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دوکتور نوراحمد خالدی

حدود خراسان در عهد صفویه
نقشهای دقیق ازقلمروهای سلسه صفویان ( ۱۵۰۱تا  ۱۷۳۶میالدی) .در این نقشه مرزهای سیاسی سلسله صفوی در
حدود سال  ۱۷۰۰میالدی ترسیم شده که در زمان حکومت شاه حسین صفوی بوده است .در این نقشه حدود خراسان،
باختر ،سجستان ،سیستان ،کندهار و کابل هرکدام واحد های جداگانه به وضاحت ترسیم شده اند .کابل جز مربوطات
سلسله مغولی هند نشان داده شده است.این نقشه به هدایت شاه صفوی در بین سالهای  ۱۷۰۰تا  ۱۷۲۰میالدی توسط
یوهان باپتیست هومان ( ،)Homann Johann Baptistنقشه کش ،ناشر و قلم زن آلمانی تبار ترسیم شده است.
این نقشه مباحثه باالی مسلهُ حدود خراسان را خاتمه میدهد.
از سال  ۱۵۱۰تا سال ۱۷۰۹میالدی سرزمینهای افغانستان امروزی شامل مناطق خراسان ،سیستان ،سجستان ،کندهار
و باختر زیر تسلط دولت صفویه ایران بود.
بلخ طوریکه در نقشه عهد صفوی دیده میشود مربوط باختر یا باکتریانا بود .دوران قبل صفوی دوران تاریخ مشترک
منطقه است تاریخ مشترک تاجی کستان ،ازبکستان ،ترکمنستان ،افغانستان و ایران .جالب است که بدانیم سلسله های
طاهریان (خراسان) ،صفاریان (سیستان) ،سامانیان (بخارا/سمرقند) ،غزنویان (غزنی) ،غوریان (غور) ،سلجوقیان
(بخارا/سمرقند) ،خوارزمشاهیان (خوارزم) و مغولها/تیموریان (مغولستان/آسیای مرکزی/هرات) هیچکدام از فارس
یا ایران امروزی نبودند اما ایرانیهای امروزی دعوای مالکیت آنها را دارند .این سلسله ها تاریخ مشترک منطقه اند.
خود صفویها/افشاریها/زندیها/قاجاریها همه ترکتبار بودند .حتی ایران امروزی در زمان غزنویان بنام عراق یاد
میگردید .رضا خان پهلوی اول ین شاه فارس نژاد بعد از یکهزار و دوصد سال از سقوط ساسانیها محسوب میگردد.
اصطالح "ایران بزرگ" یکی از ساخته های سالهای ۱۹۸۰م پان ایرانیستهاست و هواداران آنها در افغانستان (داکتر
جاوید/داکتر روان فرهادی و امثالهم ) که میخواهستند و میخواهند به عوض اسم آریانا آنرا بکار گیرند .اسم آریانای
باستان تمدن دور قدیم مارا بخود ما ارتباط میدهد و ایرانیها برای جلوگیری از آن اسم (ایران بزرگ/ایران زمین) را
ایجاد کرده اند و ایران پرستان امروزی مانند پدرام ،عزیز آرینفر و مجیب رحیمی آنرا بکار میگیرند !
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