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  هجري چهارم و سومهاي  واکاوي اوضاع قهستان در قرن
جبافکبرکا علی /**جعفري فرشید / *جعفري علی***   

  چكيده
 ایـن  دارد. بـزرگ  خراسان با پیوند در مشخص هویتی ایران تاریخی جغرافیاي در قهستان
 متقارن، هاي ومتکح رسیدن قدرت به با زمان هم هجري چهارم و سوم هاي قرن طی منطقه
 هـا  ومتکح این بین و داشت فراوانی اهمیت غزنویان و سامانیان صفاریان، طاهریان، نظیر

 براي قهستان جذابیت باعث هک هایی ویژگی از شد. می دست به دست دیگري از پس یکی
 (بـین  خـاص  جغرافیـایی  هـاي  موقعیـت  وجود بود، شده عباسی خالفت ضد هاي نهضت
 مختلف مذهبی هاي گروه و و...) مطوعه (عیاران، اجتماعی هاي گروه و خراسان) و سیستان

  بود. منطقه این در و...) مسیحیان یهودیان، (مسلمانان،
 و اجتمـاعی  - سیاسـی  وضـعیت  و قهستان تاریخی جغرافیاي بررسی، مقاله این از هدف

 اساس بر و تحلیلی -توصیفی روش با هک است متقارن هاي ومتکح با زمان هم ،آن مذهبی
  است. شده بررسی اي تابخانهک منابع

 هـاي  گـروه ، سـیمجوریان  غزنویـان،  سـامانیان،  صـفاریان،  طاهریان، قهستان، ها: لیدواژهک
  اجتماعی. ـ فرهنگی

    

                                            
  dajivand@gmail.com  .اصفهان دانشگاه اسالمی ایران تاریخ دکتري دانشجوي *

  .اهواز چمران شهید دانشگاه اسالمی ایران تاریخ ارشد کارشناسی **
  . اصفهان دانشگاه تاریخ گروه استادیار ***

  20/10/1390: پذیرش - 3/6/1390: دریافت
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۳۴       ،۱۳۹۰ام، تابستان  دوم، پياپي سيشماره شتم، سال ه  

مهمقد  
 و سـامانیان  صـفاریان،  طاهریـان،  نظیـر ، هـایی  ومـت کح هکـ  هجري چهارم و سوم سده در

 ایـران  از هـایی  بخـش  بـر  متقـارن  صـورت  بـه  اي برهه طی و دیگري از پس یکی غزنویان
 لحـاظ  از هکـ  قهسـتان  ویـژه  بـه  شـور ک شـرق  منطقه بر مرانیکح براي، ردندک می ومتکح

 قهسـتان  بودنـد.  رقابـت  حـال  در همـدیگر  بـا  همیشـه ، داشـت  اهمیت بسیار الجیشی سوق
 خراسـان  بـا  ناگسسـتنی  و عظیم پیوندي زمین ایران تاریخی جغرافیاي در هک است اي منطقه
 را  آن عمـده  بخـش  و نیسـت  اثـري  منطقـه  ایـن  تـاریخی  نـام  از امروزه گرچه دارد، بزرگ

 است. رضوي خراسان جزء نیز آن شمالی نواحی برخی و اند، نامیده جنوبی خراسان

 آنهـا  جمله از که است بوده تاریخی مهم  ۀواقع چند شاهد خود تاریخی سیر در قهستان
 اسماعیلیان قیام هجري، اول هاي قرن در خوارج حضور آن از بعد و اسالم ورود به توان می

 بـه  توجه با رد.ک اشاره معاصر تاریخ در استعمارگران حضور نیز و میانی هاي سده در نزاري
 اسـت،  هجـري  چهـارم  و سـوم  هـاي  قرن در قهستان تحوالت بررسی پژوهش عنوان هکاین

  رد.ک اجتناب معاصر و میانی هاي سده تحوالت از باید ناگزیر
 سـپس  شـده،  بررسـی  قهسـتان ۀ پیشـین  و جغرافیـایی  موقعیت گذاري، نام علت ابتدا در

 هجري چهارم و سوم هاي قرن در منطقه این مذهبی و فرهنگی اجتماعی، سیاسی، تحوالت
  شود. می پرداخته
 تـاب ک پـنجم  و بیسـت  فصـل  در آنچـه  جـز  بـه  هکـ  گفـت  باید تحقیق پیشینه مورد در

 طبیعی جغرافیاي لیاتک تابک و لسترنج نوشته، شرقی خالفت هاي سرزمین تاریخی جغرافیاي
 زنگویی مهدي اثر جنوبی) (خراسان قهستان کتاب نیز و بیات عزیزاهللا نوشته ایران تاریخی و

 بـه  گـذرا  و سـطحی  خیلـی  صـورت  بـه  نیز آثار همین و نیست دست در دیگري اثر آمده،
 نونکتـا  کـه  گفـت  تـوان  مـی  اسـاس،  این براند.  آورده لیک مطالبی و پرداخته مقاله موضوع
 پـژوهش،  ایـن  انجـام  از هـدف  است. نگرفته صورت زمینه این در مستقلی و جامع تحقیق
 تحلیلی -توصیفی تحقیق، شیوه و است قرن دو این در قهستان تاریخ از غبار و گرد زدودن

 عمـومی،  و محلـی  هـاي  تـاریخ  هـا،  سفرنامه جغرافیایی، هاي تابک از استفاده با هک باشد می
  است. شده بررسی و تحلیل و گردآوري مطالب و... شعر هاي دیوان
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  ۳۵ هجري چهارم و سومهای  واكاوي اوضاع قهستان در قرن

  گذاري و موقعيت جغرافيايي قهستان علت نام .۱
 هسـتان ک معـرب  واژه، این خراسان. در است والیتی قهستان« است: آمده دهخدا نامه لغت در
 طریثیـت  و التمر طبس هستان،ک العناب، طبس ، گناباد قائن، شامل و است وهستانک مخفف و

  1».است (ترشیز)
 ترشـیز،  تـون،  قـائن،  شـهرهاي  و دانسته »اینکتونو« همان را قهستان ایالت نیز لستنرنج

 را و... طـبس  بجسـتان،  گنابـاد،  ، وهکـ زیر خواف، مالن، و باخرز زام، و بوزجان زاوه، بشت،
  2است. دانسته قهستان ایالت جزء

  است:  آمده جیهانی العالم  الکاش در
 بدین نیست شهر هیچ بدانجا و رمانک و فارس بیابان حد بر است خراسان جمله از قهستان

 خوسـف،  خـور،  و تـون  و جنابـذ  و است قائن آن شهرهاي و است والیت نام این و، نام
 3مسینان. طبس و ریتک طبس

 بیابـان  نـار ک بـر  اسـت  اي ورهک است؛ خراسان هاي ورهک از قوهستان« گوید: مینیز  ابوالفداء
 و زوزن و وهسـتان ک  قصـبه  هکـ  اسـت  قـائن  جملـه،  آن از و شهر چند بر مشتمل و فارس
  4»ینابذ.

 و خـور  التمـر،  طـبس  خوسـب،  عناب، طبس (گناباد)، جنابد تون، شهرهاي نیز مقدسی
 بـه  خراسان هاي ورهک جزء را ایالت اینهم  رسته ابن 5دانسته است. ایالت این قصبهرا  قائن

 طـول  بـا  قهسـتان ، از استنویسنده آن نامعلوم  هک شورک هفت  تابک در 6است.  شمارآورده
  8است.  آمده  شمار به چهارم اقلیم ء جز و 7شدهیاد  فرسنگ 160 عرض و فرسنگ سیصد

 اشـاره  موضـوع  ایـن  بـه  است  آورده خراسان ذیل را قهستان هکاین ضمن نیز اصطخري
 را قهسـتان  نیز حموي یاقوت 9».وهستانک ناحیت به اال نیست گرمسیر خراسان در« هک دارد

 و شــهرها آن در هکــ یــزد و اصــفهان و هــرات و نیشــابور میــان دانســته بــزرگ اي ناحیــه
  10داند. می آن مهم شهرهاي را گناباد و قاین و است، بسیار هاي دهکده

 ایالـت  در -1 اسـت:  ضـروري  نکتـه  چند یادآوري قهستان مورد در بیشتر گاهیآ براي
 علـت  بـه  وهسـتان ک نـام  رسـد  می نظر به -2 است. نداشته وجود نام این به شهري قهستان

 منطقـه  این به بوده، پست سرزمینی در و هیرمند رود نارک در هک سیستان با منطقه این تمایز
 مثـل  منطقـه،  ایـن  معـروف  هاي وهک هک ست ا حالی در این است، شده داده مرتفع چندان نه

 دائمـی  و بـزرگ  هاي رودخانه منطقه، این در -3 نند.ک می جلوه معمولی آباد، مومن و باقران
  است.  شده می تأمین زیرزمینی هاي قنات و ها چاه از بیشتر نیاز، مورد آب و نبوده
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۳۶       ،۱۳۹۰ام، تابستان  دوم، پياپي سيشماره شتم، سال ه  

  ينه تاريخي قهستانپيش .۲
 نسبت ایرانی اي افسانه پهلوان رستم جد ،نریمان بن سام به قهستان ساخت سیستان تاریخ در

 بـوده  سیسـتان  مرزبانان و پهلوانان فرمان در جاهلیت روزگار در هک شده اشاره و شده داده
 ایالـت،  این در هک حالی در آورده، شهر عنوان به را قهستان ،سیستان تاریخة نویسند 11است. 

 نیسـت  شـهر  هـیچ  بـدانجا « گویـد:  می جیهانی هکچنان و شود نمی دیده عنوان این با شهري
 را خـود  تکـ ممل فریـدون  وقتـی  پیشـدادیان  عهـد  در 12».است والیت نام این و نام، بدین

 14اسـت.   بـوده  گـودرز  سـهم  قهسـتان  یانیان،ک عهد در 13داد. ایرج به را قهستان رد،ک تقسیم
 بـه  سرزمین این در یانیک گشتاسب هک است آورده ایران تاریخ تابک در سکسای  پرسی سر

  15شد. متمایل زرتشت دین
 را خود نام زیاد احتمال به شده، اطالق آن به منطقه طبیعی شرایط علت به هک وهستانک

ة واژ پژوهشـگران  و نویسندگان است.  ردهک تحمیل اند گزیده ناکس آن در هک آریایی اقوام بر
 ،»نشـین  وهک« معناي به بود، منطقه این در نکسا آریایی قوم نام هک را (ساگارتیه) »گرته اَسه«
 بـا  16باشـد.  مـدعا  ایـن  بـر  دلیل تواند می هک اند دانسته »سنگی ارهايک نکسا« و »غارنشین«

 پیشـینه  مـورد  در مطالب ترین کهن را اینها توان می دوران، این از پیش شواهد نبود به توجه
  دانست. قهستان تاریخی
 تـأثیر  تحـت  را قهسـتان  طبیعی حدود »ها ساگارتی سرزمین« عنوان هخامنشیانة دور در

 قهسـتان  وضـع  چگونگی از 17است.  شده اطالق تر وسیع اي منطقه به عنوان این و داده قرار
 در واقـع  »چنگـال  الکـ « در اي تیبـه ک امـا  نیامده، دست به اطالعاتی مقدونیان سلطه زمان در

 هـاي  سـاتراپ  از یکـ ی فرمـان  به شود می گفته هک است شده پیدا بیرجند نواحی از خوسف
 بـا  زورآزمـایی  حال در را او و استفراهم آمده  اردشیر پسر »نخور« نام به قهستان انیکاش

  است. انیکاش دوره در قهستان اهمیت از یکحا این البته 18دهد. می نشان شیر شبیه حیوانی
 از انـد،  شـده  پیـدا  بیرجنـد  حـوالی  در »مـزار  الخ« نـام  به محلی در هک هایی نگاره سنگ
 و بـزم  صـحنه  هـا  نگـاره  سـنگ  این دارند. حکایت منطقه این در ساسانی دوره در تحوالتی
 چنـد  چهـره  و هیاطلـه)  سـفید،  هـاي  (هـون  هپتـالی  پادشاه آخشنواز، دختر با قباد عروسی

 قهسـتان  در هپتالیـان  حضـور  از مـاجرا  ایـن  و اسـت  شیدهک تصویر به را هپتالی شخصیت
 در هکـ  اسـت  مسـلمی  امـر  نیـز  منطقـه  این در اسالم از بعد هیاطله حضور 19دارد. حکایت
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  ۳۷ هجري چهارم و سومهای  واكاوي اوضاع قهستان در قرن

 سـتی کش م 558 یـا  557 سـال  در اینها هک است گفتنی شد. خواهد اشاره آن به بعد مباحث
  20بودند. خورده انوشیروان از سخت

 بـا  مسـلمانان  است. خراسان تابع که شده دانسته اي ناحیه اسالمی اولیه منابع در قهستان
 نامیدنـد.  21»خراسان باب« را قهستان آنان نند.ک پیدا دست خراسان به توانستند قهستان فتح
 ایـن  23 بـالذري  البلدان فتوح و 22اصطخري کالممال وک مسال مثل اسالمی، هنک هاي متن در

 تقسـیمات  از برگرفته زیاد احتمال به هک شده آورده »طبسین و قهستان« لیک عنوان با ناحیه
 و جداگانـه،  طور به همجوار مناطق با »طبسین« خراج زیرا است، زمان آن در منطقه سیاسی
 از ناحیـه  دو هر آنکه ضمن است،  شده محاسبه مجزا صورت به قهستان نواحی دیگر خراج

  24.اند آمده شمار به بزرگ خراسان (نواحی) هاي ورهک

  اي تاريخي شهرها و نواحي قهستانجغرافي .۳
 وجـود  نظـر  اخـتالف  انـد،  داشـته  تعلق قهستان ایالت به شهرها دامک هکاین مورد در منابع در

 بـه  هک شده یهکت منابعی به بیشتر شهرها این تاریخی جغرافیاي باب در نوشتار این در. دارد
 انـد.  داشـته  بیشتري اشراف دوران، آن حوادث بر و تر کنزدی هجري چهارم و سوم هاي قرن

 گنابـاد،  طبس،  قائن، از: اند عبارت شده، بررسی مختصر طور به قسمت این در هک شهرهایی
  باخرز. و ترشیز تون، خور، خواف،  زام، زاوه،

 معرفی آن ز)ک(مرقصبه  را قائن اند، آورده را قهستان شهرستان نام هک منابعی اولین قائن:
  گوید: می باره این در چهارم قرن اول نیمه در اصطخري اند. ردهک

 و هسـت  خنـدقی  آن وگـرد  دارنـد،  قهندزي بود. ازگل هم بناها و بود سرخس چند قائن
 بود مترک بوستان و باغ و خورند اریزک از آب باشد، قهندز در امارت سراي و آدینه مسجد

 25است. سردسیر جایگاهی و

 منابع در مختلفی هاي دیدگاه است، گرفته صورت سیک چه توسط قائن بناي هکاین مورد در
 اسـت.   شـده  نهـاده  بنیـان  یـانی ک دوران در هکـ  شـده  تأکیـد  ایـن  بـر  بیشـتر  اما است، آمده

 در 26اسـت.  دانسـته  گشتاسـب  پـدر  ،لهراسـب  یکـ  یادگـار  را شهر این ورکمحمدجواد مش
 خنـدقی  شـهر  آن گرد هک است شده معرفی  حصینی و بزرگ شهر قائن ناصرخسرو سفرنامه

 مسـخره ک دلقـ « گویـد:  مـی  حمداهللا مسـتوفی  27».است گنبد به شهر همه عمارت« و است
  28».است  بوده شهر آن از ینکتکبن سب سلطان محمود
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۳۸       ،۱۳۹۰ام، تابستان  دوم، پياپي سيشماره شتم، سال ه  

 همچـون  عـرب،  نویسـان  جغرافـی  هکـ  بـوده  قهستان مهم شهرهاي از دیگر یکی طبس:
 باروسـت،  دو طبس« است: گفته ادامه در و کرده یاد آن از خراسانة درواز عنوان با ،بالذري

  29».ها نخلستان داراي و است گرمسیر آنجاي و رینک را دیگري و گویند طبس را یکی
 انـد.  گفتـه  »طبسـین « رده،ک ضبط تثنیه صیغه به را طبس دو عرب نویسان جغرافی برخی

 براي آنان هک حالی در است، شده می اطالق شهر دو ازهریک  به »طبسین« اشتباهاً نیز گاهی
 انـد.  گفته خرما طبس را دیگري و عناب طبس را یکی اند؛ گذارده نامی طبس دو از دامکهر

 عنـوانی  مسینان هک رسد می نظر به و داشته شهرت نیز (مسینا) مسینان طبس به عناب طبس
 بزرگتـر  شهر این« گوید: می حوقل ابن است.  شده داده آنجا به مس وجود سبب به هک است

 طـبس  امـا  30».نـدارد  اي قلعه و است ویران آن قهندژ و، خشتی هایش خانه و است گناباد از
 توسـط  آنجـا  فتح سبب به گوید، می ناصرخسرو هک طور همان (تمر)، خرما طبس یا یکگیل

 شـده،  گفتـه  گیلکـی  آن بـه  رده،کـ  فـتح  شمشیر با را آنجا هک محمد بن  گیلکی نام به فردي
  است. شده نامیده نیز خرما طبس آنجا، در فراوان هاي نخلستان وجود علت به که همچنان

 جملـه  از، است  آمده عرب نویسان جغرافی آثار در مختلفی هاي عنوان با شهر این :گناباد
 گنابـد،  مثـل  دیگـر،  الفـاظی  اسـت.   آورده 32»جناود« مقدسی و 31»ینابذ« را آن هک حوقل ابن

  شود. می دیدهدر منابع  هم و... یناود جنابد، 
 میـان  به صحبت خطه، آن هاي باغستان و فراوان روستاهاي از التقاسیم احسن در مقدسی

 و اسـت  سـاخته  گـودرز  پسـر  هکـ  است اي قلعه را او« گوید: می هم مستوفی 33است. آورده
 نیـز  امـروزه  کـه  چنـان  و اسـت  بوده اریزک از ناحیه این آبتاً طبیع 34».دارد مکمح حصاري

  رد.ک مشاهده را  آن از فراوانی هاي نمونه توان می
 هـاي  صورت زابین، و زابه زاب، نیز و زوزن زاوین، زو، زاوه، زاو، واژگان احتماالً :زاوه
 پسـر  نـام  همچنین35 است. افکش و دریا معناي به زو است. جغرافیایی مفهومک ی متفاوت

 بـه  آن رسـی ک کـه  داشـته  شـهرت  »رخ« بـه  آن، از بخشی یا زاوه است.  پیشدادي طهماسب
  36بود. مرسوم زاو شهر یا »کبیش«

 قـرار  هـرات  رودخانهک نزدی قهستان، خاوري شمال و زاوه والیت خاور در :(جام) زام
 دهکـ ده 180 و بـود  بـزرگ  شهري بوزجان بود. بوزجان چهارم، قرن در آن رسیک هک اشت

 37».نویسـند  مـی  پوچگـان  را  آن اخیـر،  هـاي  زمان و گفتند می بوزگان را آن ایرانیان« داشت.
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  ۳۹ هجري چهارم و سومهای  واكاوي اوضاع قهستان در قرن

 و ردکـ  پیـدا  نـام  تغییـر  ق 5 قـرن  عارف ،الدین احمد جامی شیخ شهاب اعتبار به زام بعدها
  شد. جام تربت

 در اسـت  شـهري « گویـد:  مـی  شـهر  ایـن  مـورد  در البالد آثار تـاب ک در قزوینی :خواف
 39اسـت.  خاف شده عربی صورت لمه،ک فعلی لکش 38».دارد بسیار باغات و آب خراسان...

 در را خـواف  برخی،ۀ گفت به شود. نوشته لکش همین به باید هم محل باستانی و اصیل واژه
 پذیرفتـه  دسـت  این از تحریفی هک ندارد وجود دلیلی البته 40اند. گفته خواب قدیم هاي زمان
 راهگشاسـت.  هویـت  شـف ک در زیادي بسیار مقدار به شهرستانی اشاره میان، این در شود.
 بـه  خـواف  و سـیراوند  از هک است فروردین پسرماه آفرید، به دیگر نام خواف گوید: می وي

 علـم  ابـوالمظفر خـوافی   نـزد  کـه  شهرسـتانی  41برخاسـت.  زرتشـت  دین در نوآوري داعیه
 ردهکـ  سبک خود خوافی معلم از خواف مورد در را اطالعات این هک نیست دور 42آموخته،

 بـر  اسـت  دیگـري  گـواه  خود این و ندارد دورتري سابقه خوافۀ لمک دیگر، سوي از باشد.
  43است. گرفته آفرید به از را خود نام خواف هکاین

ک نزدیـ  بـه  اسـت  ترکوچکـ  طبس از خور« گوید: می شهر این مورد در اصطخري :خور
 اسـت  بـوده  خور از بخشی احتماالً خوست 44».دارد مایهك اند وک تن آب و است خوست

 منـابع  در خور از بیشتر خوست، اسم تدریج به اما داشته، مکمستح و مهم اي قلعه داراي هک
  شود. می دیده

 مقدسـی  45».بسـیار  برز و شتک با« است  بوده قهستان زکمرا ترین مهم از یکی تون :تون
 در بزرگـی  دانشـمندان  و دارد جامع مسجد و دژ هک داند می پرجمعیت و آباد شهري را تون
 را آن پیشـتر  و است قدیمی شهري تون« گوید: می تونة باردرحافظ ابرو  46اند. زیسته می آن

 از زمـانی  هکـ  اسـت  نـونی ک فـردوس  ناحیه تون 47».دارد مکمح قلعه و اند خوانده می عمید
  .بود قهستان مهم شهرهاي

 از 48اسـت.   آمـده  و... ترشیس طرثیث، مثل مختلفی، هاي صورت به شهر این نام :ترشیز
  نزهـه  در رد.ک اشاره ندرک و شمرک به توان می است  بوده آن اطراف در هک یکوچک شهرهاي

 مواضـع  در آن حـدود  در ، نیامـده  زلزلـه  آن در هرگز هک دهی« شمرک هک استه آمد القلوب
 هـاي  سـاختمان  بـه  و دانسـته  ترشـیز  از تر پایین را ندرک مقدسی 49».باشد بسیار زلزله دیگر،
 همـان  شـاید  و ردک عمر سال 1450 حدود هک زرتشت سرو 50است.  ردهک اشاره آنجا زیباي
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 در نامنـد،  می Arab e sec مسیحیان و ردهک یاد آن از Arbre Sol عبارت با مارکوپولو هک بود
 و گردیـد  قطع عباسی خلیفه ل،کمتو فرمان به ق 247 سال در سرو این 51است. بوده شمرک

 52شود. استفاده سامره در خلیفه جدید قصر ساختمان در تا شد شتران بار
 و شـود  می یاد آن از بزرگی و عظمت به آمده، شاعران از بسیاري اشعار در سرو این نام

 ،امیریعقوب یوسـف  مدح در که فرخی شعر در زنند. می مثل آن به بزرگی، براي نیز را افراد
  شود: می مشاهده نکته این شده، سروده ویاننغز سپهساالر
  دلـبر تندس و لکش درو گونه هـزار    بهشت باغ چو بوستان یکی اخک فرود

  53شمرک چو رانشک مرادف هاي سرو ز    فرخار چو میانش مخالف هاي الله ز
 است، سروده الدین سبکتین امیر نصربن ناصر مدح در شعري خود دیوان در که نیز عنصري

  گوید: می چنین این
  مضطر عقل دو هر نعت از شود ببیند قدش و چهره وکنی چو

  54شمرک سرو شیدکبر را یکی خوانـد شمیرک لعبت را یکی
 خاور در و جام جنوب در گواخرز یا باخرز 55است. باخرز ناحیه در تایباد امروز :باخرز
 ، بـوده  آبـاد  شهري هجري چهارم قرن در مالین بود. مالین شهر آن رسیک و هرات رودخانه

 را باخرز گذاري نام علت 56است.  آورده میان  به سخن رودهایش و ها باغ از مقدسی که چنان
  57وزد. می فراوان باد آنجا زیرا دانند، می »هرزه باد«

  . فتح قهستان توسط مسلمانان۴
 را بن قـیس  احنف نام به فردي وي شد. خراسان فتح مأمور 58،بن عامر عبداهللا ق 30 سال در

 اقـوام  مهاجمـان  و مهـاجران  بازماندگان از هک هیاطله زمان، این در رد.ک قهستان فتح مأمور
 اعـراب  علیـه  قهسـتان  مـردم  به بودند، اسالم از قبل ایران شرقی مرزهاي به زيکمر آسیاي

 نبـرد  هکـ آن گوینـد  نیـز « 59شـدند.  شتهک آنها از بسیاري و خورده ستکش اما ردند،ک کمک
  60».است بوده احمر یشکريبن  امیر داشته، عهده به را قهستان
 از نفـر  هـزار  چهـل  حدود توانست و داد ترتیب قیامی قارن نام به فردي ق 32 سال در
 وي مسـلمانان  سـپاه  فرمانده ،خازم ابن هاي تالش اما سازد، همراه خود با را منطقه این مردم

 بـا  وفهک و بصره ریانکلش از نفر هزار پنجاه بهک نزدی ق 51 سال حدود 61گذاشت. امکنا را
 ایـن  62شـدند.  نکسـا  خراسـان  در بـن حارثـه   ربیـع  بـا  همـراه  خود هاي خانواده از گروهی
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 طوایفی بیشترین شدند. نکسا قهستان در نیز اي عده و بوده طبس طریق از بالطبع مهاجرت
 منطقـه  ایـن  بودند. و... طی و ربیعه ،مضر مثل شمالی، اعراب شدند نکسا منطقه این در هک

 امویان که شود می گفته رد.ک رنشک امویان به قهستان، دهقان ،صول تسلیم با ق 98 سال در
 نظـر  بـه  63سـپردند.  تیـغ  بـه  زمـان  این در »بسته دست هم راك تر مرد هزار چهارده« حدود

 اهـالی  از بسـیاري  هکـ  یافته ادامه آنچنان امویان آمیز اهانت رفتارهاي و شتارهاک هک رسد می
 بـه  انـد  شـده  مجبـور ، داشـتند  زرتشـتی  جمله از مختلف، دینی هاي گرایش هک منطقه بومی

  .نندک مهاجرت دیگر مناطقی سمت

  هجري دوم قرن در قهستان سياسي اوضاع .۵
 از امـا  شد، دردسرساز برایشان خواف) (اهل به آفرید نام به فردي عباسی خالفت ابتداي در

 صـورت  ابومسلم خواهی خونۀ بهان به هک سنباد قیام 64نبرد. در به سالم جان ابومسلم شمشیر
 بودنـد.  منطقـه  ایـن  اهل وي سپاهیان از بسیاري و نگذاشت نصیب بی را منطقه این گرفت،

 بـه  منصور عباسـی  عاقبت اما شد، نایل فتوحاتی به خود، خروج روز هفتاد مدت در سنباد
 نیـز  او هک( استادسیس نبرد میدان عرصه ق 150 سال حدود قهستان 65داد. خاتمه او حیات
  شک سال کی از بعد هک بود منصور عباسی سپاه و رد)ک می یتلقّ ابومسلم خواه خون را خود

  66شد. شیدهک تکهال ورطه به استادسیس قوس، و
 بـا  قیـام  ایـن  گرفـت.  دربـر  نیـز  را قهسـتان  منطقه ،حمزه آذرك رهبري به خوارج قیام
 یـاران  از بسـیاري  داشـت.  ادامـه  مأمون خالفت اوایل تا و شد شروع الرشید هارون  خالفت

 تـن  چهل فقط و« شده شتهک ق 180 سال در باخرز ناحیه در ها جنگ این از یکی در حمزه
 ترسـل  ابـن  او بـه  هکـ  بن فضل لیث احتماالً زمان، این در 67».بردند پناه قهستان به هک ماندند

 مؤسـس  ،حسـین  بـن  طـاهر  و بن عباد غسان او از بعد است. بوده قهستان والی 68 گفتند، می
  69راندند. می مکح منطقه این در طاهریان سلسله

  هجري چهارم و سومهاي  قرن در قهستان سياسي اوضاع .۶
 و سـوم  هـاي  قـرن  از قبل قهستان تاریخی و جغرافیایی موقعیت از اجمالی شناختی از پس

 اويکـ وا بخـش،  دو در چهـارم  و سوم هاي قرن در قهستان سیاسی تحوالت هجري، چهارم
  غزنویان. و سامانیان دوره. 2؛ صفاریان و طاهریان دوره. 1 شود: می
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  صفاريان و طاهريان دوره. الف
 قـرار  آنها میتکحا تحت قهستان طاهریان، یعنی ایرانی، مانکحا سلسله اولین گیري لکش با

 میـت کحا بـراي  را راه حـدودي  تـا  عباسی خلیفه اعتماد جلب با توانستند طاهریان گرفت.
 بـا  صـفاریان  ماننـد  ومتیکح گذشته، این از نند.ک هموار ایران سرزمین از بخشی بر مستقیم
 دسـت  ترتیـب  به ها سلسله این میتکحا ها سال طی قهستان داشت. ستیز سرِ عباسی خلیفه

 سـر  هـا)  (خزیمـه  خراسان محلی قدرت ق) 205( طاهریان گیري قدرت با شد. می دست به
  70سپردند. آنان به را منطقه و آورده فرود

 رو بـه  رو چـالش  بـا  را طاهریـان  و خالفـت  دستگاه زمان این در هک التیکمش جمله از
بـن   طلحـۀ  از قبـل  تـا  طاهري امراي بود. حمزه آذرك ردگیکسر به خوارج جنبش ساخت،

 ایـن  مسئول را طلحه مأمون،، رو این از بودند، نشده آتش این ردنک خاموش به موفق ،طاهر
 قهستان نواحی به بار چندمین براي حمزه و داد ستکش را خوارج بار چندین وي. کرد ارک

 از یکـ ی در شـود  مـی  گفتـه  هک رفت دنیا از ق 213 سال در حمزه آذرك 71رد.ک نشینی عقب
 و رفـت  دنیا از نیز طلحه سال همین در 72داد. جان آن اثر بر و برداشت زخمی ها جنگ این

 دهد ستکش را خوارج سپاهی، نفر هزار  ده با توانست وي شد. او جانشین طاهر بن  عبداهللا
  73برساند. تکهال به را آنان از بسیاري و

 سیسـتان  محـدوده  مناطق از بسیاري طاهریان، ضعف آغاز وعبداهللا  مرگ از پس عیاران
 ازهریـک   بـه  متوکـل  ردنـد. ک تهـی  طـاهري  عامالن وجود از را خراسان جنوب و شرق و

 کـه  74 شـد،  ابوعبداهللا معتـز بـاهللا   سهم خراسان و ردک واگذار را شورک از اي ناحیه ولیعهدها
 ایجـاد  خراسـان  در را نابسامانی اوضاع برهه، این در هک عاملی شد. می شامل هم را قهستان

 در شـهرهایی  آن از پـس « و شـید ک مرگ امک به را نفر هزار دویست هک بود مهیبی زلزله ردک
  75».رفت فرو زمین به خراسان

 بـه  شـدن  تسـلیم  با طاهر بن  محمد ،یعقوب قدرت گیري اوج و طاهریان قدرت افول با
ک نزدیـ  نیشـابور  به یعقوب هک بود حالی در این اما 76داشت. او ردنک آرام در سعی یعقوب

 و قهسـتان  ،یعقـوب  حمله در 77شد. یعقوب اسیر بن طاهر محمد هک شیدکن طولی و شد می
 را بن زیدویه محمد نام به شخصی سیستان تاریخة نویسند بود. خراسان به ورود باب قائنات
 شـد،  یعقـوب  مغضـوب  شخص این هک هنگامی ند.ک می معرفی قهستان در یعقوبة نمایند
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بـن   محمـد  از بعد، یکاند اما رد،ک کتحری یعقوب علیه را فارس مکحا ،بن واصل محمد وي
 گونـه  همـین  عمل در و است توانمندتریعقوب  هک رسید نتیجه این به چون شد، جدا واصل

 خانـدان  ایـن  از وي بـود  زنـده  یعقوب هک وقتی تا 78خورد. ستکش بن واصل محمد و شد
 تـا  فرسـتاد  قهسـتان  بـه  را بـن ازهـر   بالل خود، امارت ابتداي در بن لیث عمرو بود. گریزان
 بعـد  یکانـد  و ردکـ  چپـاول  را قهستان مسیر، این در بالل کند. دستگیر را بن زیدویه محمد
 را او عمـرو  امـا  شد، تسلیم شرایط این دیدن با بن زیدویه محمد آمد. قهستان به خود عمرو

  79.ردک اهدا خلعت او به و بخشید
 بـه  »عیـاران  و رنـود « پیوستن است توجه جالب صفاریان زمان در هک حوادثی جمله از
 در وه بـود  رفتـه  هـا  وهکـ  بـه  طاهریـان  ومـت کح زمـان  در ظـاهراً  هکـ  80بـود  یعقوب سپاه

 سـر  یعقـوب  برابر در آنها زدند. می خودسري از دم قهستان حوالی و خراسان هاي وهستانک
  آوردند. فرود تسلیم

 مؤسـس  ق) 387( سـبکتگین  مـرگ  بـا  زمـان  هـم  صفاري، امیر آخرین ،بن احمد خلف
 ،بغراجـق  کنـد.  تصـرف  را منطقـه  این تا فرستاد قهستان به را پسرش طاهر غزنویان، واقعی
 محمـود  بـر  واقعـه  ایـن « 81شـد.  شتهک طاهر دست به حین همین در سلطان محمود عموي
 گـران  مـالی  و ردک محاصره را او اسپهبد دژ در آمد، سرخلف بر و ردک گرد سپاه آمد، گران

 بـار  چنـد  خلف رد.ک نشینی عقب نیز طاهر 82».بازگردید تا داد گروگان چند و ردک او تقدیم
  83درگذشت. او زندان در و شد گرفتار سلطان محمود دست به هکاین تا ردک وعده خلف

  غزنويان و سامانيان دوره. ب
 ضـمیمه  قهسـتان  و منقـرض  صـفاریان  عمـالٌ  بن لیـث  عمرو بر اسماعیل سامانی پیروزي با

 واگـذار  خانـدانی  بـه  قهسـتان  میتکحا سامانیان گیري قدرت ابتداي از شد. سامانیان قلمرو
 غزنـوي  دوره اوایـل  تا همچنین و سامانی ومتکح فروپاشی تا هک 84سیمجوریان نام به شد
 مـوروثی  هـاي  زمین 85بودند. سامانی دربار انکتر غالم خاندان، این ماند. باقی آنها دست در

 سـیمجوریان،  سـردودمان  86بـود.  فئـودالی  امتیـازات  مثـل  چیـزي  قهسـتان  در سیمجوریان
 او نرشـخی  هک امیر ابراهیم پسرش داشت. را سیستان ومتکح هک بود ابوعمران سیمجوري

 87یافـت  دسـت  قهستان والیت به سامانیي امرا سوي از است، ردهک معرفی فاضل مردي را
 ،ابـراهیم  مـرگ  بـا  گرفـت.  قـرار  آنان اختیار در ق400 سال حدود تا قهستان زمان این از و
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۴۴       ،۱۳۹۰ام، تابستان  دوم، پياپي سيشماره شتم، سال ه  

 داشـت  اختیار در را خراسان سپهسساالري سال سی وي شد. او جانشین ابوالحسن پسرش
 و سپاه امارت در نکمتم« ابوالحسن شد. داده او به قهستان ایالت ،بن منصور نوح سوي از و

 واقعیـت  رسید. خود نهایت به ابوعلی پسرش زمان در خودمختاري این 88بود. »حشم ایالت
 آنهـا  برجسـته  شخصـیت  هکـ این بـا  ردکـ  مکمسـتح  را خاندان این بنیه ابوعلی هک است این

 قلمـرو  بـه  89خانیـه ک ایلـ  امـراي  حملـه  بـا  حتـی  هکـ  بود آنچنان او قدرت بود. ابوالحسن
 درخواسـت  ایـن  بـه  ابـوعلی  امـا  رد،ک کـ مک تقاضاي او از درماندگی با امیر نوح سامانیان،
 خـان  ایلـک  زمـان،  ایـن  در شـد.  متوسـل  سبکتکین غزنـوي  به امیر سامانی و ردکن توجهی

 بـود  گونـه  این 90شد. صلح وارد نوح با جدید خان کایل ،ایلک نصر و گذشت در (بغراخان)
 زنـدان  روانه را ابوعلی »سروران احسان فرانک سزاي« آورد. روي غزنویان سوي به اقبال هک

 پسـرش  ،ابـوعلی  مـرگ  از بعـد  91شد. داده خاتمه او زندگی به همانجا در و ردک سبکتکین
 رد.کـ  قبول ینکبتم را او ین]کتک[سب ناصرالدین و« یافت. دست قهستان والیت به ابوالقاسم

 امیـر نـوح   از سـبکتکین  همچنـین  ».نمود یهتوف را او وفادت حق ایجاب و مقدم رامکا بر و
ک ملـ « بدهـد.  ابوالقاسم به بود، سیمجوریان قدیم اقطاع هک را قهستان ردک درخواسترسماً 

  92».گردانید مقرون باسعاف را التماس این
 امـا  بـود،  شـرایط  از بـرداري  بهـره  درصدد دید می را سامانیان وخیم اوضاع هک ابوالقاسم

 هکـ  نـد ک متـواري  را ابوالقاسـم  تـا  فرسـتاد  قهسـتان  بـه  را ارسالن جـاذب  ،محمود غزنوي
 را سـامانیان  امیـر  آخـرین  توانست نصرخان ایلک هک بود موقع همین در شد. نیز گونه همین

 مشــیت دســت و گشـت  منطقــی ادبــار بـآب  ســامانیان اقبــال و« نـد. ک زنــدانی و دسـتگیر 
  93».نوشت در را طایفه آن دولت بساط بارگیکی به االطالق علیک المل کمال

 بـه  را خـود  وفـاداري  بـود،  ردهکـ  مسـجل  غزنه در را خود ومتکح هک محمود غزنوي
 ،عبـدالملک  تـر  کوچـ ک بـرادر  ،منتصـر  هکـ  بود حالی در این گذاشت. نارک سامانی خاندان
 شـد  سـاز  دردسـر  محمـود  بـراي  بود، ردهک فرار خان ایلک دست از هک سامانی امیر آخرین

 و تاخـت  مسـیرهاي  از یکی قهستان 94ند.ک غلبه محمود برادر ،نصر بر توانست و ق) 390(
ابوالقاسـم   95شـد.  او جـان  بالي قهستان در دیگر، جاهاي مثل ارسالن جاذب اما بود، او تاز

 ناصـري  طبقات در 96شد. فرستاده غزنه به و اسیر بود، اسماعیل منتصر سپاه در هک سیمجور
 در منتصر همچنین 97».رسید قتل به سامانیانك تر سردار ،بکتوزون دست به او« است: آمده
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  ۴۵ هجري چهارم و سومهای  واكاوي اوضاع قهستان در قرن

 محمـود غزنـوي   مـزدور  شـود  مـی  گفته هک عرب قبیلهک ی از افرادي دست به مرو یکنزدی
 محمـود  براي سیمجوریان دیگر شد، محو ابوالقاسم خطر هکآن از بعد 98رسید. قتل به بودند،

 سـر  غزنویـان،  قـدرت  مقابـل  در سـیمجوریان ، رو این از شدند، نمی یتلقّ آنچنانی تهدیدي
 با مبارزه در غزنویان هک زمانی تا قهستان شیدند.ک آنها با مبارزه از دست آورده، فرود تسلیم

 توسـط  و بـود  آنهـا  دسـت  در بربسـتند،  رخـت  خراسـان  از و خوردند ستکش سلجوقیان
 شکشاک در نیز صفاریان با محمود غزنوي 99شد. می اداره ردند،ک می تعیین آنها هک مانیکحا
 بـراي  را طـاهر  پسـرش  امیرصفاري، آخرین خلفـ   آمد صفاریان بحث در هک چنان -و بود

 در رد.کـ  خـود  قدرت مقهور را آنان محمود عاقبت هک فرستاد قهستان مثل مناطقی، تصرف
 غـذا،  نبـودن  سـبب  به آمد. پدید قهستان ناحیه در گرانی و قحطی هجري چهارم قرن پایان

 و مرد می و نان نان، رد:ک می فریاد انسان گویی و خوردند می را دیگر بعضی مردم، از بعضی
 قهسـتان  مدتی از پس 101»یافتند وفات خالئق ثرکا « و 100داد، روي بزرگی وباي آن، از پس

 یعنـی  غزنویان، جانشینان دوران در و آورد دست به را خود خاص موقعیت گذشته، همانند
  بود. مند بهره اي ویژه اهمیت از ها ومتکح دیگر و سالجقه

  هاي سوم و چهارم هجري قهستان در قرن فرهنگي و اجتماعي اوضاع .۷
 منـاطق  از را منطقـه  ایـن  بحـث،  مورد دوره در قهستان فرهنگی و اجتماعی هویت و لکش

 طبیعی ساختار مسئله، این مهم بسیار عوامل از یکی رسد می نظر به و ردک می متمایز اطراف
 داشـتند،  اي ننـده ک تعیین نقش قهستان در هک مختلفی اجتماعی هاي گروه به ادامه در بود. آن

  شود. میپرداخته 
 حـاکم  بـا  ارتبـاط  وجود با طاهریان اواخر در هک خراسان انکسالو یاک صعالی :کصعالی
 یعقـوب  اطاعـت  بـه  تـدریج  بـه  بودنـد،  والیت مرج و هرج و ها راه ناامنی موجب خراسان

 و ردنـد ک می لخت را مسافران و غارت را ها اروانک غالباً ها راه در آنان از اي دسته سرنهادند.
 عیـاران  به شبیه جهات بسیاري از و ستانند می المال بیت از را خویش حق هک ردندک می ادعا

 102بودند. شد، خواهد آورده ادامه در هک
 چـون  هایی، خصلت هک بودند شهري و روستایی افراد از لکمتش اجتماعی گروه :عیاران

 بـه  ها راه در اجتماعی، عدالت برپایی و ثروت تعدیل هدف با و هتداش جوانمردي و اوتکذ
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 امـوال  و زدنـد  می دستبرد اغنیا منازل و سبک محل به شهر داخل در و تجاري، هاي اروانک
 تبعـیض  و ظلم مقابل در آنان ردند.ک می تقسیم فقرا میان انصاف رعایت با را آمده دست به

 مردم مدافع آنان، با خورد و زد ضمن و خاستند پا به آنها نشاندگان دست و خالفت دستگاه
 103بودند.

 داوطلبانـه  هکـ  شـد  مـی  اطـالق  سـانی ک بـه  و شـده  گرفته طوع ریشه از مطوعه :مطوعه
 اسالمی مرزهاي در اسالم، دین فروع به مردم دعوت ضمن و داده یلکتش نظامی هاي گروه

 نـام ، شـد  مـی  شـمرده  خدا راه در جهاد عمل، این چون و پرداختند. می جنگ به فارک با نیز
 در دانسـته،  واجب برخود را خلیفه از اطاعت مطوعه، است. شده اطالق آنان بر نیز نمازیان

 104دادند. می یلکتش هم را یعقوب سپاه از بخشی هک حالی
 یـب کتر بـه  بایـد  قهسـتان  منطقـه  فرهنگی و اجتماعی وضعیت شدن تر روشن براي اما

  بود: زیر هاي گروه شامل هک داشت توجه نیز آن نژادي و جمعیتی
 تـا  زبـان  و گـویش  بحـث  در اسـت.  کم بسیار گروه، این درباره اطالعات :منطقه بومیان
 یافت. دست اطالعاتی به آنها درباره توان می حدودي

 بـه  اینها است گفته و خوانده »ردک« را منطقه این مردم خود، تابک در اصطخري :ردهاک
 نظـر  بـه  ردهکـ  صـحبت  داران گوسـفند  از جـا  هـر  وي 105داشـتند.  اشتغال گوسفند پرورش

 ردهاست.ک همان منظورش رسد می
 اشپولر دارند. اشاره قهستان منطقه در انکتر وجود به 107خلدون ابن و 106بالذري :ها كتر
 دوم قـرن  ولـی  اند، آمده ایران به قدیم هاي زمان در صغیر آسیاي یکتر عنصر هک دارد اعتقاد

 مثـل  منـاطقی،  حـدات  سـر  بـه  هجـري  چهارم قرن در و شناخته درستی به را آنان هجري
 108اند. رسیده قهستان

 جملـه  از آنـان،  از بسیاري طوایف اعراب، توسط ایران شرقی مناطق فتح از بعد :اعراب
 سـایکس  سرپرسـی  گفتـه  به 109شدند. نکسا قهستان در و... وائل بن رکب و طی مضر، تمیم،
 عربـی  زبـان  بـا  بسـیاري  اطـراف،  عشـایر  و ایالت میان و توابع و بیرجند شهر در هم هنوز

 110کنند. می صحبت
 و داشته پیوستگی ولیانک با و بوده متمایز دیگران از روشنی به گروه این :هندي هاي زط

 را اسـالم  ظـاهر،  بـه  دسـته  ایـن  بودنـد.  رفتـه  پیش قهستان تا منفردي هاي گروه صورت به
 111پذیرفتند.
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  ۴۷ هجري چهارم و سومهای  واكاوي اوضاع قهستان در قرن

 هکـ  هایی گروهطبعاً  گفت باید ردند،ک می لمکت زبانی چه به قهستان اهالی هکاین بحث در
 فارسـی  مـردم  عمـوم  زبان تدریج به اما ردند،ک می لمکت خود مادري زبان به شد، یاد آنان از

 منطقـه  آن محلـی  گـویش  هکـ 112انـد  داشـته  خشن زبانی گوید می مقدسی که چنان و گردید
داده ایـن   اشـپولر ه احتمالی کـه  البت کردند. می صحبت نیز رديک زبان با آنان شد. می شمرده

  113اند. دانسته ردک را آنان ردهک می فرق بقیه با آنها زبان چوناست که 
  گوید: می منطقه این مردم زبان مورد در شریعتی

 زبـان  هنـوز  اند، مانده دور به زمانه هاي دگرگونی از خراسان در هک مردمی میان در نونکا
 فـردوس،  طبس، مردم توده هک هنگامی و است زنده پنجم و چهارم هاي قرن فارسی هنک

  114.شنویم می هک است بلعمی و بیهقی سخن یگوی، گویند یم سخن و... گناباد

  هجري چهارم و سومهاي  قرن در قهستان مشاهير .۸
 بـه  را بزرگـی  هـاي  شخصیت، رو این از بوده، پیشتاز همیشه دانش و علم عرصه در قهستان
 انشـمند د و مشـهور  افـراد  برخی به اینجا در است. داشته عرضه ادب و دانش و علم جامعه

 ماننـد  مهمـی،  هـاي  منصـب  و زیسـته  مـی  قهستان در هجري چهارم و سوم قرن دو طی هک
  شود. می اي اشاره داشتند، اختیار در را وزارت
 115بود. معروف حفاظ از هک بن خلف بن جمعه قریش قهستانی محمد ابو

 116بود. بارع فقیهی هک بن سهل شافعی بن محمد ابوالحسن طبسی علی
 تـاب ک صـاحب  و شـود  مـی  خوانده بلخی یا ترمذي وراق هک شافعی فقیه وراق، رکابوب

 117است. متعلّم و عالم
 رسـید.  مسعود وزارت به وي مرگ از پس هک محمود غزنوي مالزمان از بوسهل زوزنی

 فرستاد. دار چوبه باالي را حسنک وزیر وي هک شود می گفته
 بـود.  بن احمد سـامانی  نصر وزیر و سامانی عصر شعراي و فضال از که معصبی طیب ابو

 118بود. نیز امیر نصر رسائل دیوان صاحب وي
 هجـري  چهـارم  قـرن  بـزرگ  محـدثان  از عبداهللا جنابذيبن  بن محمد ابویعقوب اسحاق

 120درگذشت. ق 386 سال در هک بوزجانی فقیه ،بن محمد ابومنصور احمد 119است.
 تـرین  بـزرگ  از کـه  بـن اسـماعیل بوزجـانی قهسـتانی     بن یحیـی  بن محمد ابوالوفا محمد

 شـرح  بـه  تـوان  مـی  او آثـار  جمله از آید. می شمار به مسلمان ایرانی منجمان و دانان ریاضی
 121رد.ک اشاره خوارزمی المقابله و الجبر و جبر و حساب در ذیوفانطس تبک
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  قهستان در قرن سوم و چهارم هجري مذهبي اوضاع .۹
 بـر  نیـز  آنهـا  از تعـدادي  و شده جدید آیین جذب مردم تدریج به قهستان به اسالم ورود با

 دیگـر  از سانیک تا شد می باعث قهستان طبیعی موقعیت و شرایط فشردند. پاي گذشته آیین
 قـرار  فشـار  تحـت  و نبودنـد  خـویش  آیـین  از شـیدن ک دست به حاضر هک نیز ایران مناطق

 چهـارم  و سـوم  قـرن  در مذهبی هاي گروه لیک طور به نند.ک مهاجرت ناحیه این به داشتند،
  از: بود عبارت هجري

 بـه  شـدند.  اسـالم  آیـین  پیرو منطقه این اهالی بیشتر قهستان به اسالم ورود با :مسلمانان
 باورنـد  این بر منطقه، این مردم مذهبی اعتقادات مورد در دانان جغرافی و مورخان کلی طور

 شـور ک هفـت  تـاب ک گمنـام  نویسـنده  انـد.  بـوده  تشـیع  مـذهب  پیـرو  قهسـتانیان  بیشـتر  که
 را آنـان  مجموع در قهستان، شهرهاي از بعضی مذهبی اوضاع به اشاره ضمن (صوراالقالیم)

 کـه  نیست بعید البته 122بودند. نیز روزه و نماز رکمن آنان هک است گفته و دانسته غالی شیعه
 باشد. مغرضانه او نگاه

 رفتـه  هک اسماعیلیه شیعیان آن از بعد و بوده عشري اثنا شیعیان بیشتر منطقه، این شیعیان
 بغـداد  خلیفگـان  چشـم  در خـاري  همچون« و ردهک نفوذ وران پیشه و دهقانان میان در رفته
 سـوم  قـرن  اواخر از را خود رسمی دعوت آنها داشتند. را جمعیت بیشترین 123،»خلیدند می

 داعیـان  124بودنـد.  ردهکـ  آغـاز  ابوعبـداهللا خـادم   نـام  بـه  شخصی توسط خراسان در هجري
 در خـود  یشکـ  بـه  را مکحـا  طبقـه  از مهمـی  افـراد  زمانی،ك اند در شدند موفق اسماعیلی

 ایـران  و اسـالم  دنیـاي  در ريکـ ف تساهل و تسامح فضاي نندگانکبرپا هک سامانیان بیاورند.
بـن   نصر و ردهک استفاده فضا این از اسماعیلی داعیان و آورده وجود به را شرایط این بودند،
  125آوردند. در مذهب این به را ابوعلی سیمجور و احمد

 و سري بقایاي صورت به اطراف و خراسان در نیز زیدیان یعنی شیعی، مهم گروه دیگر
  126یابد. پیوند ایرانی ماهیت با نتوانست مذهب این زیرا بودند، مانده جاي بر ناپیدایی
 تسـنن  اهـل  از چنـدان  دوره این منابع در گرچه نبودند، مک نیز سنت اهل دوره، این در

 نشکوا اسماعیلی، داعیان برابر در سنت اهل علماي مطمئناً اما است، نیامده میان به صحبت
  دادند. نشان

 سـایر  با آنان تضاد شدند. می رهبريك آذرة حمز توسط هک بودند دیگري دسته خوارج
 در اینان البته ستودند. می آنان با نبرد سبب به را یعقوب صفاري مردم هک بود قدر آن ها دسته
  127شدند. محو لیک طور به رفته رفته و یافته تقلیل بعد هاي سال
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 آنهـا  هک است گفته و آورده میان به سخن قهستان در افراد این وجود از اشپولر :بودائیان
 ایـن  در هکـ  مناطقی جمله از بودند. مانده خود آیین بر همچنان اما پذیرفته، را اسالم ظاهراً
 128بود. خواف سمنگان بود، بودائیان پذیراي دوره

 داده مجـوس  و مغان ،كگبر گبر، همچون عناوینی، زرتشتیان به عصر این در :زرتشتیان
 آنـان  هـاي  یادمان جمله از اند. آورده خود آثار در الفاظ این با را آنان نام مورخان و بود شد
 129اند. ساخته آن براي هایی داستان مورخان هک بود شمرک سرو منطقه، این در

 قـرار  مـرو  نشین مطران نفوذ تحت داشتند، بسیاري فعالیت خراسان در که آنان :مسیحیان
 داشـت.  وجـود  قهسـتان  مثـل  منـاطقی،  در جمعیت این بقایاي هنوز چهارم قرن تا داشتند.

 و خـود  اطـراف  محـیط  با مسیحیان مناسبات و روابط مورد در تري دقیق اطالعات متأسفانه
 130ندارد. وجود آنان تعداد

 ایـن  از یکـ ی زیسـتند،  مـی  پراکنـده  صـورت  بـه  ایران در یهودیان کلی طور به :یهودیان
 بیشـتر  مسیحیان از هجري چهارم قرن در یهودیان تعداد رسد می نظر به بود. قهستان، مناطق

 131داشتند. شد، می نامیده یهودیه هک خود ي ویژه اي محله شهر، هر در یهودیان است. بوده

  گيري نتيجه
 منـد  بهـره  خاصی موقعیت از خراسان تمام با مقایسه در ایران به اسالم ورود از بعد قهستان

 هـاي  سـده  نویسـان  جغرافـی  و مورخـان  گفتنـد.  مـی  خراسان دروازه آن، بهع رو این از بود،
 و اجتمـاعی  سیاسـی ـ   تحـوالت  تـاریخی  رونـد  داشـتند.  توجـه  منطقه به اسالمی نخستین
 تـاریخی  هـاي  قیام و ها جنبشو  حوادث بطن در همیشه هک است آن گواه قهستان فرهنگی

 خـاص  هـاي  ویژگی و طبیعی شرایط همان از مسئله این اي شبهه هیچ بی و است داشته قرار
 ایرانـی  مـان کحا سلسله اولین طاهریان، ارآمدنک روي با گرفت. می نشئت قهستان اجتماعی

 سر آنها برابر در شدند، می شمرده ناحیه این محلی مانکحا هک خزیمه خاندان اسالم، از بعد
 غزنویـان،  عصـر  در حـدودي  تـا  و سـامانیان  دوره در و خانـدان  ایـن  از پس آوردند. فرود
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 سلسـله  ایـن  میتکحا هاي سال طی قهستان بودند.. قهستان موروثی مکحا سیمجور خاندان
 طـی  شـد.  مـی  توجهویژه  طور به غزنویان و سامانیان صفاریان، یعنی دیگر، هاي ومتکح و

 وجود قهستان در مختلف مذهبی هاي فرقه و اجتماعی هاي گروه هجري چهارم و سوم قرن
 زمـان  در و محمـود  مالزمـان  از هکـ  بوسهل زوزنـی  مانند قهستان، در نامی مشاهیر داشت.
 خدمات منشأ دیگران و بزرگ دان ریاضی ،ابوالوفاء بوزجانی و رسید، هم وزارت به مسعود
  بودند. ها قرن این طی فراوانی
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  ۵۱ هجري چهارم و سومهای  واكاوي اوضاع قهستان در قرن

   ______________________________________________  ها نوشت پی
  قهستان. کلمه ذیل ،لغتنامه دهخدا، اکبر علی .1
  .377ص عرفان، محمود ترجمه ،شرقی خالفت هاي سرزمین تاریخی جغرافیاي لسترنج، گاي .2
  .170ص کاتب، عبدالسالم ترجمه ،العالم اشکال جیهانی، ابوالقاسم .3
  .512ص آیتی، عبدالمحمد ترجمه ،البلدان تقویم الفداء، ابو اسماعیل الدینعماد .4
  .301ص ،االقالیم معرفۀ فی التقاسیم احسن مقدسی، احمد محمدبن. 5
  .121ص چانلو، قره حسین تعلیق و ترجمه ،النفیسه االعالق رسته، عمربن احمدبن. 6
  .42ص ستوده، منوچهر مصحح (صوراالقالیم)، کشور هفت مجهول،. 7
  .88ص همان، .8
  .154ص ،الممالک و المسالک اصطخري، محمدبن  ابراهیم .9

  .154ص گنابادي، پروین محمد ترجمه ،البلدان معجم حموي، یاقوت .10
  .24ص ،سیستان تاریخ مجهول، .11
  .170ص همان، جیهانی، ابوالقاسم .12
  .29ص ،1ج ،الصفا روضۀ تاریخ خواند، میر شاه خاوند محمدبن .13
  .175 ص همان، مستوفی، حمداهللا .14
  .137ص ،1ج گیالنی، داعی فخر محمدتقی ترجمه ،ایران تاریخ سایکس، سرپرسی .15
  .18ص ،جنوبی) (خراسان قهستان زنگویی، مهدي .16
  همان. .17
  .34 ص همان، .18
  همان. .19
  .47ص فر، ثاقب مرتضی ترجمه ،ساسانی شاهنشاهی دریایی، تورج .20
  .321ص همان، مقدسی، احمد محمدبن .21
  .216ص همان، اصطخري، .22
  .158ص آذرنوش، تاش آذر ترجمه ،ایران) به مربوط (بخش البلدان فتوح بالذري، یحیی احمدبن .23
  .34ص همان، زنگویی، مهدي .24
  .215ص همان، اصطخري، .25
  .224ص ،باستان ایران تاریخی جغرافیاي مشکور، محمدجواد .26
  .126ص ،خسرو ناصر سفرنامه قبادیانی، ناصرخسرو .27
  .178ص ،القلوب نزهۀ مستوفی، حمداهللا .28
  .158ص  همان، بالذري، یحیی احمدبن .29
  .180ص شعار، جعفر ترجمه همان، حوقل، ابن .30
  .همان .31
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  .301ص همان، مقدسی، احمد محمدبن .32
  همان. .33
  .177ص ،القلوب نزهۀ مستوفی، حمداهللا .34
  .22ص ،زاوه والیت تاریخی جغرافیاي خسروي، محمدرضا .35
  .319ص همان، مقدسی، احمد محمدبن .36
  .283ص عرفان، محمود ترجمه همان، لسترنج، گاي .37
 جهـانگیر  اضـافات  با ترجمه ،ایرانیان) هاي(سرزمین العباداخبار و البالدآثار قزوینی، محمودبن  محمدبن  زکریا .38

  .429ص قاجار، میرزا
  .144ص ،زاوه والیت تاریخی جغرافیاي خسروي، محمدرضا .39
  .383ص همان، لسترنج، گاي .40
  .144ص ،زاوه والیت تاریخی جغرافیاي خسروي، رضامحمد .41
  همان. .42
  همان. .43
  .216ص همان، اصطخري، محمدبن  ابراهیم .44
  .90ص ،المغرب الی المشرق من العالم حدود مجهول، .45
  .321ص همان، مقدسی، احمد محمدبن .46
  .36ص هرات)، خراسان، ربع ابرو(قسمت حافظ جغرافیاي ابرو، حافظ اهللا لطفبن  عبداهللا الدین شهاب .47
  .379ص عرفان، محمود ترجمه شرقی، خالفت هاي سرزمین تاریخی جغرافیاي لسترنج، گاي .48
  .175ص همان، مستوفی، حمداهللا .49
  .318ص همان، مقدسی، .50
  .381ص همان، لسترنج، گاي .51
 جهـانگیر  اضـافات  با ترجمه ،ایرانیان) هاي(سرزمین العباداخبار و البالداثار قزوینی، محمودبن  محمدبن  زکریا .52

  .520ص قاجار، میرزا
  .129ص ،دیوان سیستانی، فرخی .53
  .6ص ،اشعار برگزیده بلخی، عنصري .54
  .245ص ،1ج ،ایران شهرهاي تسمیه وجه مقدم، توکلی حسین غالم .55
  .307ص همان، مقدسی، .56
  .486ص ،باستان ایران تاریخی جغرافیاي مشکور، محمدجواد ؛382ص همان، لسترنج، گاي .57
  (عثمان). سوم خلیفه سوي از بصره حاکم .58
  .158ص همان، بالذري، یحیی احمدبن .59
  .564ص ،1ج آیتی، عبدالمحمد ترجمه ،العبر خلدون، بن عبدالرحمن .60
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  .367ص ،1ج پاریزي،باستانی ابراهیم محمد ترجمه ،الکامل) از ایران (اخبار الکامل اثیر،بن  علی عزالدین .61
 آذرنـوش،  تـاش  آذر ترجمـه  ،ایـران)  بـه  مربـوط  (بخش البلدانفتوح یحیی،بن  احمد بالذري، یحیی احمدبن .62
  .165ص
  .227ص ،7ج خلیلی، عباس ترجمه ،ایران) و اسالم بزرگ (تاریخ کامل اثیر، بن علی .63
  .315ص سرشت، دانا اکبر ترجمه ،الباقیه آثار بیرونی، ریحان ابو .64
  .279ص دارك، هیبوبرت اهتمام به ،نامه) الملوك(سیاستسیر طوسی، الملک نظام خواجه .65
  .142ص ،سیستان تاریخ مجهول، .66
  .94 ص ،7ج همان، اثیر، ابن .67
  .174ص ،سیستان تاریخ مجهول، .68
  .142ص ،اسالم از بعد افغانستان تاریخ الحی،عبد حبیبی، .69
 ،ایران خاوري هايمرز و دارمرز امیران زاده، مجتهد پیروز به: کنید رجوع خاندان این مورد در بیشتر اطالع براي70

  نوري. محمدي ملک رضاحمید ترجمه
  .289ص ،گردیزي تاریخ گردیزي، محمودبن  ضحاكبن  عبدالحی .71
  .180ص ،سیستان تاریخ مجهول، .72
  .155ص همان، گردیزي، ضحاكبن  عبدالحی .73
  .516ص ،2ج آیتی، ابراهیم محمد ترجمه ،یعقوبی تاریخ یعقوبی، .74
  .37ص آیتی، ابراهیم محمد ترجمه ،البلدان یعقوبی، یعقوب ابی احمدبن .75
  .6434ص ،15ج پاینده، ابوالقاسم ترجمه ،الملوك و الرسل تاریخ طبري، جریر محمدبن .76
  .123ص ،7ج خلیلی، عباس ترجمه ،ایران) و اسالم بزرگ (تاریخ کامل علی، الدینعز اثیر، ابن .77
  .238ص ،سیستان تاریخ مجهول، .78
  همان. .79
  .183ص ،لیث یعقوب پاریزي، باستانی محمدابراهیم .80
  .346ص ،سیستان تاریخ مجهول، .81
  .474ص ،3ج آیتی، عبدالمحمد ترجمه ،العبر خلدون، ابن .82
  .476ص همان، .83
  .328ص همان، گردیزي، ؛350ص عتبی، تاریخ ترجمه جرفادقانی، ظفر بن ناصح .84
  .28 ص انوشه، حسن ترجمه ،غزنویان تاریخ باسورث، کلیفورد ادموند .85
  .124 ص همان، .86
  .367ص القباوي، نصربن  احمد ابونصر ترجمه ،بخارا تاریخ نرشخی، جعفر ابوبکرمحمدبن .87
  .35ص یمینی، تاریخ ترجمه جرفادقانی، ظفربن  ناصح الشرفابو .88
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 و آوردنـد  اسـالم  هجـري  چهارم قرن در و بودند مستقر ترکستان، در آنان هـ) 320-560( خانیهایلک امراي .89

 قرار پایتخت و مرکز را بخارا النهر، ماوراء تسخیر از پس هـ. 389 سال در نصرخان ایلک بود. کاشغر آنها پایتخت
 سـلطان  هــ.  398 سال در کرد.می حکومت داشته امتداد چین حدود تا خزر بحر از که ممالکی بر آنجا از و داد

 مغولسـتان  و کاشـغر  و و النهـر مـاوراء  همان به خانیهایلک امراي آن از بعد و داد شکست را آنها غزنوي محمود
  ).121ص اقبال، عباس ترجمه ،اسالم سالطین طبقات پول، لین (استانلی کردند قناعت

  .202ص محمودي، محمود ترجمه ،وسطی قرون دستاورد بخارا فراي، ریچاد .90
  .22ص ،15ج حائري، هاشمی علی ترجمه ،ایران) و اسالم بزرگ (تاریخ کامل اثیر، ابن .91
  .141ص همان، ظفر،بن  ناصح ابوالشرف .92
  .371ص ،2ج ،السیر حبیب تاریخ خواندمیر، الدینهمامبن  الدینغیاث .93
  .204ص ،وسطی قرون در بخارا فراي، ریچارد .94
  .522ص ،3ج آیتی، عبدالمحمد ترجمه ،العبر خلدون، محمدبنبن  الرحمنعبد .95
  .453ص ،سامانیان تاریخ هروي، جواد .96
  .215ص ،1ج ،ناصري طبقات سراج، منهاج جوزجانی، .97
  .207ص ،وسطی قرون دستاورد بخارا ریچارد، فراي، .98
بن  محمدبن  محمدبن  علی ابوالقاسمبن  بوسهل را محمد محمدبن ابوعلیبن  ابوالحسن حاکمان، این جمله از .99

 ،1 ج ،بیهقـی  تـاریخ  جغرافیـایی  و تاریخی اعالم در پژوهشی کازرونی، (احمد برد نام توان می را ابراهیمبن  محمد
  ).642ص
  .333ص، همان اثیر، ابن .100
  .362ص ،2ج همان، خواندمیر، الدینهمامبن  الدینغیاث .101
  .531ص ،اسالم از بعد ایران تاریخ کوب،زرین عبدالحسین .102
 دوره در ایـران  فرهنگـی  و اقتصـادي  اجتماعی، -سیاسی تحوالت تاریخ پرگاري، صالح و آذر،ترکمنی پروین .103

  .12ص ،علویان و صفاریان
  .11ص همان، .104
  .216ص ،الممالک و مسالک اصطخري، محمدبن  ابراهیم .105
  .216ص آذرنوش، آذرتاش ترجمه ،ایران) به مربوط (بخش البلدانفتوح بالذري، یحیی .احمدبن106
  .18ص ،2ج آیتی، عبدالمحمد ترجمه ،العبر خلدون، محمدبنبن  عبدالرحمن .107
  .448ص ،1ج فالطوري، جواد ترجمه ،اسالمی نخستین قرون در ایران تاریخ اشپولر، برتولد .108
 احمـدبن  ؛158 ص آذرنـوش،  تاش آذر ترجمه ،ایران) به مربوط (بخش البلدانفتوح بالذري، یحیی احمدبن .109

  .393_432ص دامغانی، مهدوي محمود ترجمه ،الطوالاخبار دینوري، داوود
 .۴٠٢، ص نوري، ترجمه حسین سعادت هزار میل در ایران سفرنامه دهسرپرسی سایکس،  .110
  .439ص ،1ج فالطوري، جواد ترجمه ،اسالمی نخستین قرون در ایران تاریخ اشپولر، برتولد .111
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  .321 ص همان، مقدسی، احمد محمدبن .112
  .439ص ،1ج همان، اشپولر، برتولد .113
  .27-26ص ،خراسان راهنماي شریعتی، علی .114
  .146ص ،1ج ،خراسان باستانی آثار مولوي، عبدالحمید .115
  .145ص همان، .116
  .307ص ،زاوه والیت تاریخی جغرافیاي خسروي، محمدرضا .117
  .146ص ،بیهقی تاریخی جغرافیاي و تاریخی اعالم در پژوهشی کازرونی، احمد .118
  .90ص ،جنوبی) (خراسان قهستان زنگویی، مهدي .119
  .146 ص ،1ج همان، مولوي، عبدالحمید .120
  .286-87ص ،اسالم در تمدن تاریخ حلبی، اصغر علی .121
  .88ص ،(صوراالقالیم) کشور هفت مجهول، .122
  .9ص ،5ج منزوي، علیقلی ترجمه ،الهممتعاقب االممتجارب مسکویه، محمدبن احمدبن .123
  .199ص ،اسماعیلیان و غزالی برکشاکش آمدي در اصل، زنجانی کریمی محمد .124
 .258-273ص همان، طوسی، الملک نظام خواجه .125
  .400ص ،1ج فالطوري، جواد ترجمه ،اسالمی نخستین قرون در ایران تاریخ اشپولر، برتولد .126
  .306-307ص همان، .127
  .400ص همان، .128
  .175ص همان، مستوفی، حمداهللا ؛520ص ،العباداخبار و العباداثار قزوینی، محمودبن  محمدبن  زکریا .129
  .393ص ،1ج همان، اشپولر، برتولد .130
  همان. .131
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  منابع
 تـاب، ک دنیـاي  تهران، دوم، چ پاریزي، باستانی ابراهیم محمد ترجمه ،املکال از ایران اخبار ،علی عزالدین اثیر، ابن

1365. 

 سـهامی  تکشر تهران، ناصري، سادات اهتمام به خلیلی، عباس ترجمه ،ایران) و اسالم بزرگ (تاریخ املک ، ـــــ
 .1350 ایران، تبک انتشارات و چاپ

 .1351 حائري، هاشمی علی ترجمه ، ـــــ

 .1366 بیر،کامیر تهران، دوم، چ شعار، ترجمه ،االرض صورة علی، محمدبن حوقل، ابن

 فرهنگـی،  تحقیقـات  و مطالعات موسسه تهران، آیتی، عبدالمحمد ترجمه ،العبر محمد،بن  عبدالرحمن خلدون، ابن
1363. 

 .1365 بیر،کامیر تهران، چانلو،-قره حسین تعلیق و ترجمه ،النفیسه االعالق عمر،بن  احمد رسته، ابن

 .1376 توس، تهران، منزوي، علیقلی ترجمه ،الهمم تعاقب االمم تجارب محمد،بن  احمد ابوعلی ویه،کمس ابن

 ایـران،  فرهنـگ  بنیـاد  تهران، آیتی، عبدالحمید ترجمه ،البلدان تقویم اسماعیل، الدین عماد الموید کالمل ابوالفداء،
1349. 

 .1364 فرهنگی، علمی تهران، دوم، چ فالطوري، جواد ترجمه ،اسالمی نخستین قرون در ایران تاریخ برتولد، اشپولر،

 .1347 تاب،ک نشر و ترجمه بنگاه تهران، افشار، ایرج وششه کب ،کالممال وک مسال محمد،بن  ابراهیم اصطخري،

 .1344 سینا، ابن تابخانهک تهران، ،لیث یعقوب ابراهیم، محمد پاریزي، باستانی

 .1385 بیر،کامیر تهران، پنجم، چ انوشه، حسن ترجمه ،غزنویان تاریخ لیفورد،ک ادموند باسورث،

 سـروش،  تهـران،  دوم، چ فـرزان،  محمـد  مصحح آذرنوش، آذرتاش ترجمه ،البلدان فتوح یحیی،بن  احمد بالذري،
1364.  

  .1363 بیر،کامیر تهران، سرشت، دانا برکا ترجمه ،الباقیه آثار ،احمدبن  محمد بوریحانا بیرونی،
 و صفاریان دوره در ایران فرهنگی و اقتصادي اجتماعی، -سیاسی تحوالت تاریخ صالح، پرگاري، و پروین آذر، منیکتر

 .1377 سمت، تهران، ،علویان

 .1375 میعاد، تهران، ،ایران شهرهاي تسمیه وجه غالمحسین، مقدم، لیکتو

 نشر و ترجمه بنگاه تهران، دوم، چ شعار، جعفر اهتمام به ،عتبی تاریخ ترجمه ظفر،بن  ناصح ابوالشرف جرفادقانی،
 .1357 تاب،ک

 .1342 افغانستان، تاریخ انجمن ابل،ک دوم، چ حبیبی، عبدالحی مصحح ،ناصري طبقات سراج، منهاج جوزجانی،

 قـدس  آسـتان  مشهد، منصوري، فیروز مصحح اتب،ک عبدالسالم ترجمه ،العالم الکاش احمد،بن  ابوالقاسم جیهانی،
  .1368 رضوي،

 مایـل  وشـش ک بـه  ،هـرات)  خراسان، ربع ابرو(قسمت حافظ جغرافیاي اهللا، لطفبن  عبداهللا الدین شهاب ابرو، حافظ
 .1349 ایران، فرهنگ بنیاد تهران، هروي،
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 .1367 تاب،ک دنیاي ،تهران سوم، چ ،اسالم از بعد افغانستان تاریخ عبدالحی، حبیبی،

 .1382 اساطیر، تهران، دوم، چ ،اسالم در تمدن تاریخ اصغر، علی حلبی،

 سـینا،  ابن تابخانهک تهران، دوم، چاپ گنابادي، پروین محمد ترجمه ،حموي یاقوتك مشتر گزیده یاقوت، حموي،
1362. 

 .1366 رضوي، قدس آستان مشهد، ،زاوه والیت تاریخی جغرافیاي محمدرضا، خسروي،

 خیـام،  تابفروشـی ک تهران، دوم، چاپ ،بشر افراد اخبار فی السیر حبیب تاریخ الدین، همامبن  الدین غیاث خواندمیر،
1353. 

  .1344 تهران، دانشگاه تهران، ،نامه لغت بر،کا علی دهخدا،
  .1383 ققنوس، تهران، فر، ثاقب مرتضی ترجمه ،ساسانی شاهنشاهی تورج، دریایی،
 .1381 نی، تهران، دامغانی، مهدوي محمود ترجمه ،الطوال اخبار داوود،بن  احمد ابوحنیفه دینوري،

 .1386 بیر،کامیر تهران، یازدهم، چ ،اسالم از بعد ایران تاریخ عبدالحسین، وب،ک زرین

 .1388 فرهنگی، هاي دفترپژوهش تهران، جنوبی)، (خراسان قهستان مهدي، زنگویی،

  .1363 تاب،ک دنیاي تهران، دوم، چ گیالن، فخرداعی تقی محمد همترج ،ایران تاریخ پرسی، سر س،کسای
 .1363 لوحه، تهران، نوري، سعادت حسین ترجمه ،ایران در میل هزار ده سفرنامه پرسی، سر س،کسای

 .1345 سیاحان، جلب سازمان تهران، ،خراسان راهنماي علی، شریعتی،

  .15ج ،1354 ایران، فرهنگ بنیاد تهران، پاینده، ابوالقاسم ترجمه ،كالملو و الرسل تاریخ جریر،بن  محمد طبري،
 تاب،ک نشر و ترجمه بنگاه تهران، ،كدار هیبوبرت اهتمام به ،نامه) (سیاستك الملو سیر ،کالمل نظام خواجه طوسی،

1347. 

 .1369 بیر،کامیر تهران، پنجم، چ سیاقی، دبیر محمد وششک هب ،اشعار برگزیده بلخی، عنصري

 .1374 آیات، فرهنگی موسسه جا، بی ،بیهقی تاریخی جغرافیاي و تاریخی اعالم در پژوهشی احمد، ازرونی،ک

 .1381 ویر،ک تهران، ،اسماعیلیان و غزالی شکشاک بر درآمدي محمد، اصل، زنجانی ریمیک

 تـاب، ک دنیـاي  تهران، حبیبی، عبدالحی مصحح ،گردیزي تاریخ محمود،بن  كضحابن  عبدالحی ابوسعید گردیزي،
1363. 

 .1365 فرهنگی، و علمی تهران، دوم، چ محمودي، محمود ترجمه ،وسطی قرون دستاورد بخارا ریچارد، فراي،

  .1363 زوار، تابفروشیک تهران، سوم، چ دبیرسیاقی، محمد وششکب دیوان، سیستانی، فرخی
 میـزا   جهانگیر اضافات با ترجمه ،ایرانیان) هاي (سرزمین العباد اخبار و البالد ثارآ محمود،بن  محمدبن  ریاکز قزوینی،

 .1373 بیر،کامیر تهران، محدث، هاشم میر تصحیح به قاجار،

 .1355 زوار، تهران، دوم، چ دبیرسیاقی، محمد وششک هب ،سفرنامه ناصرخسرو، قبادیانی،

 فرهنگـی،  و علمـی  تهـران،  عرفـان،  محمـود  ترجمه ،شرقی خالفت هاي سرزمین تاریخی جغرافیاي گاي، لسترنج،
1364. 

  .1363 تاب،ک دنیاي تهران، اقبال، عباس ترجمه ،اسالم سالطین طبقات استانلی، پول، لین
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 شـیرازه،  تهـران،  نوري، محمدي کمل رضا حمید ترجمه ،ایران خاوري هاي مرز و دار مرز امیران پیروز، زاده، مجتهد
1378.  

  .1352 خاور، تهران، دوم، چ بهار، الشعراي کمل مصحح ،سیستان تاریخ المولف، مجهول
 .1362 طهوري، تابخانهک تهران، ستوده، منوچهر وششه کب ،المغرب الی المشرق من العالم حدود المولف، مجهول

 .1353 ایران، فرهنگ بنیاد تهران، ستوده، منوچهر مصحح ،(صوراالقالیم) شورک هفت المولف، مجهول

 .1365 طهوري، تابخانهک تهران، دبیرسیاقی، محمد وششه کب ،نزهۀالقلوب حمداهللا، مستوفی،

 .1371 تاب،ک دنیاي نشر تهران، ،باستان ایران تاریخی جغرافیاي محمدجواد، ور،کمش

 .1967 بریل، بمطبعۀ لیدن، ،الثانیۀ. ط ،االقالیم معرفه فی التقالسیم احسن مقدسی،

 .1354 ملی، آثار انجمن تهران، ،خراسان باستانی آثار عبدالحمید، مولوي،

 .1366 خیام، تابفروشیک تهران، ،الصفا روضۀ تاریخ خاوندشاه،بن  محمد میرخواند،

 تهـران،  رضوي، مدرس مصحح القبادي، نصربن  ابونصراحمد ترجمه ،بخارا تاریخ جعفر، رمحمدبنکابوب نرشخی،
 .1351 ایران، فرهنگ بنیاد

 .1380 بیر،کامیر تهران، ،سامانیان تاریخ جواد، هروي،

 .1343 تاب،ک نشر و ترجمه بنگاه تهران، آیتی، ابراهیم محمد ترجمه ،البلدان واضح، ابن یعقوبی،

  .1346 تاب،ک نشر و ترجمه بنگاه تهران، آیتی، ابراهیم محمد ترجمه ،یعقوبی تاریخ ، ـــــ
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