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  دمهـمق
 و سرزمين اين بين عميقي رتباطا آيد، مي ميان به ميانه آسياي تمدن و تاريخ از سخن هرگاه

 ميانـه  آسياي پيش قرن دو يكي حدود تا هخامنشياني دوره از كه چرا ؛شود مي ديده فعلي ايران
 تشـكيل  را بـزرگ  نخراسا وسيع سرزمين افغانستان از هايي بخش نيز و ايران امروزي خراسان و

 انـد،  شـده  جدا يكديگر از سياسي جغرافياي نظر از ها سرزمين اين كه هاست مدت اگرچه. دادمي
 ؛شـد  قائل مرزهايي هاآن بين تواننمي وجههيچبه تمدن تاريخ نيز و فرهنگي جغرافياي نظر ماازا

 نمـي  تـاريخي  هـاي  بررسـي  رد دليل، همين به شكندمي درهم مرزها فرهنگي جغرافياي در زيرا
 و اجتمـاعي  سياسـي،  نظـر  از چـون  ، دانسـت  جـدا  امروزي ايران از را ميانه آسياي سرزمين توان

 .است داشته وجود دو اين بين تنگاتنگي و ديرينه ارتباطات فرهنگي
 نيـز  و ايـران  امـروزي  خراسـان  و ميانـه  آسياي هاي رزمينس باستان، يدوره در كه دانيممي
 هخامنشـيان ي دوره بـه  آن تمدنيسابقه كه را بزرگ خراسان سرزمين غانستاناف از هايي بخش

 و تـاريخ  يسـابقه  تـوانيم  نمـي  امروزه كه است دليل همين به درست.  داد مي تشكيل رسد، مي
 و بـزرگ  خراسان تمدن و تاريخ.  كنيم بررسي يكديگر از جدا را ها سرزمين اين از يك هر تمدن

 خراسـان  تمـدن  و خيتار بررسي) الف:  داد قرار بررسي مورد توان مي طريق دو به را ميانه آسياي
 تـاريخي  منابع اساس بر بزرگ خراسان تمدن و تاريخ بررسي) ب اساطيري، منابع اساس بر بزرگ

  .شناسيباستان و
 

 انـباست عهد در بزرگ راسانـخ تمدنو  اريخـت به نگاهي
ي اوليـه  جايگـاه  از مهـاجرت  از پس ها آريايي كه رسد مي نظر به گونهينا ايراني، اساطير در

  يعنـي  بـزرگ  خراسـان  هـاي  بخـش  تـرين  مهـم  بـه  تـدريج به) سيبري جنوب هاي دشت( خود
 آن در  البتـه . انـد  گرديـده  سـاكن  خوارزم حوالي در سپس و رسيده جيحون سواحل و ماوراءالنهر

 مـي  وارد خـزر  درياي به درنهايت و كرد مي طي را ماوراءالنهر نواحي تمامي  جيحون رود روزگار
 احتمـال  بـه . گرديدمي خوارزم يعني ها آريايي بهشت بيشتر چه هر آباداني باعث خود اينكه  شد

 منـابع  در كـه  هـا  آريـايي  بهشـت  همـان  يا )aeriyanam-vaejo( وئجو ائيريانام رزمينس زياد،
 سـرزمين  تمـدن  و تـاريخ  در كـه  اسـت  مخوارز مانه شده، ياد آن از بسيار روزگار آن از بازمانده
 .برخورداراست خاصي جايگاه از بزرگ خراسان

٣ 
 

 برخي. است شده وردهآ هستند، اهورمزدا يآفريده كه شهر 16اسامي ونديداد، خشب اوستا، در
 در سـير  خـط  يـك  در هـا  شـهر  اين اتفاق به قريب اكثر اينكه به توجه با معتقدند انديشمندان از

 آريايي مهاجرتي سير خط بيان منظور شايد ، اند شده برده نام اوستا در و آمده پديد بزرگ خراسان
 اين از برخي. 1باشد )جيحون سواحل ( خوارزم در هاآن اسكان و توقف مكان بيانگر درنهايت و ها

 )muru( مورو سغد، )sugda( سوغده: از اند عبارت ندهست اهميت حائز نظر اين از كه ها سرزمين
 كرتــه واي هــرات، )harayuva( هريــووه نســا، )nisaya( نيســايه بلــخ، )baxzi( باخــذي مــرو،

)vaykerte( ،اورو كابل )urve( ،وهركانه غزنين )vahrkana( ،هرهواتي گرگان )harahuvati( 
 . خوارزم )aeriyanam-vaejo( وئجو ائيريانام و افغانستان جنوب در واقع رخج

 ايـن   كـه  رسـد  مي نظر هب ،آيدبرمي شهرها اين سير خطي مطالعه و بررسي از طوركه همان
 خوارزم سرزمين در هاآن نهايي سكونت و ها آريايي تدريجي مهاجرت بيانگر نوعي به هاجابجايي

 اسـامي  نـوعي  به توانمي نيز هخامنشي هايكتيبه يمطالعه اب سوي، ديگر از. باشد ماوراءالنهر و
 سرزمين از برخي نام كه ندااسنادي ترينكهن هخامنشي هايتيبهك اقع،ودر .ديد را ها شهر همين
 و جايگـاه  تـوان  مـي  نوعيهب ها، كتيبه اين بررسي با .است شده قيد هاآن در هاآريايي اوليه هاي

 كـه اين به توجه با البته كه داد قرار بررسي مورد اوستا در ذكرشده موارد با را آريايي هاي سرزمين
 در ذكرشـده  مـوارد  و ماهيـت  اعتبار و صحت بر كيديأت خود اين رسيم، مي يكسان اي نتيجه به

   .است هاآريايي يدرباره اوستا
 هـاي  كتيبـه  يعنـي  داريـوش  مهـم ي كتيبـه  دو محتواي بررسي به مختصر طور به جااين در

 در واقـع  آريـايي  هـاي  سـرزمين  از برخـي  اسـامي  نوعي بهها آن در كه جمشيد تخت و بيستون
 نيـز  و -بيسـتون  يكتيبـه  ششـم  بند در. 2پردازيممي است، شده قيد ماوراءالنهر و بزرگ خراسان
 كـه  اسـت  هـايي  سـرزمين  ايـن  گويـد  مي شاه داريوش -جمشيد تخت يكتيبه آغازين بندهاي

 ،)هـرات ( هرايـوو  ،)سيستان( زرنك :هستم پادشاه من اهورمزدا لطف به و بخشيد من به اهورمزدا
 سـرزمين ( سـك  ،)قنـدهار ( نـداره گ،) سغد( وگودهس ،)باختر يا بلخ( باختريش ،)خوارزم( هوارزميش

 ).بلوچستان مكران( مكاو  )افغانستان رخج سرزمين( آراخوزيا ،)پنجاب( ثتگوش ،)سكاها

                                                 
 .10- 13 ص ،)1357 ، صحيفه چاپ:دكن آباد حيدر( ترجمه ونديداد، ، ) االسالم داعي(  حسني علي سيدمحمد 1

2 kent, R.G, old Persian. grammer. texts and lexicon, new haven, 1953, p.p 117& 136 
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 برخي. است شده وردهآ هستند، اهورمزدا يآفريده كه شهر 16اسامي ونديداد، خشب اوستا، در
 در سـير  خـط  يـك  در هـا  شـهر  اين اتفاق به قريب اكثر اينكه به توجه با معتقدند انديشمندان از

 آريايي مهاجرتي سير خط بيان منظور شايد ، اند شده برده نام اوستا در و آمده پديد بزرگ خراسان
 اين از برخي. 1باشد )جيحون سواحل ( خوارزم در هاآن اسكان و توقف مكان بيانگر درنهايت و ها

 )muru( مورو سغد، )sugda( سوغده: از اند عبارت ندهست اهميت حائز نظر اين از كه ها سرزمين
 كرتــه واي هــرات، )harayuva( هريــووه نســا، )nisaya( نيســايه بلــخ، )baxzi( باخــذي مــرو،

)vaykerte( ،اورو كابل )urve( ،وهركانه غزنين )vahrkana( ،هرهواتي گرگان )harahuvati( 
 . خوارزم )aeriyanam-vaejo( وئجو ائيريانام و افغانستان جنوب در واقع رخج

 ايـن   كـه  رسـد  مي نظر هب ،آيدبرمي شهرها اين سير خطي مطالعه و بررسي از طوركه همان
 خوارزم سرزمين در هاآن نهايي سكونت و ها آريايي تدريجي مهاجرت بيانگر نوعي به هاجابجايي

 اسـامي  نـوعي  به توانمي نيز هخامنشي هايكتيبه يمطالعه اب سوي، ديگر از. باشد ماوراءالنهر و
 سرزمين از برخي نام كه ندااسنادي ترينكهن هخامنشي هايتيبهك اقع،ودر .ديد را ها شهر همين
 و جايگـاه  تـوان  مـي  نوعيهب ها، كتيبه اين بررسي با .است شده قيد هاآن در هاآريايي اوليه هاي

 كـه اين به توجه با البته كه داد قرار بررسي مورد اوستا در ذكرشده موارد با را آريايي هاي سرزمين
 در ذكرشـده  مـوارد  و ماهيـت  اعتبار و صحت بر كيديأت خود اين رسيم، مي يكسان اي نتيجه به

   .است هاآريايي يدرباره اوستا
 هـاي  كتيبـه  يعنـي  داريـوش  مهـم ي كتيبـه  دو محتواي بررسي به مختصر طور به جااين در

 در واقـع  آريـايي  هـاي  سـرزمين  از برخـي  اسـامي  نوعي بهها آن در كه جمشيد تخت و بيستون
 نيـز  و -بيسـتون  يكتيبـه  ششـم  بند در. 2پردازيممي است، شده قيد ماوراءالنهر و بزرگ خراسان
 كـه  اسـت  هـايي  سـرزمين  ايـن  گويـد  مي شاه داريوش -جمشيد تخت يكتيبه آغازين بندهاي

 ،)هـرات ( هرايـوو  ،)سيستان( زرنك :هستم پادشاه من اهورمزدا لطف به و بخشيد من به اهورمزدا
 سـرزمين ( سـك  ،)قنـدهار ( نـداره گ،) سغد( وگودهس ،)باختر يا بلخ( باختريش ،)خوارزم( هوارزميش

 ).بلوچستان مكران( مكاو  )افغانستان رخج سرزمين( آراخوزيا ،)پنجاب( ثتگوش ،)سكاها

                                                 
 .10- 13 ص ،)1357 ، صحيفه چاپ:دكن آباد حيدر( ترجمه ونديداد، ، ) االسالم داعي(  حسني علي سيدمحمد 1

2 kent, R.G, old Persian. grammer. texts and lexicon, new haven, 1953, p.p 117& 136 
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 و بـزرگ  خراسان جغرافياييي گستره اسالمي منابع هاي نوشته بر تكيه با خود اثر در لسترنج
 مشـرق ( زمـين  خـاور  معني به قديم فارسي در خراسان«: كند مي تشريح چنين نيا را ماوراءالنهر

 كوير شرق سمت در واقع اسالمي ايالت تمام بر طوركليبه اسالم اوايل در اسم اين. است) زمين
. شـد  مـي  شـامل  نيـز  را ماوراءالنهر بالد مامت ترتيب، اين به .شدمي القاط هند هاي كوه تا لوت

 هـاي  كـوه  هنـد  سـمت  از و پـامير  و چـين  سرزمين ميانه آسياي در بزرگ خراسان خارجي حدود
ـ  شد، كاسته بزرگ خراسان وسعت از تدريجبه ولي .بود هندوكش  ميانـه  قـرون  در كـه  طـوري  هب

 شد مي محدود جيحون رود به شرق شمال سمت از كه بود ايران اياالت از يكي خراسان اسالمي
 مـي  ورازرود آن بـه  فارسـي  بـه  و بود جيحون سوي آن وسيع هاي سرزمين شامل رهماوراءالن اما

 امـا   1.»بـود  ترمـذ  و اسروشـنه  ، خجنـد  ، بخارا ، سمرقند ، سغد آن هاي شهر ترين مهم و گفتند
 تـر  وسيع ترك اقوام گسترش دليل به تدريجبه ليو بود، چين سينكيانگ شامل اصل در تركستان

-ي حوزه كه جا آن  تا گرفت بر در نيز را ماوراءالنهر سرزمين از هايي بخش كه طوري به گرديد،
)) زمـين  تـوران  ((عنـوان  بـا  باسـتان  دوران در كه را...  و گول ايسيق ، گول قره بالخاش، درياچه

 قـرن  يدرنيمه »خان بومين« يعني ترك قبائل رئيس است ذكر شايان . گشت املشبود، عروفم
 و ها تماس ما كه است پس اين از و كرد تصرف را سيحون ماوراء سرزمين سراسر ميالدي ششم

  .2بينيم مي تاريخي منابع در ترپررنگ نحوي به تركان با را ساساني ايران امپراطوري هاي برخورد
 

امنشيانـهخ دوران در بزرگ راسانـخ
 از گذشـته  - هـرودت  تـاريخ  از را هخامنشـيان  ي درباره اطالعات ترين كامل كه گونههمان

 مي صدق نيز ميانه آسياي هاي تمدن و ملل و اقوامي درباره مورد اين كنيم، مي  كسب -هكاته
 در ميانـه  آسـياي  اقـوام  تمدن و فرهنگي درباره را اطالعات ترينكهن هرودت تاريخ يعني ؛كند

 منـابع  طريـق  از را خود اطالعات از زيادي بخش هرودت رسد مي نظر به. دهد مي قرار ما اختيار
 خـاطر  بايـد  همچنـين . باشد آورده دست به ديگران از كردن وجوپرس و ها مسافرت نيز و موجود
 بـر  در گاتهـا  يعنـي   بخش ترين كهن در را مفيدي اطالعات زمينه اين در نيز اوستا ساخت نشان
 اطالعـات  رابطـه  ايـن  در نيـز  هخامنشـي  هاي تيبهك شد، اشاره قبال كه گونه همان. است داشته
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 داراي نيـز   دوم اردشـير  يونـاني  پزشـك  كتزيـاس  خاطرات تابكراستا، اين در. دربردارند مفيدي
 ارزش فاقـد  را وي كتـاب  برخي اگرچه. است بزرگ خراسان اقوام هاي حماسه يدرباره اطالعاتي

 كتزيـاس  خاطرات كتاب كه شد معلوم بارتولد.و و ماركوات.ج تحقيقات به توجه با ولي اند، دانسته
 هـا  سـكاهي  و ها بلخي اعتقادات و فرهنگ نفوذ تحت را خود اثر وي و بوده ارزشمند بسيار اثري

 حـدودي  تـا  امـروزه  و است گاشتهن اند، بوده ميانه آسياي و بزرگ خراسان اقوام ترين مهم از كه
 .»نمود مقايسه فردوسي شاهنامه با را اثر اين توانمي

-پايـه  را هخامنشـي ي سلسله) م.ق559-529( بزرگ كورش رسد مي نظر به تاريخي نظر از
 درنهايـت  ولي پيروز ميانه آسياي همان يعني شرق به لشكركشي مرحله چند طي وي. كرد ريزي
 جملـه  از كـه  داد روي متعـددي  هاي شورش نيز اول داريوش آمدن كار روي از پس«. شد كشته
 در نيـز  و پـارت  در نآ ادامـه  كـه  بود مرو در شورش بزرگ خراسان يا ميانه آسياي در ترين مهم

 ايـن  كـه  شـود  مي معلوم شدگانكشته و اسرا تعداد از يافتن آگاهي با. شد آشكار سكاها سرزمين
 دريافـت  تـوان  مي ميانه آسياي فرهنگيي پيشينه بررسي با 1».است بوده وسيع بسيار ها شورش

 تشـكيالت  يرازاسـت،  بـوده  هخامنشـي  فرهنگ نفوذ زير قرن دو حدود سرزمين اين فرهنگ كه
 تـا  هخامنشـي،  هـاي سـاتراپي  در ميانه آسياي مختلف نواحي كردن تركيب با هخامنشيان اداري
 را ميانـه  آسـياي  مختلـف  نـواحي  هخامنشـيان  واقع،در. است بوده يافته گسترش نيز ميانه آسياي

 ايـن  اقـوام  كـه  پـولي  مقدار از هرودت. نمودند خود گزارخراج  خود نفوذ زير نواحي ديگر همچون
. دهـد  مـي  خبـر  پرداختنـد،  مـي  هخامنشـي  عصـر  ايران خزانه به غيره و ماليات عنوان به ناحيه

  جمشـيد  تخـت  و شوش بناهاي تزئين براي قيمتي هاي سنگ و طال ميانه آسياي اقوام همچنين
 هـا،  بلخـي  جملـه  از ميانه آسياي اقوام كه ابيميمي در هرودت گزارش از همچنين. فرستادند مي

 مـي  هخامنشـي  سـربازان  صف به دشمنانشان و ها خوارزمي هاي جنگ در ها خوارزمي و سكاها
  .پيوستند

 
  ونـجيح هـگنجين 

ـ  نمـاي تمـام  يآينـه  از اسـت  اي نمونه جيحون يگنجينه  تمـدن  و فرهنـگ  حضـور  و ثيرأت
 در) فعلـي  ميكويـان ( قبـادان  روسـتاي  نزديكـي  در 1870 سال در كه ميانه آسياي در هخامنشي
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 و بـزرگ  خراسان جغرافياييي گستره اسالمي منابع هاي نوشته بر تكيه با خود اثر در لسترنج
 مشـرق ( زمـين  خـاور  معني به قديم فارسي در خراسان«: كند مي تشريح چنين نيا را ماوراءالنهر

 كوير شرق سمت در واقع اسالمي ايالت تمام بر طوركليبه اسالم اوايل در اسم اين. است) زمين
. شـد  مـي  شـامل  نيـز  را ماوراءالنهر بالد مامت ترتيب، اين به .شدمي القاط هند هاي كوه تا لوت

 هـاي  كـوه  هنـد  سـمت  از و پـامير  و چـين  سرزمين ميانه آسياي در بزرگ خراسان خارجي حدود
ـ  شد، كاسته بزرگ خراسان وسعت از تدريجبه ولي .بود هندوكش  ميانـه  قـرون  در كـه  طـوري  هب

 شد مي محدود جيحون رود به شرق شمال سمت از كه بود ايران اياالت از يكي خراسان اسالمي
 مـي  ورازرود آن بـه  فارسـي  بـه  و بود جيحون سوي آن وسيع هاي سرزمين شامل رهماوراءالن اما

 امـا   1.»بـود  ترمـذ  و اسروشـنه  ، خجنـد  ، بخارا ، سمرقند ، سغد آن هاي شهر ترين مهم و گفتند
 تـر  وسيع ترك اقوام گسترش دليل به تدريجبه ليو بود، چين سينكيانگ شامل اصل در تركستان

-ي حوزه كه جا آن  تا گرفت بر در نيز را ماوراءالنهر سرزمين از هايي بخش كه طوري به گرديد،
)) زمـين  تـوران  ((عنـوان  بـا  باسـتان  دوران در كه را...  و گول ايسيق ، گول قره بالخاش، درياچه

 قـرن  يدرنيمه »خان بومين« يعني ترك قبائل رئيس است ذكر شايان . گشت املشبود، عروفم
 و ها تماس ما كه است پس اين از و كرد تصرف را سيحون ماوراء سرزمين سراسر ميالدي ششم

  .2بينيم مي تاريخي منابع در ترپررنگ نحوي به تركان با را ساساني ايران امپراطوري هاي برخورد
 

امنشيانـهخ دوران در بزرگ راسانـخ
 از گذشـته  - هـرودت  تـاريخ  از را هخامنشـيان  ي درباره اطالعات ترين كامل كه گونههمان

 مي صدق نيز ميانه آسياي هاي تمدن و ملل و اقوامي درباره مورد اين كنيم، مي  كسب -هكاته
 در ميانـه  آسـياي  اقـوام  تمدن و فرهنگي درباره را اطالعات ترينكهن هرودت تاريخ يعني ؛كند

 منـابع  طريـق  از را خود اطالعات از زيادي بخش هرودت رسد مي نظر به. دهد مي قرار ما اختيار
 خـاطر  بايـد  همچنـين . باشد آورده دست به ديگران از كردن وجوپرس و ها مسافرت نيز و موجود
 بـر  در گاتهـا  يعنـي   بخش ترين كهن در را مفيدي اطالعات زمينه اين در نيز اوستا ساخت نشان
 اطالعـات  رابطـه  ايـن  در نيـز  هخامنشـي  هاي تيبهك شد، اشاره قبال كه گونه همان. است داشته
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 داراي نيـز   دوم اردشـير  يونـاني  پزشـك  كتزيـاس  خاطرات تابكراستا، اين در. دربردارند مفيدي
 ارزش فاقـد  را وي كتـاب  برخي اگرچه. است بزرگ خراسان اقوام هاي حماسه يدرباره اطالعاتي

 كتزيـاس  خاطرات كتاب كه شد معلوم بارتولد.و و ماركوات.ج تحقيقات به توجه با ولي اند، دانسته
 هـا  سـكاهي  و ها بلخي اعتقادات و فرهنگ نفوذ تحت را خود اثر وي و بوده ارزشمند بسيار اثري

 حـدودي  تـا  امـروزه  و است گاشتهن اند، بوده ميانه آسياي و بزرگ خراسان اقوام ترين مهم از كه
 .»نمود مقايسه فردوسي شاهنامه با را اثر اين توانمي

-پايـه  را هخامنشـي ي سلسله) م.ق559-529( بزرگ كورش رسد مي نظر به تاريخي نظر از
 درنهايـت  ولي پيروز ميانه آسياي همان يعني شرق به لشكركشي مرحله چند طي وي. كرد ريزي
 جملـه  از كـه  داد روي متعـددي  هاي شورش نيز اول داريوش آمدن كار روي از پس«. شد كشته
 در نيـز  و پـارت  در نآ ادامـه  كـه  بود مرو در شورش بزرگ خراسان يا ميانه آسياي در ترين مهم

 ايـن  كـه  شـود  مي معلوم شدگانكشته و اسرا تعداد از يافتن آگاهي با. شد آشكار سكاها سرزمين
 دريافـت  تـوان  مي ميانه آسياي فرهنگيي پيشينه بررسي با 1».است بوده وسيع بسيار ها شورش

 تشـكيالت  يرازاسـت،  بـوده  هخامنشـي  فرهنگ نفوذ زير قرن دو حدود سرزمين اين فرهنگ كه
 تـا  هخامنشـي،  هـاي سـاتراپي  در ميانه آسياي مختلف نواحي كردن تركيب با هخامنشيان اداري
 را ميانـه  آسـياي  مختلـف  نـواحي  هخامنشـيان  واقع،در. است بوده يافته گسترش نيز ميانه آسياي

 ايـن  اقـوام  كـه  پـولي  مقدار از هرودت. نمودند خود گزارخراج  خود نفوذ زير نواحي ديگر همچون
. دهـد  مـي  خبـر  پرداختنـد،  مـي  هخامنشـي  عصـر  ايران خزانه به غيره و ماليات عنوان به ناحيه

  جمشـيد  تخـت  و شوش بناهاي تزئين براي قيمتي هاي سنگ و طال ميانه آسياي اقوام همچنين
 هـا،  بلخـي  جملـه  از ميانه آسياي اقوام كه ابيميمي در هرودت گزارش از همچنين. فرستادند مي

 مـي  هخامنشـي  سـربازان  صف به دشمنانشان و ها خوارزمي هاي جنگ در ها خوارزمي و سكاها
  .پيوستند

 
  ونـجيح هـگنجين 

ـ  نمـاي تمـام  يآينـه  از اسـت  اي نمونه جيحون يگنجينه  تمـدن  و فرهنـگ  حضـور  و ثيرأت
 در) فعلـي  ميكويـان ( قبـادان  روسـتاي  نزديكـي  در 1870 سال در كه ميانه آسياي در هخامنشي
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 اشيا اين كه نيست معلوم سفانه،أمت« .دارد قرار لندن موزه در اكنون و شده كشف جيحون سواحل
 مـي  ديـده  مختلفـي  هـاي  زمان و ها سبك نفوذ اشيا اين در كه چرا است، شده ساخته كي دقيقا
 متعلق هنري سبك يك و زمان يك به را آن بخش اطمينان اي گونه به توان نمي اين،بنابر. شود

-دوره از پـس  هاي سبك گر جلوه ديگر برخي و هخامنشي سبك به اشيا از برخي چراكه ؛دانست
1».باشد مي هخامنشي ي

 را هخامنشـيان  معماري هنر نفوذ توان مي ميانه، آسياي در شدهانجام هاي كاوش به توجه با
 هفـت  كـه  مـرو  حوالي در قلعه گيور شهرهاي از جمله در ديد؛ ميانه آسياي شهرهاي از برخي در

 شكلمثلثي طرحي كه گيركيوزلي شهر نيز و خوارزم در كالليگير شهر يا و داشت مساحت كيلومتر
 بـرج  دفـاعي  ديـوار  يـا  حصار دو آن دور و بوده متر پانصد آن عرض و متر هزار آن طول و داشته
 خورد مي چشم به معماري فراوان آثار بلخ، و شمالي تاجيكستان در همچنين. است بوده بلند هاي

  .شود مي ديده هخامنشي معماري هنر از هايي نشانه هاآن در كه
 

بزرگ انـخراس استانيـب هاي تمدن به كوتاه اهيـنگ
 عبـارت  آن و دارد را خـود  به مخصوص ويژگي بزرگ خراسان تمدن و تاريخ يسابقه بررسي

 خـاص  ويزگي يك هر كه مختلفي هاي زبان و خطوط نيز و مكتوب مدارك و آثار كمبود از است
 ؛دارد وجـود  كالسيك آثار با مكتوب فرهنگي آثار اين ميان فاحشي تفاوت همچنين .دارند را خود

 و پيگير هايي تالش از پس زمين مشرق مناطق ساير كشف شده مكتوب آثار اگرچه كه طوري به
 امـا  دادند، قرار انمحقق دسترس در را زيادي و مفيد اطالعاتو  شدند گشاييرمز و خوانده مستمر

 سختي به شناسيزبان خاص هاي ويژگي داشتن دليل به ميانه آسياي از شدهكشف مكتوب آثار از
 از خصوصهب –زيادي اطالعات تاكنون دانشمندان حال،اينبا. آورد دست به را اطالعاتي توان مي

  . اند آورده دست به ميانه آسياي تمدن و تاريخ با ارتباط در –شناسيسكه طريق
 كه دريافت توانمي سرزمين اين شناسيباستان هاي حفاري از آمدهدستبه آثار بررسي از     
 سـر  پشـت  را متعـددي  فرهنگي ادوار خود مدتدراز دوران طول در بزرگ خراسان وسيع سرزمين
-تقسـيم   و سرزمين اين از شدهكشف باستاني ياشيا و آثار بررسي از كه طوري به است، گذرانده

 تـاريخ،  از پـيش : كـرد  معرفـي  ترتيـب  بدين بزرگ خراسان در را تمدن سير توان مي هاآن بندي
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-هم حدي تا يا و سلوكي يسلسله از پس ميان، اين در. ساساني و اشكاني سلوكي، هخامنشيان،
 يسلسله زبانترك اقوام ورود با نيز آن از پس و آمده پديد نيز بلخي يوناني يسلسله آن، با عصر

 بايد البته .اند بوده پابرجا ها مدت براي و است شده پديدار باشند، كوشانيان همان كه ها هفتاليت
. اسـت  بـوده  ارتبـاط  در ساسـانيان  بـا  ها مدت كه است اي سلسله ترينمهم سلسله اين كه افزود

 از شدهكشف اشياي و گرفته قرار روسي شناسانباستان حفاري مورد كه مراكزي ترينمهم ازجمله
 تـوپراق  خالچيـان،  نسـا،  افراسياب،: اندعبارت ،است يادشده فرهنگي ادوار نمايانگر نوعي به هاآن

 يـا  هـا  هفتاليت برآمدن تا هخامنشيان يدوره از هاآن در را تمدن و فرهنگ يسابقه كه... و قلعه
 مـي  فرهنگـي  مراكز اين از آمده دستهب نتايج از.  كرد دنبال توان مي يكنواخت طورهب كوشانيان

 را هخامنشي امپراطوري شرقي اليهمنتهي بزرگ خراسان يا ميانه آسياي سرزمين كه دريافت توان
 از نيـز  و اسـت  بـوده  ارتباط در... و هند با و داشته قرار ابريشم يجاده راستاي در داد، مي تشكيل
 .است داشته ارتباط خود شرق همجوار هاي كشور ساير با هند طريق
 خاصـي  حاصـلخيزي  از آبگيـر  متعـدد  هاي حوضه بودن دارا دليل به بزرگ خراسان جا،آن از

 كـه  طـوري  به ؛است شده واقع بشري اقوام  سكونت محل ايام  ترينكهن از است، بوده برخوردار
 مشـرق  از بخـش  اين در تمدن و تاريخ يسابقه كه است آن گوياي هاحفاري از  آمدهدستهب آثار

 كنـون تـا  پـس  آن از و رسدمي سنگيپارينه يعني تاريخ از پيش دوران ترينكهن به باستان زمين
 ايـن  در شدهانجام هاي پژوهش نخستين« .است يافته ادامه آن در يكنواخت طورهب بشري زندگي
 1868 سـال  از يعنـي  پـس  آن از و گـردد  جلـب  جااين به پژوهشگران توجه كه شد موجب ناحيه

 كـاوش  بـه  سـيحون  اطراف در  لرخ .س.پ   سرپرستي به روسي شناسانباستان تيم كه ميالدي
-باسـتان  نيـز  آن از پس. دادند خبر) سمرقند(ناحيه اين در نيغ بسيار فرهنگي وجود از ، پرداختند
 كـاوش  بـه  افراسـياب،  شـهر  هايويرانه نيز و سمرقند شهر حصار و ديوار يافتن دليل به شناسان

 دسـت  تـوجهي قابـل  نتايج به  ژوكوسكي.آ.و روسي شناسباستان نتيجه،در .دادند ادامه خود هاي
 1.سمرقند و مرو شهر يدرباره مكتوب منابع از انبوهي كشف از بود عبارت كه يافت

 بيشـتر  در 1950 تـا  1935 هـاي  سـال  حـدود  در تـا  گرديـد  موجـب  علمـي  هاي كاوش اين
 بخـش  كه شد باعث خود اين و گردد تشكيل علوم هاي فرهنگستان ميانه آسياي هاي جمهوري

 ايـن  تمـدن  و تاريخ يدرباره كاوش و تحقيق يوظيفه ميانه آسياي شناسي نباستا و تاريخ هاي
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 اشيا اين كه نيست معلوم سفانه،أمت« .دارد قرار لندن موزه در اكنون و شده كشف جيحون سواحل
 مـي  ديـده  مختلفـي  هـاي  زمان و ها سبك نفوذ اشيا اين در كه چرا است، شده ساخته كي دقيقا
 متعلق هنري سبك يك و زمان يك به را آن بخش اطمينان اي گونه به توان نمي اين،بنابر. شود

-دوره از پـس  هاي سبك گر جلوه ديگر برخي و هخامنشي سبك به اشيا از برخي چراكه ؛دانست
1».باشد مي هخامنشي ي

 را هخامنشـيان  معماري هنر نفوذ توان مي ميانه، آسياي در شدهانجام هاي كاوش به توجه با
 هفـت  كـه  مـرو  حوالي در قلعه گيور شهرهاي از جمله در ديد؛ ميانه آسياي شهرهاي از برخي در

 شكلمثلثي طرحي كه گيركيوزلي شهر نيز و خوارزم در كالليگير شهر يا و داشت مساحت كيلومتر
 بـرج  دفـاعي  ديـوار  يـا  حصار دو آن دور و بوده متر پانصد آن عرض و متر هزار آن طول و داشته
 خورد مي چشم به معماري فراوان آثار بلخ، و شمالي تاجيكستان در همچنين. است بوده بلند هاي

  .شود مي ديده هخامنشي معماري هنر از هايي نشانه هاآن در كه
 

بزرگ انـخراس استانيـب هاي تمدن به كوتاه اهيـنگ
 عبـارت  آن و دارد را خـود  به مخصوص ويژگي بزرگ خراسان تمدن و تاريخ يسابقه بررسي

 خـاص  ويزگي يك هر كه مختلفي هاي زبان و خطوط نيز و مكتوب مدارك و آثار كمبود از است
 ؛دارد وجـود  كالسيك آثار با مكتوب فرهنگي آثار اين ميان فاحشي تفاوت همچنين .دارند را خود

 و پيگير هايي تالش از پس زمين مشرق مناطق ساير كشف شده مكتوب آثار اگرچه كه طوري به
 امـا  دادند، قرار انمحقق دسترس در را زيادي و مفيد اطالعاتو  شدند گشاييرمز و خوانده مستمر

 سختي به شناسيزبان خاص هاي ويژگي داشتن دليل به ميانه آسياي از شدهكشف مكتوب آثار از
 از خصوصهب –زيادي اطالعات تاكنون دانشمندان حال،اينبا. آورد دست به را اطالعاتي توان مي

  . اند آورده دست به ميانه آسياي تمدن و تاريخ با ارتباط در –شناسيسكه طريق
 كه دريافت توانمي سرزمين اين شناسيباستان هاي حفاري از آمدهدستبه آثار بررسي از     
 سـر  پشـت  را متعـددي  فرهنگي ادوار خود مدتدراز دوران طول در بزرگ خراسان وسيع سرزمين
-تقسـيم   و سرزمين اين از شدهكشف باستاني ياشيا و آثار بررسي از كه طوري به است، گذرانده
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-هم حدي تا يا و سلوكي يسلسله از پس ميان، اين در. ساساني و اشكاني سلوكي، هخامنشيان،
 يسلسله زبانترك اقوام ورود با نيز آن از پس و آمده پديد نيز بلخي يوناني يسلسله آن، با عصر

 بايد البته .اند بوده پابرجا ها مدت براي و است شده پديدار باشند، كوشانيان همان كه ها هفتاليت
. اسـت  بـوده  ارتبـاط  در ساسـانيان  بـا  ها مدت كه است اي سلسله ترينمهم سلسله اين كه افزود

 از شدهكشف اشياي و گرفته قرار روسي شناسانباستان حفاري مورد كه مراكزي ترينمهم ازجمله
 تـوپراق  خالچيـان،  نسـا،  افراسياب،: اندعبارت ،است يادشده فرهنگي ادوار نمايانگر نوعي به هاآن

 يـا  هـا  هفتاليت برآمدن تا هخامنشيان يدوره از هاآن در را تمدن و فرهنگ يسابقه كه... و قلعه
 مـي  فرهنگـي  مراكز اين از آمده دستهب نتايج از.  كرد دنبال توان مي يكنواخت طورهب كوشانيان

 را هخامنشي امپراطوري شرقي اليهمنتهي بزرگ خراسان يا ميانه آسياي سرزمين كه دريافت توان
 از نيـز  و اسـت  بـوده  ارتباط در... و هند با و داشته قرار ابريشم يجاده راستاي در داد، مي تشكيل
 .است داشته ارتباط خود شرق همجوار هاي كشور ساير با هند طريق
 خاصـي  حاصـلخيزي  از آبگيـر  متعـدد  هاي حوضه بودن دارا دليل به بزرگ خراسان جا،آن از

 كـه  طـوري  به ؛است شده واقع بشري اقوام  سكونت محل ايام  ترينكهن از است، بوده برخوردار
 مشـرق  از بخـش  اين در تمدن و تاريخ يسابقه كه است آن گوياي هاحفاري از  آمدهدستهب آثار

 كنـون تـا  پـس  آن از و رسدمي سنگيپارينه يعني تاريخ از پيش دوران ترينكهن به باستان زمين
 ايـن  در شدهانجام هاي پژوهش نخستين« .است يافته ادامه آن در يكنواخت طورهب بشري زندگي
 1868 سـال  از يعنـي  پـس  آن از و گـردد  جلـب  جااين به پژوهشگران توجه كه شد موجب ناحيه

 كـاوش  بـه  سـيحون  اطراف در  لرخ .س.پ   سرپرستي به روسي شناسانباستان تيم كه ميالدي
-باسـتان  نيـز  آن از پس. دادند خبر) سمرقند(ناحيه اين در نيغ بسيار فرهنگي وجود از ، پرداختند
 كـاوش  بـه  افراسـياب،  شـهر  هايويرانه نيز و سمرقند شهر حصار و ديوار يافتن دليل به شناسان

 دسـت  تـوجهي قابـل  نتايج به  ژوكوسكي.آ.و روسي شناسباستان نتيجه،در .دادند ادامه خود هاي
 1.سمرقند و مرو شهر يدرباره مكتوب منابع از انبوهي كشف از بود عبارت كه يافت

 بيشـتر  در 1950 تـا  1935 هـاي  سـال  حـدود  در تـا  گرديـد  موجـب  علمـي  هاي كاوش اين
 بخـش  كه شد باعث خود اين و گردد تشكيل علوم هاي فرهنگستان ميانه آسياي هاي جمهوري

 ايـن  تمـدن  و تاريخ يدرباره كاوش و تحقيق يوظيفه ميانه آسياي شناسي نباستا و تاريخ هاي
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-باسـتان  هـاي  كاوش اين نتايج برخي معرفي منظور به جااين در ما كه .گيرند عهده بر را نواحي
 يپيشـينه  از روشـن  تصويري وسيله بدين تا پردازيممي هاآن از برخي به مختصر طور به شناسي

  .دهيم ارائه بزرگ خراسان كهن فرهنگي
 
 اريخـت از پيش  – بزرگ راسانـخ فرهنگي يهـپيشين) الف

 تاشيكتاش غار حفاري ، ميانه آسياي تاريخ از پيش حفاري ترينمهم گفت بتوان شايد و اولين
 شـده  واقـع  تاشـيكتاش  نـام هب محلي در ترمذ شرقي جنوب در بايسوم هاي كوه در غار اين. است
 در .گرفـت  انجام  )okladinkov( اوكالدينكف توسط 1938 سال در غار اين در حفاري« . است

 را سالههفت اي بچهپسر اسكلت استخواني، و سنگي ابزارهاي بر عالوه وي ،حفاري اين ينتيجه
ـ  و اسـكلت  ايـن  خوشبختانه،.  كرد كشف بود شده دفن سخره زير در اي چاله در كه  خصـوص هب

 30آن قـدمت  كه داد نشان علمي هاي آزمايش ينتيجه.  بود شده حفظ خوبي به آن  يجمجمه
 امريكـايي  شناسانانسان گفته به 1» .باشد مي نئوآندرتال انسان به مربوط و پيش سال هزار 40 تا

 تـا  چـين  يـا  پكن نئواندرتال تا غربي رتال نئواند انسان بين زماني فاصله شد تا موجب كشف اين
 . شود برطرف موجود ابهامات نيز و يابد تقليل نصف حدود

    
  رمذـت اريخـت از پيش هاي اشيـنق

 نقاشـي  ، بـزرگ  خراسـان  تاريخ از پيش دوران از آمدهدستهب گينفره آثار ترينمهم از يكي
 باباتـاق  كـوه  هاي صخره در كه است ترمذ شرق كيلومتري صد از شدهكشف تاريخ از پيش هاي

 و شـده  كشـيده  اخـرا  گل با ، باشند مي مورد دويست از بيش كه ها نقاشي اين«. اند شده ترسيم
 گـرفتن  دنبـال  بـه  حيوانـات  پوست از پوششي پوشيدن با كه هستند شكارچياني هاآن ترينجالب

 هـا  نقاشـي  ايـن  تـرين كهـن  از يكـي  همچنـين . باشـند  مي قوچ يا و كوهي بز قبيل از حيواناتي
 پرنـده  گـرفتن  يـا  و شـكار  كمين در و كرده آرايش اي پرنده صورت به را خود كه است شكارچي

 بـه  مربوط كه فرانسه در آريژ هاي نقاشي با را ها نقاشي اين  رانف.ا.و ها نقاشي اين كاشف. است
 يجنبـه  هـا  نقاشـي  ايـن  كـه  اسـت  معتقد همچنين و دانسته همزمان است، سنگيپارينه يدوره

 »  .2دارند جادويي و اعتقادي
                                                 

1 A. hardlicka , important Paleolithic find in central Asia , nouvelle serie , 90 , P . 297 
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 مـي  نوسـنگي  و سـنگي ميـان  يدوره به سنگيپارينه يدوره از پس شناسيباستان نظر از    
 يدوره همچون نوعيبه واقعدر را سنگيميان يدوره شناسانباستان بيشتر كه جاآن از اما.  رسيم
 آثـار  همچنين و كنند مي معرفي سنگيپارينهفرا عنوان با راآن و دانسته سنگيپارينه پاياني فرعي
 اكتشافات ترينمهم ذكر به جااين در دليل همين به  ، است آمده دست به دوره اين از كمي بسيار
 جنـوب  در واقع آنو تمدن: از اندعبارت هاآن از برخي كه پردازيم مي ميانه آسياي سنگينو يدوره

 واقـع  جيتون تمدن تركمنستان، قسمت ترينغربي در واقع جبل غار ، تركمنستان آبادعشق شرقي
 در دو هـر  كـه  تپـه قره و تپه نمازگاه  تمدن ، تركمنستان آبادعشق غرب شمال كيلومتري 20 در

 شـده ذكـر  مـوارد  از نمونـه  سه تشريح به ما جا،اين در. هستند تركمنستان آبادعشق شرقي جنوب
 .پردازيممي

 
وـآن دنـتم

 12 در واقـع  آنـو  سنگينو تمدن بزرگ خراسان يا ميانه آسياي تمدني مراكز ترينمهم از يكي
    پـامپلي .ر  توسـط  1905 الـي  1904 سـال  در« كـه  اسـت  تركمنسـتان  شـرقي  جنوب كيلومتري

)R.Pumeplly( آن آمـد  دستهب حفاري اين از كه اي نتيجه ترينمهم. گرفت قرار حفاري مورد 
 و نوسـنگي  عصـر  در گنـدم  كشت با ارتباط در و بوده نوسنگي يدوره به مربوط آنو تمدن كه بود

 را پيشـين  اطالعـات  بلكـه  آمد، دست به مفيدي اطالعات تنها نه ميانه آسياي يمنطقه در مفرغ
 باسـتان  جهـان ) كشاورزي( گندم كشت مهم مراكز از يكي عنوان به ميانه آسياي و نمود متحول
  .1»شد معرفي

 
 ونـجيت دنـتم
 ماروشـينكف . آ.آ يعنـي  روسـي  شناسانباستان ترينبرجسته از يكي توسط فرهنگي مركز اين

)A.A.Maruchinkov( يدوره هـاي  تمدن از يكي عنوان به نهايتدر« وشد  مطالعه و حفاري 
 مركـز  ايـن  كـه  گرديـد  مشـخص  هـا  حفـاري  ايـن  پي در زيرا شد، معرفي ميانه آسياي نوسنگي
 نيز و كامل آبرساني سيساتأت يك داراي مترمربع هزار چهار حدود در مساحتي داشتن با فرهنگي

 كـه  نمـود  اضـافه  بايد  همچنين .است بوده كشاورزي هاي فعاليت براي كشيكانال سيستم يك
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-باسـتان  هـاي  كاوش اين نتايج برخي معرفي منظور به جااين در ما كه .گيرند عهده بر را نواحي
 يپيشـينه  از روشـن  تصويري وسيله بدين تا پردازيممي هاآن از برخي به مختصر طور به شناسي

  .دهيم ارائه بزرگ خراسان كهن فرهنگي
 
 اريخـت از پيش  – بزرگ راسانـخ فرهنگي يهـپيشين) الف

 تاشيكتاش غار حفاري ، ميانه آسياي تاريخ از پيش حفاري ترينمهم گفت بتوان شايد و اولين
 شـده  واقـع  تاشـيكتاش  نـام هب محلي در ترمذ شرقي جنوب در بايسوم هاي كوه در غار اين. است
 در .گرفـت  انجام  )okladinkov( اوكالدينكف توسط 1938 سال در غار اين در حفاري« . است

 را سالههفت اي بچهپسر اسكلت استخواني، و سنگي ابزارهاي بر عالوه وي ،حفاري اين ينتيجه
ـ  و اسـكلت  ايـن  خوشبختانه،.  كرد كشف بود شده دفن سخره زير در اي چاله در كه  خصـوص هب

 30آن قـدمت  كه داد نشان علمي هاي آزمايش ينتيجه.  بود شده حفظ خوبي به آن  يجمجمه
 امريكـايي  شناسانانسان گفته به 1» .باشد مي نئوآندرتال انسان به مربوط و پيش سال هزار 40 تا

 تـا  چـين  يـا  پكن نئواندرتال تا غربي رتال نئواند انسان بين زماني فاصله شد تا موجب كشف اين
 . شود برطرف موجود ابهامات نيز و يابد تقليل نصف حدود

    
  رمذـت اريخـت از پيش هاي اشيـنق

 نقاشـي  ، بـزرگ  خراسـان  تاريخ از پيش دوران از آمدهدستهب گينفره آثار ترينمهم از يكي
 باباتـاق  كـوه  هاي صخره در كه است ترمذ شرق كيلومتري صد از شدهكشف تاريخ از پيش هاي

 و شـده  كشـيده  اخـرا  گل با ، باشند مي مورد دويست از بيش كه ها نقاشي اين«. اند شده ترسيم
 گـرفتن  دنبـال  بـه  حيوانـات  پوست از پوششي پوشيدن با كه هستند شكارچياني هاآن ترينجالب

 هـا  نقاشـي  ايـن  تـرين كهـن  از يكـي  همچنـين . باشـند  مي قوچ يا و كوهي بز قبيل از حيواناتي
 پرنـده  گـرفتن  يـا  و شـكار  كمين در و كرده آرايش اي پرنده صورت به را خود كه است شكارچي

 بـه  مربوط كه فرانسه در آريژ هاي نقاشي با را ها نقاشي اين  رانف.ا.و ها نقاشي اين كاشف. است
 يجنبـه  هـا  نقاشـي  ايـن  كـه  اسـت  معتقد همچنين و دانسته همزمان است، سنگيپارينه يدوره

 »  .2دارند جادويي و اعتقادي
                                                 

1 A. hardlicka , important Paleolithic find in central Asia , nouvelle serie , 90 , P . 297 
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 مـي  نوسـنگي  و سـنگي ميـان  يدوره به سنگيپارينه يدوره از پس شناسيباستان نظر از    
 يدوره همچون نوعيبه واقعدر را سنگيميان يدوره شناسانباستان بيشتر كه جاآن از اما.  رسيم
 آثـار  همچنين و كنند مي معرفي سنگيپارينهفرا عنوان با راآن و دانسته سنگيپارينه پاياني فرعي
 اكتشافات ترينمهم ذكر به جااين در دليل همين به  ، است آمده دست به دوره اين از كمي بسيار
 جنـوب  در واقع آنو تمدن: از اندعبارت هاآن از برخي كه پردازيم مي ميانه آسياي سنگينو يدوره

 واقـع  جيتون تمدن تركمنستان، قسمت ترينغربي در واقع جبل غار ، تركمنستان آبادعشق شرقي
 در دو هـر  كـه  تپـه قره و تپه نمازگاه  تمدن ، تركمنستان آبادعشق غرب شمال كيلومتري 20 در

 شـده ذكـر  مـوارد  از نمونـه  سه تشريح به ما جا،اين در. هستند تركمنستان آبادعشق شرقي جنوب
 .پردازيممي

 
وـآن دنـتم

 12 در واقـع  آنـو  سنگينو تمدن بزرگ خراسان يا ميانه آسياي تمدني مراكز ترينمهم از يكي
    پـامپلي .ر  توسـط  1905 الـي  1904 سـال  در« كـه  اسـت  تركمنسـتان  شـرقي  جنوب كيلومتري

)R.Pumeplly( آن آمـد  دستهب حفاري اين از كه اي نتيجه ترينمهم. گرفت قرار حفاري مورد 
 و نوسـنگي  عصـر  در گنـدم  كشت با ارتباط در و بوده نوسنگي يدوره به مربوط آنو تمدن كه بود

 را پيشـين  اطالعـات  بلكـه  آمد، دست به مفيدي اطالعات تنها نه ميانه آسياي يمنطقه در مفرغ
 باسـتان  جهـان ) كشاورزي( گندم كشت مهم مراكز از يكي عنوان به ميانه آسياي و نمود متحول
  .1»شد معرفي

 
 ونـجيت دنـتم
 ماروشـينكف . آ.آ يعنـي  روسـي  شناسانباستان ترينبرجسته از يكي توسط فرهنگي مركز اين

)A.A.Maruchinkov( يدوره هـاي  تمدن از يكي عنوان به نهايتدر« وشد  مطالعه و حفاري 
 مركـز  ايـن  كـه  گرديـد  مشـخص  هـا  حفـاري  ايـن  پي در زيرا شد، معرفي ميانه آسياي نوسنگي
 نيز و كامل آبرساني سيساتأت يك داراي مترمربع هزار چهار حدود در مساحتي داشتن با فرهنگي

 كـه  نمـود  اضـافه  بايد  همچنين .است بوده كشاورزي هاي فعاليت براي كشيكانال سيستم يك
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 در كـه  شـد  واقع حفاري مورد ) (B.A.Masson  ماسون. آ.ب توسط بار دومين براي  مركز اين
 مسـكوني  مراكز .گرديد كشف كشاورزي تاسيسات بقاياي بر عالوه مسكوني واحد35 نآ ينتيجه

 داس حفـاري  ايـن  در توجـه  جالـب  مكشوفه آثار جمله از .بودند مساحت متر20يادار يك هر آن
 حيوانـات  شـاخ  در كـه  هايي شكاف در را سنگي هاي تيغه آنها ساختن براي كه بود تركيبي هاي
 ناحيـه  ايـن  در كـه  شـد  معلوم همچنين. چسباندند مي طبيعي قير از استفاده با بودند، كرده ايجاد

 جيتـون  تمدن اقتصاد در نيز دامپروري ،كشاورزي تاسيسات بر عالوه و كردندمي اهلي را حيوانات
 روسـتاي  تـرين كهـن  عنـوان  بـه  جيتون تمدن حفاران، نظريه بر بنا» 1.است داشته مهمي جايگاه

  . شد شناخته ميانه آسياي در نوسنگيي دوره
 

  تپه ازگاهـنم دنـتم 
   توسـط  1940 سـال  در ،هشـد  واقـع  تركمنسـتان  بـاد آعشـق  شرقي جنوب در كه تپه نمازگاه

 تـرين كهـن  كشف حفاري اين نتايج ترينمهم از«. شد حفاري) (D.D.Pukinitch  پوكينيچ.د.د
 رسـد  مي نظر به واقع،در. است بوده تپه نمازگاه در متداول رسوبي آبياري صورت به آبياري روش

 در و كردنـد  مـي  افشـاني بـذر  هـا  كوهستان سيالبي هاي مسيل در ابتدا  تپه نمازگاه ساكنان كه
 و كردنـد  مـي  كنترل منظم طور به را آب جريان ابتدايي مصنوعي هاي سد ايجاد با بعد يمرحله

  .2»يابند دست كشاورزي براي آب كشيكانال سيستم نوع يك به كه اند شده موفق ترتيب اين به
 و بررسـي  مـورد  R.D.Kofen)( كـوفن .د.ر  توسط بار دومين براي تپه نمازگاه كه افزود بايد
 خراسـان  هاي تمدن فرهنگي پيشرفت و ترقي كشفاش نتيجه ترينمهم از كه قرارگرفت مطالعه
 نتـايج  وي. اسـت ) آهـن  ، مفـرغ  ، مس( فلز يمرحله به نوسنگي يدوره از ميانه آسياي و بزرگ

 شـش  تـا  يـك  تپـه  نمازگاه صورت به فرهنگي يمرحله شش با جدولي صورت به را خود حفاري
 سـال  طـي  در تپه نمازگاه در فرهنگي يمرحله شش اين وي نظر به البته كه داد انتشار و معرفي

 هـاي  بررسـي  در كوفن يشده ارائه جدول امروزه،.  است گرفته انجام)  م.ق 2400-1700( هاي
 مـي  قـرار  شناسـان باستان استفاده مورد ميانه آسياي مفرغ و مس عصر هاي تمدن شناسيباستان

  . گيرد
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ورـژاكسي دنـتم
 حفـاري  و بررسـي  مورد كوفن توسط دارد، قرار تجن كيلومتري 20 در كه فرهنگي مركز ينا
 سـفال  بـا  ارتباط در فرهنگي تحول كه شد معلوم حفاري اين از آمدهدستهب آثار از« . گرفت قرار
.  اسـت  داشته ارتباط) جنوبي تركمنستان( ميانه آسياي هاي تمدن با نزديك شرق در نقشدار هاي

 ورود با سرزمين اين ساكنان كه رسد مي نظر به ميانه، آسياي در شدهانجام هاي حفاري اساس بر
 نتايج چراكه. »1باشند برده پي آن از استفاده و تركيب و ذوب فن به) مس،مفرغ،آهن( فلز عصر به

 ترينمهم از. است ادعا اين مصداق خوبي به سرزمين اين مختلف نقاط در شدهانجام هاي حفاري
... و قـوم  قـره  فرغانـه،  ، تزبگيـاب  بـه  توان مي است ميانه آسياي در فلز عصر بيانگر كه مراكزي

  .پردازيم مي هاآن تشريح و معرفي به خالصه طور به اينك كه كرد اشاره
 

ابـزبگيـت
 بـزرگ  خراسان يا ميانه آسياي يمنطقه در كه است عنواني درواقع )tazabagyab( تزبگياب

 تـرين مهـم  از يكـي  خـوارزم  در واقـع  كوكچا تمدن« . است سرزمين اين در مفرغ عصر نمايانگر
 نمايـان  قبرستاني ناحيه، اين در شناسيباستان هاي حفاري پي در.  است دوره اين فرهنگي مراكز

 بـه  قبرسـتان  ايـن  در مكشـوفه  اجساد زيرا ؛نمود مي توجه جلب آن در اجساد تدفين طرز كه شد
 تدفين به توان مي هاآن ترينمهم از كه بودند شده دفن بزرگ هاي خمره در اي چمباتمه صورت

 اشـاره  بودنـد،  شـده  داده قرار يكديگر يورهروب ايچمباتمه صورت به خمره در كه زن و مرد يك
 و حيـواني  ، گيـاهي  تصـاوير  بـه  منقـوش  هاي سفال از بايد مركز اين مكشوفه آثار ديگر از. كرد

 به توان مي مكشوفه معماري بقاياي از همچنين. برخوردارند خاصي ظرافت از كه برد نام هندسي
 اسـت  ذكر شايان.  كرد اشاره شده، پوشيده چوبي هاي تير با ها آن سقف كه زيرزميني هاي خانه
 سـاخت  در و اسـت  بـوده  دامداري با همراه كشاورزي تزبگياب تمدن مردمان معيشيتي اقتصاد كه

 مركز اين ازكشف شده  آثار زيباترين از يكي. 2»است شده مي استفاده مفرغ آلياژ يا فلز از ها ابزار
  . است شده تزئين حيوانات سر شكل به هاآن انتهاي كه است مفرغي هاي گردنبند و هادستبند
 

                                                 
  بي تا،: لنينگراد( 1،ش شناسيباستان و تاريخي هاي تحليل مجله ، »ژاكسيور انئوليتيك دوران هاي استقرار«  ، كوفن. ن.  آ  1

1964.(   
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 در كـه  شـد  واقع حفاري مورد ) (B.A.Masson  ماسون. آ.ب توسط بار دومين براي  مركز اين
 مسـكوني  مراكز .گرديد كشف كشاورزي تاسيسات بقاياي بر عالوه مسكوني واحد35 نآ ينتيجه

 داس حفـاري  ايـن  در توجـه  جالـب  مكشوفه آثار جمله از .بودند مساحت متر20يادار يك هر آن
 حيوانـات  شـاخ  در كـه  هايي شكاف در را سنگي هاي تيغه آنها ساختن براي كه بود تركيبي هاي
 ناحيـه  ايـن  در كـه  شـد  معلوم همچنين. چسباندند مي طبيعي قير از استفاده با بودند، كرده ايجاد

 جيتـون  تمدن اقتصاد در نيز دامپروري ،كشاورزي تاسيسات بر عالوه و كردندمي اهلي را حيوانات
 روسـتاي  تـرين كهـن  عنـوان  بـه  جيتون تمدن حفاران، نظريه بر بنا» 1.است داشته مهمي جايگاه

  . شد شناخته ميانه آسياي در نوسنگيي دوره
 

  تپه ازگاهـنم دنـتم 
   توسـط  1940 سـال  در ،هشـد  واقـع  تركمنسـتان  بـاد آعشـق  شرقي جنوب در كه تپه نمازگاه

 تـرين كهـن  كشف حفاري اين نتايج ترينمهم از«. شد حفاري) (D.D.Pukinitch  پوكينيچ.د.د
 رسـد  مي نظر به واقع،در. است بوده تپه نمازگاه در متداول رسوبي آبياري صورت به آبياري روش

 در و كردنـد  مـي  افشـاني بـذر  هـا  كوهستان سيالبي هاي مسيل در ابتدا  تپه نمازگاه ساكنان كه
 و كردنـد  مـي  كنترل منظم طور به را آب جريان ابتدايي مصنوعي هاي سد ايجاد با بعد يمرحله

  .2»يابند دست كشاورزي براي آب كشيكانال سيستم نوع يك به كه اند شده موفق ترتيب اين به
 و بررسـي  مـورد  R.D.Kofen)( كـوفن .د.ر  توسط بار دومين براي تپه نمازگاه كه افزود بايد
 خراسـان  هاي تمدن فرهنگي پيشرفت و ترقي كشفاش نتيجه ترينمهم از كه قرارگرفت مطالعه
 نتـايج  وي. اسـت ) آهـن  ، مفـرغ  ، مس( فلز يمرحله به نوسنگي يدوره از ميانه آسياي و بزرگ

 شـش  تـا  يـك  تپـه  نمازگاه صورت به فرهنگي يمرحله شش با جدولي صورت به را خود حفاري
 سـال  طـي  در تپه نمازگاه در فرهنگي يمرحله شش اين وي نظر به البته كه داد انتشار و معرفي

 هـاي  بررسـي  در كوفن يشده ارائه جدول امروزه،.  است گرفته انجام)  م.ق 2400-1700( هاي
 مـي  قـرار  شناسـان باستان استفاده مورد ميانه آسياي مفرغ و مس عصر هاي تمدن شناسيباستان

  . گيرد
 

                                                 
  .381 ص ، همان 1
  .همان 2

١١ 
 

ورـژاكسي دنـتم
 حفـاري  و بررسـي  مورد كوفن توسط دارد، قرار تجن كيلومتري 20 در كه فرهنگي مركز ينا
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  بي تا،: لنينگراد( 1،ش شناسيباستان و تاريخي هاي تحليل مجله ، »ژاكسيور انئوليتيك دوران هاي استقرار«  ، كوفن. ن.  آ  1

1964.(   
  .72 ص بلنيتسكي،. آ  2
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ومـق قره دنـتم
-1955 سـال  در« اسـت،  شده واقع فرغانه شهر غرب در سيحون رود چپ ساحل در قوم قره
 خانـه  در قـوم  قره ساكنان كه گرديد معلوم و گرفت قرار حفاري مورد اوكالدينكوف توسط ،1956
 نيز و دامداري كشاورزي، طريق از هاآن معيشتي اقتصاد و كردند مي زندگي متر 40 ابعاد به هايي
 فرهنگي مركز اين در ذكر قابل موارد ترينتوجهجالب از.  1»است بوده حيوانات ساير و ماهي صيد
 و اريكـ معـدن  صـنعت  به نوعي به كه كرد اشاره اشيايي نيز و مفرغ ذوب هاي قالب به توان مي
  .كنند مي داللت مركز اين در سازيسفال نيز

 
چوست تمدن

 عصر از فرهنگي تحول بيانگر واقع در ، شده واقع فرغانه يدره در كه )chust( چوست تمدن
 كشـاورزي،  طريـق  از فرهنگـي  مركـز  ايـن  سـاكنان «. اسـت  ميانه آسياي در آهن عصر به مفرغ

 كـه  افـزود  بايـد  راسـتا  ايـن  در البتـه .  نمودند مي معاش امرار كاريمفرغ صنعت نيز و دامپروري
 بررسـي  اسـاس  بـر  زيـرا  .بـود  كـرده  پيشرفت اي استادانه حد در مركز اين در كاريمفرغ صنعت
 نتيجـه  اين به ، اند داده انجام  ناحيه اين ازشده كشف مفرغي اشياي  روي بر كارشناسان هاييكه
 »2.اند بوده آهن به مفرغ عصر از فرهنگي تحول يمرحله در چوست تمدن ساكنان كه اند رسيده
 هـاي  تمـدن  بـا ) بـزرگ  خراسان( ميانه آسياي تاريخ از پيش هاي تمدن مقايسه و بررسي از

ـ  ، بوده فرهنگي تبادل در يكديگر با ها تمدن اين كه داد احتمال توان مي آن همجوار مناطق -هب
 النهـرين بـين  و ايـران  كهن فرهنگي مراكز با ميانه آسياي غربي جنوب فرهنگي مراكز كه طوري
 نواحي يعني خود شمالي مراكز با نيز ميانه آسياي شمال فرهنگي مراكز همچنين.  اند بوده مرتبط

 شـباهت  دليـل  بـه  چوست فرهنگي مركز اما. بودند فرهنگي ارتباط در قزاقستان شرق تا ولگا رود
  .  ستا مقايسه قابل) فانورت( شرقي تركستان در واقع شائو يانگ مراكز با احتماال هايش سفال
  
  
  

                                                 
  .73 – 74 ص ، همان 1
   . 74 - 75 ص ، همان  2
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 ريـگيهـنتيج 
 و فرهنـگ  سـير  شناسـي، باسـتان  و تاريخي هاي بررسي اساس بر كه رسد مي نظر به چنين

 – بشـري  فرهـگ  مراحـل  تـرين  كهن از ميانه آسياي و بزرگ خراسان سرزمين در بشري تمدن
 اواسـط ( باسـتان  يدوره پايـان  تا تنها نه نواختيك صورت به تقريبا و شده شروع - سنگيپارينه
 بشـري  شكوفاي هاي تمدن جمله از و يافته ادامه نيز اسالمي دوران در بلكه) ميالدي هفتم قرن
  .است بوده

 تمدن كه است داده نشان شناسيباستان و تاريخي هاي بررسي از آمدهدستبه نتايج همچنين
 از ولـي  ، اند بوده ارتباط در خود همجوار مناطق هاي تمدن با اگرچه بزرگ خراسان باستاني هاي

 ايـن  بنابر  رفت، مي شمارهب زمان آن ايران از بخشي سرزمين اين هخامنشي يدوره در كه جاآن
 نفـوذ  تحـت  واقـع  در و هخامنشـي  ايران امپراطوري در واقع هاي تمدن با آن ارتباطات بيشترين
 اسـالم  از پـيش  ايـران  هاي سلسله پايان تا نواختيك اي گونه به امر اين و بوده ايراني فرهنگ

  .است داشته ادامه
 حكومت آمدن وجود به باعث سرزمين اين در هاآن پيشروي و ورود اگرچه ترك اقوام ورود با
 ايـن  در ايراني فرهنگ نفوذ مانع گاههيچ امر اين اما گرديد، خطه اين در كوشانيان همچون هايي

 يسـني مـزد  پاك بينيجهان از باستان ايران غني فرهنگ يفلسفه و مايهبن زيرا د؛نگردي سرزمين
 نـه  امر اين اينكه توجه جالب. بود آمده پديد بزرگ خراسان سرزمين در خود ؛كه گرفت مي نشات

ـ  و شناسـي مردم هاي بررسي بلكه ،داشتهوجود  اسالم از پس و پيش يدوره در تنها  خصـوص  هب
 و گونـاگون  كشورهاي وسيع سرزمين اين در كهآن با نيز امروزه كه است داده نشان عامه فرهنگ
 بتـوان  شايد و نگشته قطع امروزي ايران با كشورها اين فرهنگي پيوستگي اما آمده، پديد مستقلي

  .يافته است ادامه پيش از بيش گفت
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