسترنج– انگليسی 1323 :ق 1905/م }{71
ص  :409خراسان درزبان قديم فارسی بمعنی خاورزمين است .اين اسم دراوايل
قرون وسطی بطورکلی برتمام اياالت اسالمی که درسمت خاورکويرلوت تا کوه
ھای ھند واقع بودند اطالق می گرديد وباينترتيب تمام بالد ماورالنھر را درشمال
خاوری باستثنای سيستان و قھستان شامل ميگرديد .حدود خارجی خراسان در
آسيای وسطی بيابان چين وپامير وازسمت ھند جبال ھندوکش بود ولی بعدھا اين
حدود ھم دقيقتر وکوچکتر گرديد تا آنجا که ميتوان گفت خراسان که يکی از اياالت
ايران درقرون وسطی بود ازسمت شمال خاوری ازرود جيحون به آنطرف را
شامل نميشد...
ايالت خراسان دردورۀ اعراب يعنی درقرون وسطی به چھارقسمت يعنی چھارربع
تقسيم ميگرديد وھرربعی بنام يکی از چھارشھربزرگی که در زمان ھای مختلف
کرسی آن ربع يا کرسی تمام ايالت واقع گرديدند و عبارت بودند از نيشابور و مرو
وھرات و بلخ خوانده ميشد .پس ازفتوحات اول اسالمی کرسی ايالت خراسان مرو
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و بلخ بود ولی بعدھا امرای سلسله طاھريان مرکز فرمانروائی خود را بناحيۀ
باختربرده نيشابور را که شھرمھمی درغربی ترين قسمتھای چھار گانه بود مرکز
امارت خويش قرار دادند.
تاريخ تمدن اسالمی جرجی زيدان – عربی 1332 :ق  1914 /م }{72
ص ) 47ج  :(2درزمان مامون به  20اقليم )استان( شرقی و ھفت اقليم غربی
تقسيم ميشده :ھفت اقليم يا مملکت و استان غربی :ديار عرب )عربستان( جزاير و
نواحی خليج فارس ،ديار مغرب )ممالک شمالی افريقا( ،مصر ،شام ،جزاير
مديترانه وسواحل آن جزيزه .بيست اقليم شرقی :عراق ،خوزستان)اھواز( ،فارس،
کرمان ،مکران ،و بالد جبل )عراق عجم( ،ديلم )گيالن( ،طبرستان )مازندران(،
جرجان )گرگان( ،قومس )سمنان و دامغان( ،طوران سند ،آذربايجان ،بالد آران
)قسمتی از قفقاز( ،خراسان ،سيستان ،ماورالنھر)آنطرف جيحون( ،خوارزم.
ص  :58خراسان بزرگترين و حاصل خيز ترين اقليم ھای )استانھا( مشرق ميباشد،
ازشمال شرقی بماورالنھر ،ازجنوب شرقی بسند و سيستان ،از شمال بخوارزم و
بالد غز )ترکستان( ،ازجنوب بکوير خراسان و فارس و از مغرب بقومس محدود
ميباشد .خراسان بچند شھرستان تقسيم ميشود که مھمترين آن نيشاپور ،مرو،
ھرات ،بلخ ،کوھستان ،طوس ،نسا ،ابيورد ،سرخس ،اسفراين ،بوشنگ ،بادغيس،
گنج رستاق ،مرورود ،گوزگان ،طخارستان ،زم و آمل است .حاکم نشين آن
نيشاپور بزرگترين شھرخراسان است و آنرا ابرشھر ھم مينامند.
جغرافيای افغانستان محمد حسين – فارسی 1341 :ق  1923 /م }{73
ص  :6 - 4آريانه – عالقه وسيعه بوده و پای تخت آنمقام ھرات و کابل گاھی درين
داخل و گاھی ازين عليحده ميشد  ...درسلطنت اسالميه عالقه از کابل و قندھار و
ھرات تا طوس خراسان مشھور بود و حصۀ مشرقی روه ...
افغانستان محمد علی خان – فارسی 1346 :ق  1927 /م }{74
ص  :57ملک افغانستان به يونانيھا معلوم بوده ولی اسم آن در آنوقت آريانا بود .و
حصۀ شرقی مملکت عظيم ايران شمرده می شد.
جغرافيای تاريخی ايران بارتولد – روسی 1348 :ق؟  1929 /م }{75
ص  :7 - 1ايران ازلحاظ مفھوم جغرافيائی نه منطبق با سرزمينی است که ايرانيان
مثل يک واحد نژادی سکونت داشتند و نه با خطۀ که نفوذ تمدن ايران بسط داشته و
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نه با صفحۀ که زبان فارسی يعنی زبان ادبی ايران رواج يافته بود  ...کلمۀ "ايران"
و "توران" درعلم جغرافيا بکلی يک معنی ديگری پيدا کرده است .مراد از ايران
فالتی بوده که عبارت از حوضۀ داخلی و سرحد آن درشمال حوضۀ بحر خزر و
ارال و درجنوب و غرب و شرق حوضۀ اقيانوس ھند بين دجله و ھند بوده است و
مقصود از "توران" حوضۀ دريای ارال  ...باالخره وسيعتر ازاينھا سرزمينی بوده
که زبان ادبی عمده ايران که بزبان "فارسی جديد" موسوم و در دوره اسالم تشکيل
شده انتشاريافته بود در صفحات ووالياتی که از حدود ايران )ازلحاظ زبان( بس
دور افتاده بود بفارسی نگارش ميکردند يعنی از اسالمبول گرفته  ...تا کلکته و
بالد ترکستان چين نگارش فارسی رواج داشت.
نتيجه گيری
قبل ازنتيجه گيری بايد دونکته را خاطرنشان کرد :اول  -ذکرموقعيت ھا ،محدوده
ھا و فواصل درمنابع کھن تاريخی از يکطرف بعلت نبودن مرزھای مشخص و از
طرف ديگر بعلت نبودن وسايل )اندازه گيری و جھت يابی( ،نميتوانست از دقت
امروزی برخوردار باشد .دوم  -مفھوم و محدودۀ مناطق کھن جغرافيائی )مانند
کابل ،زابل ،بلخ وغيره( با مفھوم و محدودۀ امروزی آنھا تفاوت زياد دارد.
آنچه دراينجا ازمنابع پس ازاسالم رونويس وتقديم عالقمندان وپژوھشگران گرديده
دربرگيرندۀ معلومات زيادی است )مانند اسمای شھرھای کھن ،محدودۀ آنھا ،زبان
پارسی وغيره( .اما به ارتباط موضوع مورد بحث و باوربه آنچه دراين منابع آمده،
باوجود تفاوتھای کم وبيش ميتوان به نتيجه گيريھای عمومی زير رسيد:
ايران
پيش از روزگارفريدون ،صحبت از شاھان "جھان" است .برای بار اول ،فريدون،
جھان را بين سه پسر خود تقسيم ميکند :پارۀ شرقی )يا ترکستان و چين( را به تور
ميدھد )که بنام توران مسمی ميشود( ،پارۀ غربی )يا روم و مصر( را به سلم ميدھد
و پارۀ ميانگين يا وسط جھان )عراق ،خراسان و ھندوستان( را به ايرج ميدھد )که
بنام ايران( ياد ميگردد )نقشۀ  1ديده شود(:
نھفته چو بيرون کشيد از نھان
يکی روم وخاوردگر ترک و چين
نخستين به سلم اندرون بنگريد
دگرتور را داد توران زمين
ازايشان چو نوبت به ايرج رسيد

به سه بخش کرد آفريدون جھان
سيم دشت گردان و ايران زمين
ھمه روم و خاور مراو را سزيد
ورا کرد ساالر ترکان و چين
مراو را پدر شاه ايران گزيد
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اين ايران مرزھای دقيقی ندارد .اما اکثريت شھرھای ايران متذکره در شھنامۀ
فردوسی )مانند فارياب ،بلخ ،اندراب ،پنھجھير ،باميان ،گوزگانان ،بدخشان ،کابل،
قندھارو (...درافغانستان کنونی قراردارند .بعدھا با ھجوم تورانيان ،رود آمو قسما
بحيث مرز ايران و توران شناخته ميشود .در ھر صورت ،افغانستان امروزی قلب
ايران اسطورۀ و بلخ پايتخت آن بوده است!
اردشيربابکان "ايران" را به چھاراستان تقسيم ميکند که ھر يک توسط يک سپھبد
يا سپاھساالر اداره ميشود .1 :استان مشرق يا سپھبد خراسان .2 ،استان عراق يا
سپھبد مغرب .3 ،استان شمال )قھستان( يا سپھبد آذربايجان و  .4استان جنوب
)کرمان و فارس( يا سپھبد نيمروز )نقشۀ  1ديده شود(:
جھانی ازو مانده اندر شگفت
چو نوشين روان اين سخن برگرفت
سخنھای گيتی سراسر براند
شھنشاه دانندگان را بخواند
وزو نامزد کرد آباد شھر
جھان را ببخشيد بر چار بھر
دل نامداران بدو شاد کرد
نخستين خراسان ازو ياد کرد
نھاد بزرگان و جای مھان
دگر بھره زان بد قم و اصفھان
که بخشش نھادند آزادگان
وزين بھره بود آذربادگان
بپيمود بينادل و بوم گيل
وز ارمينيه تا در اردبيل
ز خاور ورا بود تا باختر
سيوم پارس و اھواز و مرز خزر
چنين پادشاھی و آباد بوم
چھارم عراق آمد و بوم روم

نقشۀ  .1محدودۀ تخمينی ايـــــران و تقسيم آن به چھار استان خراسان )مشرق(،
آذربايجان )شمال( ،نيمروز )جنوب( و عراق )مغرب( از زمان اردشير بابک
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باساس مجمل التواريخ و جامع التواريخ ھمدانی :تا زمان فريدون زمين ايران را
ھنيره ميگفتند ،در زمان فريدون ايران خوانده شده و در زمان اردشير بابک زمين
پارسيان گفته ميشود و حد آن بين جيحون ،آذربايجان ،فرات ،خليج پارس ،مکران،
کابل و طخارستان ميباشد .از قول بيرونی )درمعجم البلدان( ايرانشھر شامل کشور
ھای عراق ،فارس ،کوھستان و خراسان ميباشد .حافظ ابرو در زبدت التواريخ نيز
ايرانشھر را مابين آب آمويه و آب فرات ميداند .قزوينی در نزھت القلوب ايران را
شامل  20باب ميخواند که دربرگيرندۀ عراقين ،آذربايجان ،گرجستان ،کردستان،
خوزستان ،فارس ،کرمان ،مکران ،قھستان ،نيمروز و خراسان ميباشد .يا بعبارۀ
ديگر شرق آن سند و کابل و صغانيان ماورالنھر و خوارزم ،غرب آن واليات روم
و نيکسار و سيس شام )دشت قبچاق( ،جنوب آن بيابان نجد ،دريای فارس و ھند
ميباشد .شيروانی حد ايران را در بستان السياحه چنين ميگويد :در شرق به توران
و کابلستان ،درجنوب به دريای عمان ،درغرب به ملک عرب و شام و روم و در
شمال به جبال البرز و بحرخزر محدود بوده و دارای  22واليت است.
باين ترتيب ارزيابی کرونولوژيکی منابع پيش ازاسالم و پس از آن نشان ميدھد:
واژۀ زيبای "ايران" )با سابقۀ تاريخی حدود  1800ساله( از واژه ھای "اريا"ی
ريگويدای ھند )با سابقۀ تاريخی حدود  3500ساله(" ،اِييَريا"ی اويستای ايران
شرقی )يا افغانستان کنونی( )با سابقۀ تارخی حدود  3000ساله(" ،ارييا"ی کتيبه
ھای ايران غربی )يا ايران کنونی( )با سابقۀ تاريخی حدود  2500ساله( و
"اريانا"ی يونان )با سابقۀ تاريخی حدود  2300ساله( مشتق شده ،مفھوم زبانی-
فرھنگی داشته و از سدۀ سوم ميالدی بدينسو نام قلمروی وسيعی از آسيای ميانه تا
شرق ميانه بوده است! اين قلمرو با ھجوم عربھا ازغرب ،ترکھا ازشرق ،استعمار
سياه انگليس ازجنوب واستعمارسرخ روس از شمال توته و پارچه گرديده ،ولی
ازسال  1935م بدينسو در محدودۀ کوچک ايران کنونی زنده مانده است!
فارس
ابن بلخی درفارسنامه ميگويد :درروزگار ملوک فارس که پارس دارالملک ايشان
بود ،ازحد جيحون تا آب فرات را بالد فرس ميگفتند .پس ازظھوراسالم و تسخير
پارس آنرا ازمضافات عراق گرداندند .حافظ ابرو نيز درجغرافيای خود ميگويد که
در روزگار پيش از اسالم ،از جيحون تا فرات را بالد فارس ميگفتند.
خراسان
اردشير بابکان ،خراسان را نيز چھار بخش ميکند وھريک را مرزبانی ميگمارد:
 .1مروشاھجان .2 ،بلخ و تخارستان .3 ،ھرات و پوشنگ و بادغيس و سجستان و
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 .4ماورالنھر .بلخ وسط خراسان پنداشته ميشود که تا فرغانه ،خوارزم ،ری
}تھران{ ،کرمان ،سيستان ،کندھار ،ملتان ،کابل و کشمير  30منزل فاصله دارد
)نقشۀ  2ديده شود( .

نقشۀ  .2قلمرو خراسان )با چھار مرزبان بلخ و تخارستان ،ھرات و سجستان،
ماورالنھرومروشاھجان( اززمان اردشيربابک تا قرن چھارم ھجری قمری
طوريکه ديده ميشود خراسان درتمام آثارعربی )مانند ابن خردادبه ،بالذری ،ابن
فقيه ،طبری و مسعودی( تا نيمۀ قرن چھارم ھجری قمری با محدودۀ فوق الذکر
شناخته شده است .اما ازحوالی نيمۀ سده چھارم ھجری قمری ببعد يکتعداد علمای
اسالمی )مانند اصطخری ،ابن حوقل و مقدسی( درمورد تقسيم دايرۀ اسالم ،ھفت
اقليم و محدودۀ خراسان تجديد نظرنموده؛ عموما ماورالنھر و بعضا سگستان را
شامل خراسان ندانسته و خراسان را بصورت عام بنام چھار شھرعمدۀ آن يعنی
بلخ ،مرو ،ھرات و نيشابور معرفی ميکنند )نقشۀ  3ديده شود( که بازتاب آنرا
ميتوان دراولين يا کھن ترين جغرافيای زبان پارسی "حدود العالم" )وسايرمنابع
پس ازآن( مشاھده کرد :شرق آن ھند ،غرب آن گرگان و بيابان ،شمال آن جيحون
و ترکستان و جنوب آن بيابان سند و کرمان گفته ميشود .خراسان در جغرافيای
حافظ ابرومملکتی است که حد شرقی آن منبع آمويه و جبال بدخشان و کابل ،حد
غربی آن بيابان خوارزم تا قومس و ری }تھران{ ،شمال آن جيحون و جنوب آن
سند ،کابل و غزنين و سجستان و بيابان بين کرمان و فارس ميباشد.
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در مرو پرير الله آتش انگيخت
امروز گل از خاک نيشاپور دميد

دی نيلوفر به بلخ در آب گريخت
فردا به ھری باد سمن خواھد بيخت

نقشۀ  .3قلمرو خراسان )با چھارشھرمشھور بلخ ،ھرات ،مرو و نيشاپور( پس از
نيمۀ قرن چھارم ھجری قمری
محدودۀ جنوبی خراسان در منابع سدۀ نزدھم وسيعت بيشتر پيدا ميکند :طورمثال
الفنستون در گزارش سلطنت کابل ،مناطق سيوستان )درپاکستان کنونی( را داخل
خراسان ميداند .شيروانی حدود خراسان را چنين شرح ميدھد :شرق آن زابل و
توران ،غرب آن عراق و طبرستان ،جنوب آن کرمان ،قاين و سيستان وشمال آن
خوارزم وجرجان بوده وچھاربلوک آن طخارستان ،مروشاھجان ،نشابور وھرات
ميباشد .به قول بُر ِنس ،شکارپور و ديرۀ غازی خان )در پاکستان کنونی( بحيث
"دروازه ھای خراسان" شناخته ميشوند .راورتی ھم در يادداشت ھای خود ميگويد
که افغانھا منطقه قسمت غربی سلسله کوھھای مھتر سليمان را ھميشه بنام خراسان
ياد کرده اند.
باين ترتيب بررسی کرونولوژيکی منابع پيش از اسالم و پس از آن نشان ميدھد:
گلواژۀ زيبای "خراسان" که به معنی سرزمين آفتاب و دارای سابقۀ تاريخی حدود
 1600سال است ،حدود  500سال )ازسدۀ پنجم تا دھم ميالدی( با چھاراستان مھم
وحدود  1000سال )ازسده دھم تا نزدھم ميالدی( با چھار شھرمشھور ،نام افتخار
آفرينی برای عموم مردم ،دانشمندان ،اميران و سالطين اين سرزمينھا )صرفنظر
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از وابستگی قومی آنھا( بوده است .درسده نزدھم مرزھای جنوب آن وسيعترشده و
به سيوستان ،شکارپور و ديره غازی خان در کنار رود سند ميرسد .چنانکه در
ھندوستان به ھرغيرھندوستانی ،خراسانی گفته ميشود! اما سوگمندانه درسدۀ بيستم
با ظھوردولتھای قومی"اوغان" ستان توسط انگليسھا و "ترکمن" ستان" ،ازبک"
ستان" ،تاجک" ستان" ،قرغز" ستان و "قزاق" ستان توسط روسھا ،نام تاريخی
خراسان از بين رفته و حاال فقط در نام يک استان کوچک در شمالشرق کشور
ايران کنونی زنده مانده است.
با درنظرداشت تمام منابع و مقايسۀ نام ھای تاريخی ايران و خراسان ،ميتوان باين
نتيجه گيری نيز رسيد :ھمانطورکه ايرانيان در دورۀ پيش از اسالم صاحب شکوه
و جالل ،بنيان گذار تخت و تاج و پرچمدار علم ،فرھنگ و تمدن در"جھان" بوده
اند ،در دورۀ پس از اسالم ،اين افتخارات بر تارک نگين خراسانيان در"شرق"
ميدرخشد! شايد به ھمين علت باشد که خوشحال بابا ھم چنين ناله و افغان ميکند
} :{ 2
درست جھان په ناپوھانو سره دک دی
ھوشياران يگان يگان په ھرمکان شته

ولی زيات په کشی وگوری افغان دی
چه کثرت ئی دی په ملک د خراسان دی

آريانا
واژۀ اريانا بار اول درسال  1841م توسط ويلسن از منابع يونانی به منابع انگليسی
راه پيدا ميکند :مرز شرقی اندوس و مرز جنوبی بحرھند ،از دھانه اندوس تا خليج
پارس ميباشد .در مورد مرز غربی دو نظر وجود دارد :در مورد اولی ،يک خط
فرضی از دروازۀ کسپين تا کرمانيا و در مورد دوم يک خط جدا کنندۀ پارتينی از
مادھا و کرمانيا از پاريتاکينی}اصفھان{و پارس که دربرگيرندۀ تمام يزد و کرمان
باستثنای پارس ميشود .در بارۀ مرزھای شمالی نيز دو نظر دارد :در مورد اول
کوه ھای پاروپاميزان}ھندوکش{ ،مرزھای شمالی اريانا است ولی درمورد دوم
اريانا را نه تنھا شامل بعضی حصص فارس و ماد بلکه شامل بکتريانا و سغديانا
درشمال نيز ميداند)بنا به وحدت زبانی مردمان باشندۀ اين سرزمين ھا( )نقشۀ 4
ديده شود(.
فرھنگ جغرافيای يونانيھا و روميھا نيز اين موضوع را تصديق نموده و تاکيد
ميکند که محدودۀ اريانا فقط توسط سترابو )ازقول ايراتوستينيز( توضيح گرديده
است .اما بيليو درسال  1891م نقل قول نادرستی از زبان پتوليمی درمورد اريانا
مينمايد که در مقالۀ "آريانای جعلی و افغانستان خيالی{70}"...مفصال وضاحت
داده شده است.
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واژۀ اريانه بار اول درسال  1923م توسط محمد حسين در"جغرافيای افغانستان"
و بعدا درسال  1927م توسط محمدعلی خان در"افغانستان" وارد مطبوعات کشور
ميشود .اما پسانھا ) 1942م( توسط تاريخ سازان سرکاری و درباری )مانند کھزاد،
حبيبی وغيره( بشکل نادرستی مورد تجارت سياسی و قومی قرار گرفته ،بحيث
قديم ترين نام کشورافغانستان قلمداد ميشود}.{70

نقشۀ  .4محدودۀ تخمينی آريانای بزرگ )آبی( و آريانای کوچک )سرخ(
نوت
دراين پژوھش ،دو اثر مھم عربی بنام ھای تاريخ کامل ابن اثير که پس ازسالھای
 600ق تاليف شده و تاريخ ابن خلدون که درحوالی  800ق تاليف شده و مطالب
آنھا تا اندازۀ زيادی تکرار منابع قبلی بودند ،حذف گرديدند .اگر دوستان ،منابع
معتبرديگری را سراغ داشته باشند که دراين پژوھش ذکرنشده ويا مطالب مھمی
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ازاين منابع بازمانده و رونويس نگرديده باشد ،لطف فرموده ،بنده را در جريان
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