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Abstract
The civilization of the Great Khorasan developed in the
second half of the third millennium BC. For the first
time, cultural materials of the great Khorasan
civilization were obtained from the sites which are in the
sedimentary deltas of the Merv and Tajan, so
archeologists called it Bacteria-Margina Archaeological
Complex and believe that this civilization was formed
there for the first time, some of the researchers believe
that the origin of it is in Khorasan of Iran. The primary
purpose of writing this article is to identify and introduce
the cultural sites of the Great Khorasan culture in the
watershed of Kashafrood and to identify the relationship
between this cultural area and southern Turkmenistan,
the zone of Balkh and Oxus River. The present research
has been done with a descriptive-analytical approach
and relying on library and fieldwork. Based on the
surveys and excavations, the findings of this civilization
in a wide geographical area in the watershed of
Kashafrood, north of Hezar Masjed mountain range,
south and southeast of Turkmenistan, north of
Afghanistan, south of Shahjahan and Binalood
mountain range (in the cities Jajarm, Sabzevar, and
Nishaboor), in South Khorasan province in the cities
Dermiyan, Ferdows, and Tabas have been obtained.
The cultural materials of the great Khorasan civilization
in the watershed of Kashafrood were obtained from
eight sites. This shows that this basin has an excellent
ability to attract human groups in this period. Based on
the studies over the wares and places of the watershed of
Kashafrood, it was recognized that the pottery tradition
of the great Khorasan civilization for the of Uzbekistan
and this watershed.
Keywords: The great Khorasan Civilization, The
watershed of Kashafrood, Mashhad plain, BacteriaMargiana Archaeological complex, Middle Bronze age,
Late Bronze age.

چکیده
نخستینبار آثار متدن خراسان بزرگ از محوطههایی که در دلتاهای
 به دست آمد و باستانشناسان آن را،رسوبی بلخ و مرو قرار دارند
مروی نام نهادند و معتقدند این-مجموعه باستانشناختی بلخی
 اما برخی از پژوهشگران،متدن نخستینبار در آنجا شکل گرفته است
 هدف اصلی این پژوهش.منشأ این متدن را در خراسان ایران میدانند
مشخص منودن بقایای متدن خراسان بزرگ در حوضه آبریز کشفرود
 جنوب ترکمنستان و منطقه بلخ،و روابط فرهنگی بین این حوضه آبریز
 روش پژوهش در این مطالعه با رویکرد.و رودخانه جیحون است
.تحلیلی و با تکیه به اطالعات کتابخانهای و میدانی است-توصیفی
 یافتههای این متدن در،بر اساس بررسیها و کاوشهای صورتگرفته
 شامل،یک گسته وسیع جغرافیایی در حوضه آبریز کشفرود
، جنوب و جنوبرشق ترکمنستان،)رشتهکوههای هزارمسجد (کپهداغ
 جنوب رشتهکوههای شاهجهان و بینالود (در،شامل افغانستان
، خراسان جنوبی در درمیان،) سبزوار و نیشابور،شهرهای جاجرم
 آثار متدن خراسان بزرگ در.فردوس و طبس بهدست آمده است
 این موضوع.حوضه آبریز کشفرود از هشت محوطه به دست آمد
نشان میدهد که این حوضه آبریز قابلیت خوبی برای جذب گروههای
 بر اساس مطالعات صورتگرفته بر.انسانی در این دوره داشته است
روی سفالها و محوطههای حوضه کشفرود به این مهم پی برده شد
که سنت سفالگری متدن خراسان بزرگ در ابتدا در منطقه مرو در
کشور ترکمنستان شکل گرفت و از آنجا به منطقه بلخ در شامل
 جنوب ازبکستان و بهسوی این حوضه آبریز انتشار یافته،افغانستان
.است
، حوضه کشفرود، متدن خراسان بزرگ:واژگان کلیدی
 عرص مفرغ،مرو- مجموعه باستانشناختی باخت،دشت مشهد
 عرص مفرغ جدید،میانی

 دشت،)این مقاله برگرفته از رساله دکتی نویسنده اول با موضوع «بررسی باستانشناختی استقرارهای پیش از تاریخی حوضة کشفرود (از دوره نوسنگی تا پایان عرص مفرغ
.مشهد» به راهنامیی مرتضی حصاری و مشاوره حسن فاضلی نشلی است
)mhessari@aui.ac.ir(  مرتضی حصاری:*نویسنده مسئول مکاتبات
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مقدمه
اصطالح خراسان بزرگ ،یک گسته فرهنگی و فراتر از مرزهای

در جاجرم ،تپه جنگی در اسفراین ( Biscione and

سیاسی است .گستهای که اکنون بین کشورهای مختلفی

 )Vahdati, 2020: 532از استان خراسان رضوی از شهرک

همچون ایران ،افغانستان ،تاجیکستان ،ازبکستان و

فیروزه نیشابور (باصفا و رحمتی  )309-329 :0931،تپه

ترکمنستان تقسیم شده است .بازه زمانی موردنظر این

دامغانیِ سبزوار (وحدتی و فرانکفورت ،)01-93 :0933 ،تپه

پژوهش عرص مفرغ است که معادل منازگاه  Vو  VIاست.1

شفیعآباد جوین (،)Biscione and Vahdati, 2020: 532

برای نخستین بار آثار کامل عرص مفرغ از داشلی افغانستان

دشت درگز (یوسفی زشک و باقی زاده ،)03 :0930 ،تپه

بهصورت کامل انتشار یافت (Sarianidi, 1977: 138-

فریزی (صبوری و همکاران ،)30-000 :0939 ،تپه نادری

 .)141آثار این متدن از محوطههای جنوب ترکمنستان بهویژه

مشهد (حبیبی و همکاران ،)3 :0931 ،شهرستان رشتخوار

در واحه مرو نیز به دست آمد (.)Hiebert, 1994: 165

تربتحیدریه ( ،)Rezaei, et al, 2018: 7شهرستان

شباهت آثار این دوره باعث شد که برخی پژوهشگران باخت

بردسکن از تپه چوپان (حیدری ،)3 :0931 ،در استان خراسان

و مرو را بهعنوان هستههای شکلگیری این متدن در نظر گیرند

جنوبی از محوطه َرزه درمیان (رسوش و یوسفی-210 :0939 ،

(Hiebert, 1994: 136؛  )Sarianidi, 1998: 134و

 ،)219محوطه گوند باغستان فردوس و گورستان بکندای

گروهی از آن بهعنوان متدن جیحون نامبردهاند ( Francfort,

طبس (فرجامی )20 :0931 ،بهدستآمده است.

2005: 711؛  .)Lamberg-Karlovsky, 1994: 353آثار

مجموعه اشیاء مربوط به این متدن عبارتاند از :عصای

این متدن از محوطه گنور (،)Sarianidi, 1998: 52-4

قدرت ،ستونهای مینیاتوری ،سنگ وزنهها ،پیکرکهای

محوطه ساپالی در شامل آمودریا (Askarov, 1981: 269-

سنگی زنانه ،ظروف مرمری و ظروف نقرهای و طالیی با نقوش

( ،)270جنوب ازبکستان) و داشلی در جنوب آمودریا

برجسته ویژه که همگی دال بر صنعت تخصص و اقتصاد

(شامل افغانستان) ( ،)Sarianidi, 1977: 138-9در

مبادلتی در این فرهنگ است (وحدتی0931 ،الف-19 :

جنوب از حوزه رود سند ( ،)Stein, 1931: 45سيربي

 .)12اختالفنظرهایی درباره گاهنگاری این متدن وجود دارد

( ،)Santoni, 1984: 56-7كويته ( Jarrige & Hassan,

محققان روسی از 0311ق.م تا 0111ق.م .این فرهنگ را

 )1989: 156و ِمهرگَره ( )Jarrige, 1985: 43نیز یافت

تاریخگذاری کردهاند ( ،)Sarianidi, 1990: 5ولی

شدهاند .از جنوبرشقی ایران از خوراب ( Stein, 1937:

باستانشناسان غربی تاریخ آن را بین  2911تا  0111ق.م.

 )121و شهداد ()Hakemi and Sajjadi 1989: 152

پذیرفتهاند (Francfort, 1989: 242؛ Hiebert, 1994:

یافت شدهاند و از فالت مرکزی ایران از تپه حصار

 ،)174-175اما گاهنگاریهای اخیر محوطههای عرص مفرغ

( )Schmidt, 1937: 218-219و ترنگتپه ( Deshayes,

مارگیانا و منطقه بلخ بین  2111تا 0911ق.م .تاریخگذاری

 )1975: 528و جنوب ایران از مرودشت فارس ( Potts,

شدهاند ( )Cattani, 2008: 43و لونو آن را بین  2911تا

 )2008: 173-4و شوش ( )Amiet, 1989: 132نیز

 0111/0111ق.م .تاریخگذاری میکند ( Luneau, 2015:

بهدستآمدهاند .بهتازگی در خراسان نیز آثاری از متدن

 .)303برای نخستین بار وحدتی و بیشونه در سخرنانی خود

خراسان بزرگ از استان خراسان شاملی از محوطه چلو در

در چهاردهمین گردهامیی سالنه باستانشناسی ایران

سنخواست ( ،)Vahdati, 2019: 179تپه عشق و تپه یاور

اصطالح متدن خراسان بزرگ را معادل  BMACپیشنهاد

در بجنورد ( ،)Vahdati, 2014: 19-27تپه ریگ و تپه رفته

کردند (وحدتی و بیشونه .)11 :0931 ،آن دو بهتازگی دلیل

 .1کوفتین (1956م) با حفاری در محوطه منازگاه دورههای فرهنگی
از دوره مسسنگی تا عرص آهن را با نام منازگاه  Iیک تا  VIتقسیم
کرده است.

تفضیلی تبیین کردهاند ( Biscione and Vahdati, 2020:

توپدرخت است که در قسمت غربی حوضه آبریز کشفرود

 .) 529دانا نیز به پیروی از ایشان با ارائه مدارکی این فرهنگ

قرار دارد .هدف از نگارش این مقاله شناسایی و معرفی

را به نام خراسان بزرگ معرفی کرده است (دانا،)13 :0933 ،

محوطههای متدن خراسان بزرگ در حوضه آبریز کشفرود

هرچند ایروانی و همکاران (ایروانی و همکاران ،)9 :0931 ،به

است و شناسایی ارتباط این حوزه فرهنگی با محوطههای

دلیل نبودن خط ،اصطالح متدن را برای این دوره مناسب

واقع در کشورهای افغانستان ،تاجیکستان ،ازبکستان،

منیدانند .در تابستان 0933ش ،با مجوز پژوهشکده

ترکمنستان است .اساســیترین پرسشهای پژوهش حارض

باستانشناسی کشور به شامره  33010012به تاریخ

عبارت است از :آیا تشابهات سفالی بین سنت سفالگری

 0933/1/0به مدت  11بررسی حوضه کشفرود به

متدن خراسان بزرگ در محوطــههای حوضه آبریز کشفرود،

رسپرستی نگارنده اول ،انجام شد (نقشههای  .)0-2آثار این

جنوب ترکمنستان و شامل و جنوب خراسان وجود داشته

متدن در هشت محوطه باستانی (قلئورخانه ،نادری،

است؟ و پرسش دوم اینکه ،شکلگیری محوطههای حوضه

توپدرخت ،پسکمر ،کبیر ،قاسمآباد ،دیزآب و شورچه) در

آبریز کشفرود بر چه اساسی صورت گرفته است ،یا

حوضه آبریز کشفرود به دست آمد (نقشه  .)0از این هشت

بهعبارتدیگر مکانگزینی آنها در دوره رواج متدن خراسان

محوطه سه محوطه (تپه کبیر ،قاسمآباد و دیزآب) برای اولین

بزرگ به چه صورت بوده است؟ با توجه به دادههای سفالی

بار در دوره متدن خراسان بزرگ مسکونی ،که دو محوطه

بهدستآمده از محوطههای حوضه کشفرود و مطالعات

(قاسمآباد و دیزآب) در قسمت رشقی این حوضه آبریز و فقط

تطبیقی ،بهطور نسبی به پرسشهای مطرحشده ،پاسخ داده

یک محوطه (کبیر) در قسمت غربی این حوضه آبریز قرار دارد

خواهد شد.
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بهکارگیری اصطالح «متدن خراسان بزرگ» را در مقالهای

(نقشه  .)2بزرگترین محوطه استقراری این دوره محوطه
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نقشه  :0حوضه آبریز کشف رود (مأخذ :نگارندگان)
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نقشه  :2ارتفاع محوطه ها از سطح دریا در حوضه آبریز کشف رود (مأخذ :نگارندگان)
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پیشینه پژوهش

است با استفاده از گزارشها و مواد فرهنگی حاصل از

در شاملرشق ایران دادهها و یافتههای متدن خراسان بزرگ

بررسیهای صورت گرفته در منطقه ،پروندههای ثبتی و

از طریق بررسیها و کاوشهای باستانشناسی از استان

بررسی مجدد میدانی با بهرهگیری از نقشه به مطالعه آثار

خراسان شاملی از محوطه چلو جاجرم (Vahdati 2019,

متدن خراسان بزرگ پرداخته شود تا محوطههای این متدن

) ،179تپه عشق بجنورد ) ،(Vahdati 2014, 19-27از

مورد شناسایی قرار گیرند.

حوضه اترک میانی(قوچان ،فاروج و شیروان) (گفتگوی

معرفی محوطههای متدن خراسان بزرگ در حوضه آبریز

شخصی با خانم آزیتا میرزایی) ،از استان خراسان رضوی از

کشفرود

تپه نادری مشهد ) ،(Habibi, et al 2015, 831شهرک

محوطههای این حوضه آبریز که دارای آثار و بقایای متدن

فیروزه نیشابور (باصفا و رحمتی  ،)329-309 ,0931تپه

خراسان بزرگ هستند و در پژوهش معرفی میشوند عبارت-

دامغانی (وحدتی و فرانکفورت  ،)93-01 ,0933دشت درگز

اند از :تپهنادری ،قلئورخانه ،کبیر ،پسکمر ،توپدرخت،

(یوسفی زشک و باقی زاده  ،)03 ,0930تپه فریزی (صبوری

قاسمآباد ،دیزاب و شورچه (نقشههای .)0-2

و دیگران  ،)000-30 ,0939شهرستان رشتخوار تربت حیدریه

تپه نادری :این تپه با طول جغرافیایی ' 93˚/01'3/11و عرض

) ،(Rezaei, et al 2018, 7شهرستان تایباد ،باخرز و برخی

جغرافیایی ' 13˚/91'/99در  1کیلومتی جنوبرشقی

از مناطقی که جزء تقسیامت سیاسی تربتجام

شهرستان مشهد و در حاشیه جاده قدیم مشهد به نیشابور

هستند(گفتگوی شخصی با جواد خدادوست) ،شهرستان

قرار دارد (تصویر  .)0ارتفاع این محوطه از سطح دریا 0113

بردسکن از تپه چوپان (حیدری  ،)3 ,0931در استان خراسان

مت و از سطح زمینهای اطراف حدود  21مت میباشد .تپه

جنوبی از محوطه َرزه درمیان (رسوش و یوسفی -210 ,0939

نادری از شامل به دشت مشهد ،رشق به کوههایی از جنس

 ،)219محوطه گوند باغستان فردوس و گورستان بکندای

گرانیت ،از جنوب به مناطق پایکوهی رشتهکوه بینالود و از

طبس (فرجامی  )20 ,0931بدست آمده است.

غرب نیز به جاده قدیم مشهد به نیشابور و رودخانه فصلی

روش پژوهش

بهاری محدود میشود .از سطح محوطه متام دشت مشهد

پژوهش حارض با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با تکیه به

قابل رسد کردن میباشد .این محوطه در خردادماه 0939

اطالعات کتابخانهای و میدانی صورت گرفته است .در طرح

توسط نگارنده موردبررسی روشمند میدانی قرار گرفت .بعد

بررسی حوضه آبریز کشفرود در دشت مشهد سعی شده

از طبقهبندی و گونهشناسی سفالها ،دورههای فرهنگی این

مسسنگی میانی؟ مسسنگی جدید و جدیدترین دوره

آمده است (طرح .)0
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محوطه شناسایی شدند که قدیمیترین دورۀ فرهنگی،

 )3سفالهای متدن خراسان بزرگ نیز از این محوطه بهدست

مربوط به دوره تاریخی میباشد (حبیبی و همکاران:0931 ،

تصویر  :0تپه نادری (مأخذ نگارندگان)

طرح  :0سفالهای تپه نادری (مأخذ :نگارندگان)

محوطه پ َسکَ َمر :این محوطه با طول جغرافیایی '93˚/90'/13

محوطه رودخانه فصلی وجود دارد .توسط اداره کل میراث

و عرض جغرافیایی ' 13˚/91'/11در  23کیلومتی شامل-

فرهنگی استان خراسان در تاریخ  0932/1/21به شامره

غرب مشهد 1 -کیلومتی شاملرشق شهر تاریخی توس و در

 3210در فهرست آثار ملی ثبت شده است .قدمت هزاره

مجاورت روستای پسکمر قرار دارد (تصویر  .)2ارتفاع این

دوم و اول ق.م و قرون  1و  3هجری در پرونده ثبتی این محوطه

محوطه از سطح دریا  0120مت و از سطح زمینهای اطراف

قید شده است .با بررسی انجامشده در این محوطه آثار

حدود  91مت است .بر فراز تپهای صخرهای که به نام کمر

سفالی متدن خراسان بزرگ به دست آمد و رشوع اولین دوره

نامیده میشود با مساحت حدود یک هکتار وجود دارد .در

استقراری این محوطه دوره مفرغ قدیم است (طرح .)2

سطح این تپه صخرهای آثار سفالی پراکنده است .در غرب

تصویر  :2محوطه پس کمر (مأخذ نگارندگان)

طرح  :2سفالهای محوطه پس کمر (مأخذ :نگارندگان)

محوطه دیزآب :این محوطه با طول جغرافیایی ' 93˚/1'/29و

کشاورزی و از غرب به تپهماهورها محدود میشود .طول این

عرض جغرافیایی ' 13˚/13'/09در کنار اراضی دیزآب از توابع

محوطه  31مت و عرض آن  11مت است ،اما سفالها تا شعاع

روستای تقی آباد قرار دارد .ارتفاع این محوطه از سطح دریا

 011متی پراکنده شدهاند .یک گودی دایرهای شکلی به قطر

 0113مت و از سطح زمینهای اطراف حدود  01مت می-

 21-91مت در شیب تپه قرار دارد و همچنین یک دیوار سنگی

باشد .این محوطه در شیب یک تپه کوتاهی با ارتفاع حدود

در قسمت جنوبی این گودی وجود دارد که دال بر معامری

 011متی در کنار زمینهای کشاورزی آبادی دیزآب قرار دارد

بوده است .آثار معامری که بهصورت یک چهارگوش است

(تصویر  .)9این محوطه از شامل به روستای تقیآباد از جنوب

در تصاویر ماهوارهای این محوطه مشاهده میشود .آب مورد

به سنگبست از غرب به رودخانه فصلی و زمینهای

استفاده کشاورزان از یک چشمه از دامنه تپههای کوچک که
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بررسی و مطالعه بقایای تمدن...

ارتفاعی ندارند تأمین میشود .آبی که به سطح آمده توسط

برای اولین بار در سال  0931توسط علیاکرب عشقی و

کشاورزان به داخل یک استخر هدایتشده و از آنجا به

نگارنده شناسایی شد .در دوره رواج متدن خراسان بزرگ

مرصف کشاورزان میرسد .این محوطه تاکنون ثبت نشده

مسکونی شده و قطعات سفالی از این متدن به دست آمد

است و پرونده ثبتی از این محوطه وجود ندارد .این محوطه

(طرح .)9

تصویر  :9محوطه دیزاب (مأخذ نگارندگان)
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طرح  :9سفالهای محوطه دیزاب (مأخذ :نگارندگان)

محوطه قلئورخانه  :1این محوطه با طول جغرافیایی

آثار ملی ثبت شده است .در 0931ش توسط هیئت

' 93˚/00'/93و عرض جغرافیایی ' ،13˚/13'/19بار ارتفاع با

باستانشناسی میراث فرهنگی خراسان به رسپرستی بختیاری

ارتفاع حدود  91متی از سطح زمینهای اطراف و با ارتفاع

مورد شناسایی قرار گرفته است (شکوهی و دلآرامی،

 311متی از سطح دریا در حاشیه جنوبی کشفرود قرار

 .)0939قدمت در اسناد ثبتی اواخر هزاره دوم تا دوره

دارد .محوطهای است بیضیشکل با مساحت  911مت طول

تاریخی قید شده است .با بررسی سفالهای این محوطه

و عرض  021مت که در دهستان میامی واقع در بخش رضویه

توسط نگارنده ،قدیمیترین آثاری فرهنگی که از این محوطه

در  1کیلومتی شامل روستای خاننایب قرار دارد (تصویر

بهدستآمده ،مربوط به دوره مفرغ قدیم ،و جدیدترن دوره از

 .) 1مردم منطقه از این تپه به نام قراولخانه یاد میکنند .این

دوره تاریخی است .در این محوطه قطعات سفالی از متدن

محوطه در تاریخ  0931/1/03به شامره  02313در فهرست

خراسان نیز به دست آمد (طرح .)1

تصویر  :1محوطه قلئورخانه (مأخذ نگارندگان)

طرح  :1سفالهای محوطه دیزاب (مأخذ :نگارندگان)

محوطه کبیر :این محوطه با طول جغرافیایی ' 93˚/11'/09و

محوطه از سالهای گذشته وجود دارد نشان میدهند که این

عرض جغرافیایی ' ،13˚/3'/21همسطح با زمینهای اطراف

محوطه بهصورت تپهای با ارتفاع حدود  2مت بوده ،اما اکنون

و با ارتفاع  0012متی از سطح دریا در  2/1کیلومتی شامل-

هیچ اثری از آن وجود ندارد و توسط کشاورزان کامالً تخریب

رشق چناران قرار دارد (تصویر  .)1این محوطه در بین زمین-

شده است .پراکنش سفالها تا شعاع حدود  11متی در

های کشاورزی چناران قرار دارد .عکسهای هوایی که از این

سطح زمینهای کشاورزی پراکندهشدهاند .این محوطه در

1. Ghlaourkhana

شده است .با بررسی و مطالعه سفالهای این محوطه

به چشم میخورد .در این محوطه قطعات سفالی از دوره

توسط نگارندگان ،دوره استقراری در این محوطه از دوره رواج

رونق متدن خراسان بزرگ به دست آمد (طرح .)1

تصویر  :1محوطه کبیر (مأخذ نگارندگان)

طرح  :1سفالهای محوطه کبیر (مأخذ :نگارندگان)

محوطه توپدرخت :این محوطه با طول جغرافیایی

گرفته است .این محوطه به شامره  1123در تاریخ

' 93˚/92'/19و عرض جغرافیایی ' 13˚/21'/19این بار ارتفاع

 0931/1/01در فهرست آثار ملی ثبت گردیده است .در

حدود  3مت و با ارتفاع  0113از تپه توپدرخت ،این محوطه

پرونده ثبتی استقرار در این محوطه از هزاره پنجم تا اول ق.م

به عرض جغرافیایی ' 93˚/92'/13و طول جغرافیایی

قید شده است ،اما با مطالعهای که نگارندگان بر روی

' 13˚/20'/1و با طول  111و عرض  211مت و با ارتفاع 01

سفالهای این محوطه انجام داده است ،دورههای استقراری

متی از سطح زمینهای اطراف در کنار کشفرود واقع شده

در این محوطه از دوره مفرغ قدیم آغاز و استقرار تا دوره

است (تصویر  .)3این محوطه به فاصله  93کیلومتی شامل-

تاریخی ادامه داشته است .این محوطه بر اساس پراکنش

غرب مشهد و یک کیلومتی غرب روستای توپدرخت و در

سفالهای متدن خراسان بزرگ در سطح وسیعی از آن،

کنار یکی از رسشاخههای کشفرود قرار دارد .توپدرخت

بزرگترین محوطه در این حوضه آبریز است و آثار سفالی از

محوطهای است وسیع که از تپهماهورهایی کوتاه و بلند

این متدن در اینجا به دست آمد (طرح .)3

تشکیلشده و بر تپهای طبیعی از رسوبات کشفرود قرار

تصویر  :3محوطه توپ درخت (مأخذ نگارندگان)

بررسی و مطالعه بقایای تمدن...

تاریخ  0933/1/2به شامره  010در فهرست آثار ملی ثبت

متدن خراسان بزرگ آغاز و قطعات سفالی دوره اسالمی نیز

طرح  :3سفالهای توپ درخت (مأخذ :نگارندگان)

محوطه قاسمآباد :این محوطه با طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی در میان زمینهای کشاورزی روستای قاسم-

' 93˚/01'/03و عرض جغرافیایی ' 13˚/12'/09این بار ارتفاع

آباد قرار دارد .اندازه محوطه به طول و عرض است (تصویر

حدود  21و با ارتفاع  329از این محوطه با طول جغرافیایی و

 .)1روستای قاسمآباد در قسمت رشقی مشهد واقع شده
است .این محوطه در دوره متدن خراسان بزرگ به استقرار

پاییز  ۹۹۱۱شماره ۰۴

7

بررسی و مطالعه بقایای تمدن...

گروههای انسانی درآمده است .منابع کنونی آب مورد

ثبتی از این محوطه وجود ندارد .این محوطه در بررسی

استفاده این روستا از چشمهای واقع در دهانه کوه ماهنسا

0931ش توسط علیاکرب عشقی و نگارنده اول شناسایی

تأمین میشود که با کانالکشی که توسط اهالی صورت گرفته

شد .این محوطه برای اولین بار در دوره رواج متدن خراسان

آب رشب روستا و زمینهای کشاورزی آنها از این چشمه

بزرگ مسکونی شد و یافتههای سفالی این متدن به دست

تأمین میگردد .این محوطه تاکنون ثبت نشده است و پرونده

آمد (طرح .)1

تصویر  :1محوطه قاسمآباد (مأخذ نگارندگان
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طرح  :1سفالهای توپ درخت (مأخذ :نگارندگان)

تپه شورچه :این محوطه به عرض جغرافیایی '' 93˚/13'/12و

 .)3در این محوطه یافتههای سفالی از دوره نوسنگی تا دوره

طول جغرافیایی '' 13˚/12'/91و با طول و عرض 011×011

تاریخی به دست آمد .آثار سفالی از دوره متدن خراسان بزرگ

مت در  191متی شامل روستای شورچه واقع شده است.

از این محوطه به دست آمد (طرح  .)3این محوطه در تاریخ

این محوطه در حدود  21کیلومتی رشق قوچان قرار دارد و

 0933/3/01به شامره  91230در فهرست آثار ملی ثبت

رودخانه کشف از حدود  11متی جنوب آن میگذرد .اطراف

شده است.

این محوطه را زمینهای کشاورزی دیم فراگرفته است (تصویر

تصویر  :3محوطه شورچه (مأخذ نگارندگان)

طرح  :3سفالهای توپ درخت (مأخذ :نگارندگان)

گونهشناسی سفالهای متدن خراسان بزرگ در حوضه آبریز

(البته بهندرت گونه سفال منقوش با نقش کنده دیده می-

کشفرود

شود) ،ظروف مخروطیشکل ،بشقابهای پایهدار و ظروف

یکصد قطعه از سنت سفالگری متدن خراسان بزرگ از

بزرگ ذخیرهسازی با پایه شاخص مقعر قالبی است (تصویر

محوطههای حوضه آبریز کشفرود در این مطالعه موردبررسی

 10Bو طرحهای شامره  .)0-9-1-1-3برای مطالعات بیشت

واقع گردید که سنت سفالگری این متدن داراي مشخصات

به (تصاویر  3-01و جدول شامره  )0رجوع شود .بهطورکلی

کلی زير هستند :چرخساز ،برخی بدون پوشش گِيل و برخی

گونهشناسی سفالهای این متدن در حوضه آبریز کشفرود

دیگر که تعداد آنها اندک است دارای پوشش گِيل خیلی

به لحاظ شیوه ساخت ،فرم ،پوشش و رنگ ،ماده افزودنی،

رقیق ،خمريمايه معدين ،بدنه متوسط ،خشن و بدون نقش

بررسی و مطالعه بقایای تمدن...

رنگ خمیره مغز سفال ،پخت ،تزیین و سطح صاف و بسیار

 .3تزئني :در میان سفالها بهندرت گونه سفال منقوش دیده

نرم دستهبندیشدهاند.

میشود .نقشمايههاي آن بهطورکلی شامل نقشهاي

 .0شیوه ساخت :اين سفالها همگي چرخساز هستند،

هنديس کنده است .نقشهاي هنديس کنده كه تنها بر

شکل دهی مناسب ظروف و تناسب فرم و دقت در اجرای

بدنه بريوين قرار دارند (تصویر .)10c

ساخت و همچنین وجود رد چرخ بر روی سطح داخلی

 .1سطح صاف و بسیار نرم :در میان قطعات سفالی تعدادی

سفال ها مؤید استفاده از چرخ سفالگری در تولید این گونه

از سفالها سطح صاف و بسیار نرمی دارند که رنگ خمیره و

سفالی است ،سفالهای بهدستآمده از گورستان گُنورتپه

سطح داخلی و خارجی آنها به یک رنگ درآمده ،خمیره این

نشان میدهد سفالهای چرخساز حدود  %33و سفال

سفالها بسیار پاک است و از پخت بسیار بالیی برخوردار

قالبی  %2است ()Sarianidi, 2007: 53

هستند .اگر خمريه اين سفالها به رنگ آجری باشد سطح

 .2فرم :فرم سفالها بهصورت کاسه ،جام و برخی از ظروف

داخلی و خارجی هم آجری رنگ است و اگر خمريه آنها به

دارای کفهای دکمهای هستند .رايجترين فرم در اين نوع

رنگ نخودی باشد سطح داخلی و خارجی هم به رنگ نخودی

سفال ،ظرفهایی با دهانه باز است .پايههای سفالی نيز در

است .بافت خمريه خیلی متاكم و خمیره مورد استفاده

مجموعه وجود دارد كه احتاملً متعلق به ظرفهای پايهدار با

سفالگر در حد قابل قبولی ورز داده شده است .اگر این

دهانه باز است .همچنني كفهای تخت و دکمهای در

سفالها را با دست ملس کنید احساس میکنید که آنها

مجموعه وجود دارد (تصاویر .)3-01

صیقلی هستند ،درحالیکه آنها صیقلی نشدهاند (تصویر

 .9پوشش و رنگ :سفالها برخی بدون پوشش گِيل (تصاویر

.)10A

 ) 3-01و برخی دیگر که تعداد آنها اندک است دارای

اودمرادُف این سفالها را به  21گروه تقسیم کرده که معیاری
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پوشش گِيل خیلی رقیق (تصویر  )10Dهستند كه رنگ آنها

برای متام پژوهشگران درباره سفال متدن خراسان بزرگ به

۱

نخودی روشن و قرمز آجری است.

شامر میآید ( .)Udemuradov, 2002: 139تولید

 .1ماده افزودنی :خمريمايه اين سفالها مواد معدنی ریز و

سفال ،کورههای سفالپزی و فلزکاری بهطورکلی در منازگاه

خاک رس است ،خاک مورد استفاده سفالگر برای ساخت

پنجم و ششم هامنند یکدیگر است ( Biscione, 1977:

این گونه سفالی باوجود استفاده از ماده افزوده کانی بسیار

 .)115سنت سفايل عرص مفرغ آسياي مركزي شامل سفال-

ریز ،با افزوده گیاهی در اندازههای متنوع قابلمشاهده با

هاي نخودي ظریف غريمنقوش با ظروف مخروطي شكل،

چشم غیرمسلح همراه است هنگام دستکشیدن بر سطح

بشقابهاي پایهدار و ظروف بزرگتر با پایه شاخص مقعر

سفال احساس زبری زیر انگشتان درک میشود که

قالبي است .شباهتها هم در ساخت و هم در گونههاي

نشاندهنده ماده افزوده کانی سفالها است .مهمترين

سفايل ،ادامه سنت اواخر منازگاه ( Vمرحله کاللی) را نشان

مشخصه سفالهای بهدستآمده از حوضه آبریز کشفرود،

ميدهد که از منازگاه ،آلتین و الغتپه واقع در کوهپایههاي

سطح نخودی آنها است درحالیکه در دیگر نقاط سفالها

كوپهداغ به محوطههاي متدن خراسان بزرگ در واحههاي

بیشت به رنگ قرمز کمرنگ هستند.

صحراي مرو گستش یافته است .تغيريات لبه در ظروف،

 .1رنگ خمیره و پخت :خمريه اين سفالها به رنگ آجری

مانند دیگچههای پایهدار از محوطههای اواخر هزاره سوم/

است .سفالها پخت كايف داشته و درنتيجه خمريهاي

اوایل هزاره دوم ق.م ترکمنستان جنوبی ،اجازه ميدهد تا

نخودی و قرمزرنگ دارند .بافت خمريه متاكم است خمیره

تفاوتهای گاهنگارانه را راحتتر تشخيص دهيم (هیربت و

مورد استفاده سفالگر در حد قابل قبولی ورز دادهشده و

کارلوفسکی .)3-3 :0933 ،ظروف نخودی ظریف و متوسط

سفال از بافت پیوسته و مستحکمی برخوردار است و از

است که دارای تزیینات منیباشند .اشکال و نوع ظروف

همین رو قطعات از وزن نسبتاً بیشتی در مقایسه با سایر

شاخص دوره منازگاه  V- VIمنطقه کپهداغ است .یافتههای

گونههای سفالی برخوردار هستند.

منحرص به فرد شاخصی از متدن خراسان بزرگ از بجنورد از

بررسی و مطالعه بقایای تمدن...

تپه چلو ( ،)Vahdati, 2019از اسفراین از جیرانتپه و تپه

شامل-جنوب خراسان تعامالتی وجود داشته است

جنگی ( ،)Vahdati, 2015: 267از خراسان جنوبی از

(  .)Hiebert and Dyson, 2002: 122در این مطالعه

محوطه َرزه درمیان (روش و یوسفی )0939 ،و از سایر

یکصد قطعه از سفالهای متدن خراسان بزرگ که از محوطه-

محوطههای خراسان بزرگ بهدستآمده است .یافتهها و

های حوضه آبریز کشفرود به دست آمد بر اساس پوشش

دادههای سفالی بهدستآمده از شامل خراسان و جنوب

سطح آنها موردبررسی قرار گرفتند .بر اساس این مطالعه،

خراسان اشاره به این موضوع دارد که در طول دوره متدن

 ./.00سفالها دارای پوشش بسیار رقیق ./.3 ،سفالها

خراسان بزرگ در شامل-جنوب خراسان تعامالتی وجود

دارای پوشش غلیظتر و  ./.39سفالها بدون پوشش بودند.

داشته است  .همچنین هیربت و دایسون نیز عنوان کردهاند

بنابراین ،بیشتین تعداد قطعات سفالی سفالهای بدون

که در طول دوره منازگاه  Vو متعاقب آن دوره منازگاه  VIدر

پوشش بودند.
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دوره انحطاط یا زوال متدن خراسان بزرگ

از شهرهای چناران و مشهد در شاملرشقی دشت مشهد

در اواخر دوره منازگاه  Vتغییرات مهمی صورت گرفت.

بعد از قطع کردن جاده مشهد-رسخس در کنار رشتهکوههای

فرایند فروپاشی دوره شهرنشینی در اواخر منازگاه  Vرشوع

مزداوند ادامه یافته و وارد تنگه آقدربند شده و بعد از

شد و در اواخر منازگاه  VIاتفاق افتاد .نشانههای شهرنشینی

گذشنت از این تنگه در روستای پسکمر وارد دشت رسخس

بیشت در نیمه دوم هزاره سوم ظاهر میشود (Masson and

میشود که رسانجام در محل پاسگاه پلخاتون به رودخانه

 .)Sarianidi, 1972: 112-120مهمترین ویژگیهای الگوی

هریررود میپیوندد و از آنجا به بعد به نام رود تجن نامیده

استقراری دوره ششم منازگاه از این قرار هستند .0 :متام

میشود .اگر شهر مشهد را بهعنوان قسمت میانی در نظر

محوطهها کوچک هستند و بهصورت خوشهای هستند .2

بگیریم قسمت غرب شهر مشهد جزء قسمت غربی حوضه

بزرگترین و اکرثیت استقرارها در رشق کپهداغ به دور از کوهها

آبریز کشفرود و قسمت رشق شهر مشهد جزء قسمت

و بهرهبرداری از رودخانههای بزرگ واقع شدهاند  .9هیچ

رشقی حوضه آبریز کشفرود محسوب میشود .محوطه

سلسله مراتبی بین استقرارها وجود ندارد ( Biscione,

دیزاب ،قاسم آباد ،قلئورخانه و نادری در قسمت رشقی این

 .)1977: 125البته ویژگیهای تأیید شده الگوی استقراری

حوضه آبریز قرار دارند که از این چهار محوطه دو محوطه

دوره ششم منازگاه در جنوب ترکمنستان ممکن است به

دیزاب و قاسمآباد برای اولینبار در دوره رواج متدن خراسان

مناطق کوهستانی خراسان قابلتعمیم نباشد .در هزاره دوم

بزرگ به استقرار گروههای انسانی درآمده است .در قسمت

ق.م در بخش بزرگی از آسیای مرکزی تحولت اجتامعی دچار

غربی این حوضه آبریز نیز چهار محوطه پسکمر ،توپدرخت،

دگرگونی مهمی گردید و شکل فرهنگ کامالً تغییر پیدا کرد

کبیر و شورچه وجود دارد که فقط محوطه کبیر برای اولینبار

(ماسون .)011 :0911 ،مراکز قبلی فرهنگی یکجانشینی

در دوره متدن خراسان بزرگ به استقرار گروههای انسانی

افول پیدا کرد و آن مراکز بهصورت پراکنده و متفرق درآمدند

درآمده است .البته ،محوطه کبیر در نزدیکی محوطه چناران

( .)Masson, 1999: 377تقریباً در هامن زمان تپه حصار و

قرار دارد و محوطه چناران از دوره نوسنگی به استقرار گروه-

تورنگ تپه در شاملرشق ایران خالی از سکنه شدند و همین

های انسانی درآمده بود .با بررسی ک ه توسط نگارنده اول در

رویداد در دو مرکز منطقهای منازگاهتپه و آلتینتپه در دامنه

این حوضه آبریز صورت گرفت ،الگوی استقراری محوطههای

ارتفاعات کپهداغ رخ داد (ماسون .)011 :0911 ،تغییراتی به

دوره نوسنگی ،مسسنگی و مفرغ با یکدیگر متفاوت هستند.

همین مهمی در ناحیه استپی آسیای مرکز به وقوع پیوست

در دوره نوسنگی و مسسنگی محوطهها در نزدیکی و یا

(هامن .)011 :رودخانه تجن ،مرغاب ،جیحون و شاخههایی

رسشاخههای کشفرود شکل گرفتهاند ،اما محوطههای

که به این رودخانهها میریزند نقش مهمی در توسعه فرهنگی

عرص مفرغ اکرثا ً در حاشیه کشفرود شکل گرفتهاند.

داشتهاند .در جنوب ترکمنستان کاهش قابلتوجهی از

همچنین مکانگزینی محوطههای متدن خراسان بزرگ در این

جمعیت در حدود  0311سال قبل از میالد اتفاق افتاد

حوضه آبریز در کنار منابع آبی و مسیر راههای ارتباطی شکل

( .)Biscione, 1977: 114بسیاری از باستانشناسان پایان

گرفتهاند .محوطههای بیشتی در قسمت رشقی این حوضه

متدن خراسان بزرگ را نیمه اول هزاره دوم ( 0111ق.م)

آبریز در عرص مفرغ به ترصف گروههای انسانی درآمده بود.

دانستهاند ،اما گاهنگاریهای اخیر محوطههای متدن

دلیل این موضوع که قسمت رشقی این حوضه آبریز در این

خراسان بزرگ در منطقه مرو-بلخ بین  2111تا  0911ق.م.

دوره بیشت به ترصف گروههای انسانی درآمده بود ،میتواند

تاریخگذاری شدهاند (.)Cattani, 2008: 43

ناشی از تجارت و راههای ارتباطی باشد .برخی از محوطههای

تحلیل موقعیت جغرافیایی محوطههای متدن خراسان بزرگ

فوق همچون محوطه قلئورخانه در حاشیه کشفرود قرار

در حوضه آبریز کشفرود

گرفته و محوطه دیزآب در پنج کیلومتی سنگبست میتواند

حوضه آبریز رودخانه کشفرود از حدود پنج کیلومتی رشق

ناشی از تجارت گستده در دوره مفرغ باشند .محوطه دیزآب

شهر قوچان از حوالی روستای دیزاوند رشوع و بعد از گذشنت

در منطقهای واقع شده که کاروانهایی که به سمت تایباد،

قسمت در تردد بودهاند و برخی دیگر به سمت نیشابور و از

موضوع پرداخت .از طرف دیگر ،در طول هزاره دوم قبل از

آنجا به فالت مرکزی ایران در حرکت بودهاند از این قسمت

میالد شنهای بیابانی به داخل دلتای مرغیانه پیرشفت

تردد میکرند .تپه نادری نیز در مسیر راه ارتباطی نیشابور-

داشت که این امر گلهداری حیوانات بهعنوان یک جایگزین

مشهد قرار دارد .همچنین ،قلئورخانه ،توپدرخت ،شورچه

مثبت برای اقتصاد مرغیانه را تشدید میکرد ( Bondioli

در کنار کشفرود قرار دارند که این موضوع نشان میدهد

 )and Tosi, 1998: XVIIIمحوطههای اردوگاهی کوچک

کاروانهای تجاری کشفرود را دنبال میکردند و مسیر راهها

بیشامری با پخش سفالهای خشن حکاکی شده ()ICW

در این دوره از رشق حوضه آبریز کشفرود به دشت رسخس

از سنت آندرونوو در اطراف متام محوطههای عرص برنز پیدا

و از آنجا به جنوبرشق ترکمنستان بوده است .محوطه

شده است ( .)Ibidدر پایان بایستی متذکر گردیم که با

قلئورخانه در منطقهای واقع شده است که آب کشفرود در

حفاری در محوطههای این حوضه آبریز بهت میتوان موارد

این قسمت شور است و تجارت میتواند دلیلی بر این امر

فوق را تحلیل کرد ،اما شواهد سفالی و همچنین موقعیت

باشد که این محوطه به دلیل مسیر تجاری در این قسمت

جغرافیایی محوطهها تا اندازهای این امکان را منیدهد که

شکل گرفته است (نقشههای .)0-2

موارد فوق را بررسی کرد.

مسیر راهها در غرب حوضه آبریز کشفرود به استان خراسان

نتیجهگیری

شاملی و از آنجا به جاهای دیگر منتهی میشده است.

بر اساس تاریخهای رادیوکربنی که از محوطههای جنوب

دامپروری میتواند دلیل دیگری باشد که قسمت رشقی این

ترکمنستان و شامل خراسان بهدستآمده متدن خراسان

حوضه آبریز نسبت به دورههای قبلی بیشت موردتوجه

بزرگ در آسیای مرکزی و رشق ایران در نیمه دوم هزاره سوم

گروههای انسانی بوده است .رشق مشهد پتانسیل بهره-

ق.م توسعه یافت و تا آغاز عرص آهن ادامه داشته است.

برداری از دامداری خوبی دارد ،چهبسا که اکنون دامداران

فعالً منیتوان بر اساس یافتههای سفالی بهدستآمده از

زیادی در این قسمت سکنی گزیدهاند .در این دوره فرهنگی

متدن خراسان بزرگ در حوضه آبریز کشفرود زمان دقیق آغاز

بهاحتاملزیاد قسمت رشقی این حوضه آبریز مورد استفاده

این دوره را مشخص کرد ،زیرا لیهنگاری در محوطههای این

دامداران قرار گرفته بود .برخی قطعات سفالی متدن خراسان

حوضه آبریز هنوز صورت نگرفته است .شباهتهای سفالی

که بهصورت پایههای سفالی هستند (تصویر  )10Bدر میان

بین محوطههای این حوضه آبریز ،با منونههای یافت شده از

سفالهای فرهنگ آندرونوو نیز وجود دارد (Rouse and

محوطههای دلتای رودخانه مرو ،منطقه بلخ و محوطههای

) Cerasetti 2014, 43, Fig. 8,N. C-Dو در محوطههای

خراسان شاملی و جنوبی وجود دارد که نشان میدهد این

قلئورخانه و قاسمآباد به دست آمد .مردمان آندرونوو دامدار

منطقه یک حوزه فرهنگی واحد را شکل میداده است .نکته

بودند و سنت سفالگری آنها در محوطههای دلتای مرغیانه

حائز اهمیت این است که در دوره قبل( ،مفرغ قدیم) ،ما با

بهدست آمده است .وجود پایههای سفالی متدن خراسان

گونهای از سفال در این حوضه آبریز مواجه هستیم که کامالً با

بزرگ در میان سفالهای فرهنگ آندرونوو مبین این موضوع

این دوره متفاوت است .محوطههای متدن خراسان بزرگ

است که تعامالت فرهنگی بین جوامع کوچرو و یکجانشین

واقع در حوضه آبریز کشفرود در کنار منابع آبی و مسیر راه-

وجود داشته است .وجود پایههای سفالی مشابه در دو

های ارتباطی شکل گرفتهاند .قرارگیری محوطههای این

محوطه در قسمت رشقی حوضه آبریز کشفرود و همچنین

حوضه آبریز چه در قسمت رشقی (قلئورخانه و دیزاب) و چه

پتانسیل بهرهبرداری از دامداری در این قسمت این امر را

در قسمت غربی (توپدرخت و کبیر) این حوضه آبریز بیانگر

تشدید میکند که احتاملً قسمت رشقی این حوضه آبریز

ارتباط موقعیت آنها با راههای مواصالتی عرص مفرغ است.

موردتوجه دامداران قرار گرفته باشد .با مطالعه دادههای

الگوی پراکندگی محوطههای این حوضه آبریز بیانگر آن است

گیاهی و جانوری که از کاوش در محوطههای رشقی این

که احتاملً از آنها بهعنوان مراکز بینراهی استفاده میشد.

بررسی و مطالعه بقایای تمدن...

تربتجام و از آنجا به افغانستان در حرکت بودهاند از این

حوضه آبریز به دست بیاید با قطعیت بیشتی میتوان به این
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تجارت منطقهای و فرامنطقهای از دوره مفرغ قدیم رو به

حوضه آبریز مشابه سفالهای منطقه مرو ،بلخ ،چلو (در

فزونی نهاده است .به نظر نگارندگان توسعه و گستش متدن

استان خراسان شاملی) هستند .به دلیل اینکه در این حوضه

خراسان بزرگ در یک گسته وسیع زمینی ناشی از تبادلت و

آبریز و بهطور کل در سه استان خراسان دلتاهای رسوبی بزرگی

تجارت بوده است و نه از طریق مهاجرت (موضوعی که برخی

مانند مرو و تجن وجود ندارد ،این موضوع ما را به اینسو
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