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�ت ایران مختصات مکتب خراسان، پایه رسش

جدال هــای زیــادی بــا متکلمــان و جریان هــای مختلــف فکــری 
داشتند. شکوه و زوال عقالنیت در اسالم با ظهور و سقوط 
ی  فلســفه در منطقــه خراســان از فــارا�ب تــا غــزایل قابــل پیگــری

اســت. 
9-شاخص های عرفا�ز

ض و تیمــور روی داد عرفــان  در زمانــه بحــرا�ض کــه حملــه چنگــری
از  خیــام  و  عطــار  اشــعار  در  توانســت  خراســان  در  ایــرا�ض 
موجودیــت اندیشــه ایــرا�ض دفــاع کنــد. رواداری، رویکردهــای 
 مــد�ض در خراســان وجــود 

گ
ام بــه انســان و زنــد� متکــرث و احــرت

دارد. عطــار بــه رسودن منظومــه عرفــان مــیل ایــران در عــر 
 ایــران در 

گ
ض رسودن جاودانــی مغــوالن همــت گمــارد. خیــام نــری

ایــط را بــه شــکیل انجــام داد کــه جهــان وطــن  بحرا�ض تریــن رسش
گردیــد. انــگار هــر چــه فشــارهای ویرانگــر بــر ایــران و منطقــه 
خراســان بیشــرت یم شــد آثــار ماندگارتــری خلــق یم گردیــد. در 
دوره هــای قبــل حکومــت و ارتــش مــیل ایــران ســقوط کــرد و 
در دوره مغــوالن یم رفــت کــه نســل ایــرا�ض و همــه آثــار تمــد�ض 
ض بــا خــون جگــر خــوردن  محــو گــردد امــا ایــن مرحلــه تاریــک نــری
ی گردیــد. عرفــان ایــرا�ض  نخبــگان مــیل بــا حفــظ ایــده ایــران ســرپ
 نیــک 

گ
، رواداری و زنــد� ، ادبیــات، موســییت باعــث تــداوم هــرض

در عهــد مغــول و تیمــور گردیــد و پــس از چنــدی مغــوالن و 
تیموریــان متمــدن شــدند و در فرهنــگ ایــرا�ض ادغــام شــدند. 
عرفان ایرا�ض گفتمان مقابل تروریســم، بنیادگرا�ی و خشــونت 
در افغانســتان و آســیای مرکــزی اســت و اگــر نقــش حکمــت 
 کاهــش یابــد بالشــک 

گ
خراســان و ادبیــات ایــران بــزرگ فرهنــی

ی ســاده اندیش خواهنــد گرفــت. جــای آن را گروه هــای تکفــری

فرجام سخن
هیچ یــک از مکاتــب ایــران جداگانــه و در اســتقالل راه بــه جــا�ی 
، جوی�ض و نظام الملک  و�ض نخواهند برد. رود�، فردویس، بری
تنها در جهان بی�ض ایرا�ض قابل فهم و تفسری هستند. همانطور 
، حافظ و سعدی  از مالصدرا، عهد اردشری که در مکتب شری
ایــران مــادر،  بــا گزاره هــای ایرانشــهری قابــل تحلیــل هســتند. 
نــده همــه مکاتــب داخــیل ایــران اســت. اگــر در  مبنــا و در برگری
هــر گوشــه ای از کشــور مطالعــات قومیــ�ت و ملــوک طوایــیض 
د یم تــوان بــه ســمت ضــد  بــر قصدیت هــای قبیلــه ای شــکل گــری
خــود حرکــت کنــد. آنچنــان کــه داعــش خراســان بــدون فهــم 
یعت نامه نویــی  رسش قالــب  در  را  خراســان  ایــرا�ض  جهان بیــ�ض 
اقدامــات  جــز  نتیجــه ای  اســت کــه  داده  قــرار  محــور  خلیفــه 
خشــونت بار متعصبانــه دارد. خراســان، آذربایجــان، کرمــان، 
از و اصفهان تنها در زیرمجموعه ایران قابل ارائه هستند.  شری
یــا ســیایس  بــه شــکل حرکت هــای معرفــ�ت  نــوایح  جغرافیــای 

گریز از مرکز یم تواند قومیت و فرقه گرا�ی کاذ�ب را شکل دهد 
که عامل خشــونت و بر هم زدن نظم کشــور اســت. ایران مبنا 
و شــکل و محتــوای خرده فرهنگ هــای داخــیل کشــور اســت 
کــه بــدون شــناخت آن و اولویــت نــدادن آن نیم تــوان هیــچ 
مکتــب داخــیل را فهــم و تفســری کــرد. خراســان تنهــا بــا روایــت 
ایــران بــه ســمت خــردورزی و رواداری حرکــت یم کنــد و اگــر 
جهان بیــ�ض ایــرا�ض کنــار رود جــز خشــونت و بر هم خــوردن نظــم 
 و معرفــ�ت منطقــه نتیجــه ای نخواهــد داشــت آنچنــان 

گ
فرهنــی

کــه حــوادث فعــیل در پاکســتان، افغانســتان و آســیای مرکــزی 
بــه علــت جــدا شــدن از ایــران بــه دام بنیادگــرا�ی گرفتــار آمدنــد. 
در  خراســان  مکتــب  احیــا  مدنیــت  نرم افــزار  ایجــاد  پادزهــر، 
 است که بدون زبان و تاریــــخ 

گ
زیرمجموعه ایران بزرگ فرهنی

ض ســلب خواهــد   مســالمت آمری
گ

ایــرا�ض امــکان همگــرا�ی و زنــد�
ا�ض �ب گوهــر و  ا�ض دیــو صفــت و انــری شــد، آن چنــان کــه �ب هــرض

ض کرده انــد.  هــرض چنــ�ی
و  اســت  گرفتــه  وزیــدن  حــوادث  تندبــاد  کــه  زمانــه ای  در 
بــه هــر  بایــد  ایــران قصــد محــا�ه کشــور را دارنــد  دشــمنان 
شــکل ممکــن از کشــور دفــاع کــرد. دفــاع از ایــران تنهــا نیم توانــد 
بــه دیپلمــایس و تــوان نظــایم ختــم گــردد، بلکــه بایــد بــه لحــاظ 
محتــوا�ی از فرهنــگ ایــران و ســبک مملکــت داری ایــران بــزرگ 
 دفــاع کــرد. اگــر در ایــن مــورد کوتــاه بیاییــم بــا مجهزتریــن 

گ
فرهنــی

ض  ات نظــایم و کارکشــته ترین نظامیــان و دیپلمات هــا نــری ض تجهــری
کاری از پیــش نخواهیــم بــرد همانطــور کــه شــوروی و آمریــکا 
ض کاری نتوانستند انجام دهد. باید فرهنگ ایرا�ض و حکمت  نری
خراســان را بــه جــای خــود بازگردانــد و بــه ایــن شــیوه صلــح و 

امنیــت و آبــادا�ض را بــرای ایــران و همســایگان ایجــاد کــرد. 
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مرت�ز دانشیار | عضو گروه تاریــــخ و تمدن اسالیم دانشگاه فردویس مشهد

خراسان و رؤیای تجدید یگانگی

ض خور/ ُخر با آسا/ آسان است  واژه خراسان حاصل آمیخ�ت
، کــردی و بلــویحپ بــه  ، پهلــوی، ســکا�ی کــه در زبان هــای پــار�ت
معنای خاور/ جایگاه برآمدن خورشید، است. پیشینه نهادن 
وان )531- 579  این نام به سال های پادشایه خ�و انوشری
م( بریم گــردد کــه ســاختار اداری کشــور را دگرگــون ســاخت و 
آن را بــه چهــار کوســت بــه نامهــای اپاخــرت )شــمال(، نیمــروز 
 ) )جنــوب(، خراســان / خوراســان )خــاور(، خوربــران )باخــرت
 این بخش از ایران به 

گ
 سیایس و فرهنی

گ
بخش کرد. اما یگانی

روزگار پیش از ساسانیان باز یم گردد. این بخش دست کم از 
َو )پهلو، پهله، فهله( -گرفته شده 

َ
دوره هخامنشیان با نام َپرث

و دگرگــون شــده واژه پــارت، قــوم ســاکن در آنجــا-  واحــدی 
یگانــه بــوده و در ســنگ نوشــته داریــوش اول در تیســفون نــام 
آن آمــده اســت. اگرچــه آگایه هــای چنــدا�ض از ســاکنان خــاور 
و شــمال خــاوری ایــران تــا پیــش از برآمــدن هخامنشــیان، در 
دســت نیســت، امــا روایت هــای اســطوره ای ایرانیــان و بــه ویــژه 
آثــار باستان شــناخ�ت موجــود در خــاک خراســان بــزرگ حــ�ت 
از  پیــش  روزگاران  از  پهنــه  ایــن  جغرافیــا�ی  وحــدت  از  حــایک 

تشــکیل حکومــت هخامنشــیان اســت.
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را وابســته و نیازمنــد بــه همدیگــر یم ســاخت. اگرچــه در طــول 
تاریــــخ بارها محدوده خراسان از این حد و مرز طبیی فراتر یا 
فروتــر شــده اســت، امــا ایــن موضــوع نــایسش از فعــل و انفعــاالت 
ســیایس و به گونه ای نتیجه تحمیل قدرت های ســیایس بوده 
ات تحمیــیل ایشــان  اســت کــه بــه ســبب ناپایــداری آنهــا، تغیــری
ض دوام چنــدا�ض نداشــته اســت. بدین ترتیــب، وضــع و موقــع  نــری
جغرافیــا�ی بــه گونــه ای کــم و کاســ�ت های والیــات ایــن پهنــه را 
پوشــش یم داد کــه نــه ســده ها بلکــه هزارهــا واحــدی یکپارچــه را 

پایــدار کــرده اســت.
ض  نــری یگانــه   

گ
فرهنــی تبــع  بــه  خــود  درازمــدت،  پیونــد  ض  همــ�ی  

بــه وجــود یم آورد کــه در دامــن آن، اگرچــه ادیــان و مذاهــب 
 ، ، اعــم از بــودا�ی و یهــودی و مســیحیت و زرتشــ�ت مختلــیض
رواج داشــت، امــا تــا پیــش از اســالم، زرتشــ�ت دیــن غالــب و 
ض بــود. بــا این حــال، در �پ ورود  فــاریس زبــان رســیم آن رسزمــ�ی
از  فــاریس  زبــان  ســده  دو  بــه  نزدیــک  بــرای  مســلمان  اعــراب 
رســمیت افتــاد و عــر�ب جــای آن را گرفــت، اگرچــه زبــان رایــج 
میــان مــردم همچنــان فــاریس بــا�ت مانــد و بــا برآمــدن دولت هــای 
ایــرا�ض از ســده ســوم هجــری، بــار دیگــر آرام آرام زبــان فــاریس 
ض روی بــه احیــا گذاشــت و زمینــه احیــای آن در  در ایــن رسزمــ�ی

ض فراهــم آورد.  ض هــای ایــران را نــری ســایر رسزم�ی
اهــایل  اعــراب مســلمان در ســال 31ق/  آســتانه هجــوم  در 
ایالــت به رغــم مقاومــت و جنگ هــای پراکنــده، عاقبــت  ایــن 

یافته هــای باستان شــنایس، گــواه دولت شــهرها�ی مربــوط بــه 
هزاره هــای پیــش از میــالد در دشــت کشــف رود )تــوس(، دره و 
دشــت رود مرغــاب )مــرو( و هــری رود )هــرات( و نســا )حــدود 
اســت.  حــوزه  ســه  ایــن  میــان  ارتبــاط  و   ) عشــق آباد کنــو�ض
 ایــن پهنــه 

گ
 و وابســتی

گ
ایــن ارتبــاط خــود شــاهدی از پیوســتی

جغرافیــا�ی در روزگاران پیــش از ورود آریا�ی هــا در هــزاره پیــش 
ض ایــران اســت. از میــالد بــه رسزمــ�ی

 اما آن چه که موجب ایجاد و تداوم این ایالت پهناور تحت 
ض تــا حــدود  ــَو  یــا نام هــای احتمــایل پیشــ�ی

َ
عناویــن خراســان، َپرث

یــک ســده و نیــم پیــش در قلمــرو تاریــیض خــاور و شــمال خــاور 
 

گ
ایــران گشــته اســت، نــه مذهــب، زبــان و یــا هــر عامــل فرهنــی
دیگــر، بلکــه در جایــگاه نخســت عامــل جغرافیــا بــوده اســت؛ 
مؤلفه هــای پیش گفتــه در مرتبــه پــس از عامــل جغرافیــا و حــ�ت 
ق و  معلول آن هستند. عوارض طبیی کوه- هندوکش در رسش
ز در غــرب-، بیابــان و کویــر- لــوت در جنــوب، دشــت کویــر  الــرب
در غــرب و بیابــان خــوارزم در شــمال- و رودخانــه – آمودریــا-، 
از یــک ســو حــد و مــرز خراســان را مشــخص یم کــرد و از ســوی 
بــا  ارتبــاط  امــکان  ض  بــا دشــوار ســاخ�ت عــوارض مذکــور  دیگــر، 
ض تفاوت هــای  والیــات خــارج از ایــن قلمــرِو محصــور و همچنــ�ی
اقلییم که به این پهنه یم بخشید، والیات مختلف این ایالت 
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صلح و مدارا با ایشــان را بر مقاومت و منازعه ترجیح دادند، 
چــرا کــه فرجــام جنگ هــای واقــع در تیســفون و فــارس و دیگــر 
ض های باخرت ایران را دیده و عدم نتیجه  آن و پیامدهای  رسزم�ی
ض  ض مــدارا و صلــح اولیــه نــری ویرانگــرش را درک کــرده بودنــد. همــ�ی
عامــل پایــه ای در برآمــدن اســتقالل از خلفــای عــرب، احیــای 
یــن دانشــمندان مســلمان از ایــن  زبــان فــاریس و بــرآوردن بزرگرت
منطقــه شــد چــرا کــه از قتــل و ویرا�ض هــا�ی کــه در ســایر مناطــق 
و بــه ویــژه غــرب و جنــوب غــرب ایــران رخ داده بــود، در امــان 
ض  مانــده محتمــًا پناهــگاه خانــدان بــزرگ ســایر نــوایح ایــران نــری
شده بود. اگرچه منابع از زد و خورد کم و بیش اهایل خراسان 
بــا قبایــل بــدوی عــرب مســلمان کــه از آغــاز فتــح تــا حــدود یــک 
ســده بعد به خراســان مهاجرت یم کردند و از نارضای�ت اهایل 
شهر و آبادی های خراسان از قبایل تازه وارد و کوچرو ترک و 
ترکمــن از ســال های پایــا�ض حکومــت غزنویــان، گــزارش داده انــد، 
ض منابــع هیــچ گاه ایــن منازعــات درازمــدت  امــا بــه گــوایه همــ�ی
نبــوده بــه زودی اقــوام تــازه رســیده بــا فرهنــگ ایــن مــرز بــوم 
درآمیختــه جــز�ئ از آن شــده اند. لیکــن به رغــم حــل زودهنــگام 
، منابــع از زدوخوردهــای ویرانگــر  تفاوت هــای قومیــ�ت و زبــا�ض
مذهــ�ب از نیمــه ســده پنجــم بــه بعــد خــرب داده انــد کــه کــم و 
بیــش و بــه صــورت متنــاوب تــا دوره صفویــه ادامــه داشــت. 
ض یم نمایــد کــه رونــق، رفــاه و آبــادا�ض ایــن ایالــت تــا زمــا�ض  چنــ�ی
در دهه هــای پایــا�ض ســده پنجــم ادامــه داشــت کــه هم زیســ�ت 
و مــدارا�ی میــان ادیــان و به ویــژه فــرق مختلــف اســالیم کــه تــا 
آن زمــان بــه دیــن غالــب در خراســان مبــدل شــده بــود، وجــود 
داشــت. امــا در نتیجــه دخالــت حــکام در امــور دیــ�ض مســلمانان 
کــه از دوره ســلطان محمــود قــوت گرفتــه و در دوره شــاهان 
عمیدالملــک  یعــ�ض  آنــان  یعت محــور  رسش وزرای  و  ســلجو�ت 
کنــدری و خواجــه نظام الملــک تــویس شــدت یافــت، جنــگ و 
نــزاع فرقــه ای آغــاز گشــته بــه قتــل و تــاراج اصحــاب و مــدارس 
و مســاجد همدیگــر رســید. ایــن وضــع کــه رفــاه اهــایل و رونــق 
دانــش و هــرض را در ایــن ایــالت رو بــه زوال بــرد، بــه خــو�ب در 
، انســاب  ، تاریــــــخ بیهــیت منابــی همچــون تاریــــــخ الکامــل ابــن اثــری
ســمعا�ض و بــریحض دیگــر از منابــع ســده ششــم و هفتــم آشــکار 
اســت. در واقــع، همــراه بــا سیاســت های غلــط ســلطان محمــد 
خوارزمشــاه در مواجهــه بــا مغــوالن، ایــن کینــه و جنگ هــای 
مذهــ�ب کــه اهــایل شــهر و محله هــای خراســان را از هــم دور 
، عامــیل اســایس در شکســت ایرانیــان از مغــوالن  ض کــرده بــود نــری
 ســیایس 

گ
ض یگانــی بــود. بــا وجــود ایــن، هجــوم ویرانگــر مغــوالن نــری

خراســان را از هــم نپاشــاند و تشــکیل حکومــت تیموریــان کــه 
پایتخــت خــود را از ســمرقند بــه هــرات منتقــل کــرده بــود، رونــق 
و شــکوه ســیایس و اقتصــادی - اجتمــایع را بــار دیگــر تــا حــدی 

چشــمگری بــه خراســان بازگردانــد. 
پــس زوال تیموریــان  ایالــت در واقــع از  ایــن  تفــرق و ویــرا�ض 
)913ق( و نزاع ازبکان و صفویان بر رس ماترک این حکومت 

، اهــل ایالــت  آغــاز گشــت کــه هــر یــک بــا حربه هــای مذهــ�ب
را علیــه دیگــری تحریــک یم کردنــد. صفویــان بــا پرچــم تشــیع 
و ازبــکان بــه پشــتوانه فتواهــای علمــای ســ�ض مذهــب حنفیــه 
خاک خراسان را عرصه قتل و غارت قرار داده بودند و بریحض 
ایــن دو قــدرت برخواســته  یــک از  یــاری هــر  بــه  ض  نــری از اهــایل 
شــهر و محلــه  رقیــب مذهــ�ب خویــش را عرصــه کشــتار و تــاراج 
ض وضــع خانــدان و بــزرگان خراســان را وادار بــه  یم کردنــد. همــ�ی
بــه قلمــرو حکومــت گورکانیــان هنــد،  ده  مهاجرت هــای گســرت
، سمرقند و بخارا و سایر ایاالت ایران، چون  حکومت عثما�ض
، بســیاری در  ض کرمــان و یــزد و اصفهــان کــرد.1 در ایــن میــان نــری
نتیجــه غــارت ازبــکان و ترکمانــان و در میانــه جنــگ صفویــان 
بــا ایشــان از میــان رفتنــد. دهه هــای پایــا�ض حکومــت صفویــه 
قضیــه ای دیگــر بــر وخامــت وضــع مذهــ�ب خراســان افــزود و 
ایــران و در حــوایل  �ت  یــی از اقــوام جنــوب رسش آن نارضایــ�ت 
قندهار به نام افغانان بود. افغانان که بر مذهب س�ض حنیض 
انه دولت صفوی بر  بودند، در نتیجه سیاست های سختگری
شــیعیان بــه تدریــــــج ارتبــایط بــا فقهــای ســ�ض خــارج از ایــران  غری
و بــه ویــژه علمــای حجــاز، یافتــه و بــا فتواهــا و حمایــت معنــوی 
بــه ســقوط دولــت صفویــه  زدنــد کــه  قیــایم  بــه  آنــان دســت 
انجامیــد. افغانــان کــه همچــون ازبــکان بــه شــیعه مذهبان چــون 
نــام  بــا  ض شــورش شــاخه ای  بیگانــه یم نگریســتند، در �پ همــ�ی
ایــران و  تــاراج شــهرهای مرکــزی و جنــو�ب  بــه قتــل و  غلــزا�ئ 
شــاخه ای دیگر موســوم به ابدایل به کشــتار و ویرا�ض شــهرهای 
وار، پرداختنــد. ض ایالــت پهنــاور خراســان از هــرات گرفتــه تــا ســرب

نادرشــاه  حکومــت کوتــاه  ویرانگــر،  بــات  ایــن �ض وجــود  بــا   
افشــار کــه پادشــایه اش را بــر محــور مذهــ�ب خواســت اســتوار 
ض در  نکــرد و خــود برآمــده از ایــن خــاک بــود و پایتختــش را نــری
 خراســان را 

گ
ض پهنــه و در شــهر مشــهد برپــای نهــاد، یگانــی همــ�ی

 آورد، چنانکــه او دســتور بــه آبــاد کــردن شــهرها 
گ

روی بــه زنــد�
و آبادی هــای ویــران و بازگشــت اهــایل مهاجــر آن هــا از جملــه 
در شــهر مــرو کوچــک و مــرو شــاهجان، را صــادر کــرد.2  امــا 
، برنامــه او را نافرجــام گذاشــت. قتــل نــادر بــار  مــرگ ناگهــا�ض
و  نظامیــان  پیشــگایم  بــا  را  مذهــ�ب  جنگ هــای  آتــش  دیگــر 
دولت مــردا�ض کــه بــر رس ماتــرک او بــه جنــگ برخواســته بودنــد، 
جنگ هــای  هماننــد  ض  هیچ چــری کــه  چــرا  ســاخت،  شــعله ور 
غــارت  و  نیم افراشــت  بــر  را  آنــان  وعیــت  م�ش پایــه  مذهــ�ب 
وان مذهــب دیگــر خزانــه آنــان را در کوتاه تریــن زمــان آبــاد  پــری
نیم کــرد. ناپایــداری و تاخت و تــاز دســته ها و قبایــل تــا ســلطه 

 ، 1. در ایــن مــورد بنگریــد بــه کتابهــای بدایع الوقایــع از زین الدیــن محمــود واصــ�ن
مســخرالبالد از محمدیــار بــن عــرب قطغــان و عالــم آرای عبــایس از اســکندربیک 

. ترکمــان منــیسش
2. در این مورد بنگرید به کتاب عالم آرای نادری اثر محمدکاظم مروی
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گ
خراسان و رجیای تجدید یگانی

پایــدار  بــر خراســان در ســال 1211ق، وضــع  آقامحمدشــاه 
ض  و و جانشــ�ی پــری بــود.3 دولــت قاجاریــه کــه خــود را  خراســان 
صفویــه یم دانســت، در یــی دو ســال آغازیــن بــه مــدد هیبــت 
و کارنامــه آقامحمدشــاه، توانســت خراســان را آرام کنــد، امــا 
قتــل زودهنــگام او و جانشــی�ض پرتنــش فتحعــیل شــاه وضــع را 
بــه روال ســابق بازگردانــد. افــزون بــر جنگ هــای ایــران و روس 
داده  اختصــاص  خــود  بــه  را  دولــت مرکــزی  تمرکــز  تمــام  کــه 
بــود، عــدم طــرح و برنامــه ای از ســوی ایــن دولــت مانــع تجدیــد 
آرامــش خراســان بــود. پایــان جنگ هــای ایــران و روس نه تنهــا 
وضــع ایــن ایالــت را بهبــود نبخشــید بلکــه از آنجــا کــه میــدان 
غــرب  از  را  بریتانیــا  و  تــزاری  اســتعماری روســیه  رقابت هــای 
پهنــه را وخیم تــر  ایــن  بــه خراســان منتقــل کــرد، وضــع  ایــران 
کــرد، چــرا کــه آغــاز رقابــت ایــن دو قــدرت در خــاک خراســان 
رسآغــاز افــزودن عامــل تفــاوت قومیــ�ت بــه اختالفــات مذهــ�ب 
ــــخ خراســان- دســت کم آنگونــه  ـ بــود، امــری کــه هیــچ گاه در تاریـ
کــه منابــع مکتــوب نشــان یم دهنــد- موضوعیــت نداشــت و 
تــا آنــگاه هــر فــرد و گــرویه خــود را بــه زادگاه خــود چــون مــرو، 
هرات و توس و نیشــابور یم شناســاند نه قوم و قبیله  خویش. 
 هــا و جنگ هــاِی درازمــدِت 

گ
� ایــن قضیــه آنــگاه کــه بــر زمینــه تری

ِ اهــایل خراســان نشســت، راه را بــرای تفــّرق و جــدا�ی  مذهــ�ب
ســیایس همــوار کــرد. دو قــرار داد تحمیــیل پاریــس بــا بریتانیــا 
)1273 ق.( و آخال با روسیه )1299ق(، در نیمه دوم سده 
دهم هجــری/ نوزدهــم میــالدی رس آغــاز ایــن جــدا�ی بــود  ض ســری
کــه بیــش از دو ســوم از خــاک خراســان را از ایــران جــدا کــرده 
بــه خــاک روســیه ضمیمــه کــرد و  ده ای را  دویم بخــش گســرت
اویل کشــور نوظهــور افغانســتان را تشــکیل داد. �ب گمــان اگــر 
ض رخــدادی بــا   هــا�ی پیــش از ایــن رخ نــداده بــود، چنــ�ی

گ
� ض تری چنــ�ی

ض واقــع نیم شــد یــا دســت کم  عاملیــت قدرت هــای اســتعماری نــری
  و وســعت روی نــیم داد. 

گ
بدیــن ســاد�

اما این جدا�ی ســیایس که موجب کاهش چشــمگری مراودات 
ــج موجبــات تفــاوت زبــا�ض  ـ ـ ـ میــان ایــن بخش هــا شــد، بــه تدریـ
ض فراهــم آورد، چنان کــه  نــری  را 

گ
و ســایر شــاخصه های فرهنــی

ض کامل انــد. ایــن در  امــروزه پیوندهــای کهــن در حــال رنــگ باخــ�ت
اکات فــراوان  ک و به تبــع اشــرت ــخ مشــرت ــ ـ حــایل اســت کــه ایــن تاریـ
اقتصــادی-  و  ســیایس  ک  مشــرت منافــع  از  ، گذشــته 

گ
فرهنــی

ی و  از ســوگری ایــن کشــورها را  اجتمــایع، دســت کم یم توانــد 
 

گ
خصومــت علیــه یکدیگــر مانــع شــود و تجدیــد روابــط فرهنــی
منافــع  یکدیگــر،  مرزهــای  امنیــت  ثبــات  و  حفــظ  ضمــن 
ض بــرای ایشــان فراهــم ســازد. ده و بلندمــدت نــری اقتصــادی گســرت

 برآمــده از پهنــه 
گ

 در ایــن میــان نقــش مراکــز علــیم و فرهنــی

3. در ایــن مــورد بنگریــد بــه کتــاب ســفرنامه ی خانیکــوف و جلــد نخســت کتــاب 
ایــران و قضیــه ایــران اثــر لــرد  کــرزن.

ده خراســان بــزرگ و از جملــه دانشــگاه فــردویس مشــهد  گســرت
یــن مرکــز علــیم در ایــن خــاک، بــرای زدودن  بــه عنــوان بزرگرت
و  پیوندهــا  برقــراری  و  خردمنــدی  برآوردنــد  ســوءتفاهمات، 
ض گام  دوســ�ت های کهــن یم توانــد بســیار کارگــر باشــد. نخســت�ی
ســودمند، برقراری تعامالت علیم با دانشــگاه های کشــورهای 
همجــوار )افغانســتان، تاجیکســتان، ازبکســتان و ترکمنســتان( 
و حمایــت از رشــته ها، مراکــز و طرح هــای مربــوط بــه خراســان 
ک و تولیــد  بــزرگ اســت تــا ضمــن برگــزاری همایش هــای مشــرت
اکات کهن و منافع جمی اهایل این  ، اشرت

گ
آثار علیم و فرهنی

ض به تبــع یم توانــد  ض کهــن یــادآور شــود. ایــن اقدامــات نــری رسزمــ�ی
همــراه بــا آب کــردن یــخ روابــط میــان ایــن کشــورهای همجــوار، 
 و اقتصــادی را در بلندمــدت 

گ
زمینــه تجدیــد پیوندهــای فرهنــی

فراهــم ســازد. محقق شــدن ایــن برنامــه خــود بــه معنــای تجدیــد 
ض ایــن پهنــه  خراســان بــزرگ بــا مشــارکت تمــام بخش هــای پیشــ�ی

در قالــ�ب نویــن اســت. 


