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 چکیده 

ای شــرق ایران تبادالت منطقه های تاریخی ایران، نقش مؤثری در خراســان بزرا در تمامی دوران 

ته و در این زمینه، اطالعات ج  ت. اما در این میان، پیرامون عمل رد  داـش گران اـس امعی در اختیار پژوهـش

چنین  بین رفتن آثار و منابع تاریخی توـسو ـساـسانیان و هم دلی  از  منطقه خراـسان در تاریخ اـش انی، به 

ــد. بر این اســاس، گذر زمان بســیار مندود می  ــیفی  باش   - هدف از انجام این پژوهش که به رو  توص

ــان بزرا )خر  ــت، تنلی  جایگاه خراس ــورت پذیرفته اس ــان امروزی، بلخ، مرو، هرات(،  تنلیلی ص اس

ــ انیان د به  ــد که این امر با  های مذهبی و هنری این دوره می ر زمینه عنوان اولین مقر ح ومتی اش باش

ته اول و مدارک   تان توجه به منابع دـس ناختی به باـس ت آمده از این دوره انجام می ـش پذیرد. پژوهش دـس

باشـد که خراسـان بزرا در تاریخ اشـ انی، چگونه  ها می گویی به این پرسـش رو، در صـدد پاسـخ پیش 

تنوالت ســاختاری مذهبی و هنری گردد و در ادامه، بیشــترین ت ثیرگذاری  ســاز  توانســته اســت زمینه 

درکدام مناطق مشـــهود اســـت. در این راســـتا، با توجه به   تنوالت مذهبی و هنری خراســـان بزرا 

ای بوده و بر  صورت فرامنطقه توان گفت جایگاه خراسان بزرا در دوره اش انی، به های پژوهش می یافته 

امح مذهبی و  اس تـس ت. هم   اـس ورت پذیرفته اـس ان بزرا به فرهنگی ـص دلی  قرارگیری در  چنین خراـس
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رق و غرب، توا  رق ایران،  گذرگاه ارتباطی ـش تی در ـش تر  مذهب بودا، مهر و زرتـش ت با گـس ته اـس نـس

ازی  چون ـسفال هبی داـشته و با توجه به آثار هنری هم هند، چین و حتی روم بیزانس ت ثیرگذاری مذ  ـس

شناسی خو و  د و چین، ت ثیرگذاری هنری ایجاد نماید. عالوه بر آن، با تنلی  ریشه گری در هن و شیشه 

اشــــ انی، درـیافتیم ـکه این منطـقه ـبا توســــعه خو و زـبان پهلوی در داـخ  ایران،  زـبان پهلوی در دوره  

 ای ایجاد نموده است. صورت فرامنطقه یر فرهنگی  به تاجی ستان و افغانستان ت ث 

 ان بزرا، اش انیان، هنر، مذهب، فرهنگخراس واژگان کلیدی:

 

 مقدمه   -1

اسـت که پانصـد سـال بر ایران ح ومت های باشـ وه ایران باسـتان  سـلسـله اشـ انی یک از دوران 

های  بودند که به گفته اســترابون، در دشــت میان گرگان و کرانه   1ز اقوامی به نام پرنی اند. آنها ا نموده 

شـدند )اسـترابون،  منسـوب می  2د و از اتنادیه قبای  داهه زیسـتن تجن جنوبی در پارت شـمالی می 

های خـشایارـشاه در پرـسپولیس مـشاهده  در ـسنگ نبـشته   بار (. نام این اتنادیه را برای اولین 37:  1370

م.( در ابتدا در خراســان بزرا، مقر  226ق.م. تا   249ها ) . اشــ انی ( Kent, 1953: 151) نماییم  می 

ــلی ح ومتی خویش را   ــپس با به اص ــت گرفتن قدرت، نفوذ خود را در مرکز و غرب بنا نهاده، س دس

ــترده نموده و امپراطوری خویش ر  ه در این دوره تنوالت عظیمی در ایران گسـ د. اگر ـچ ا کردـن ا بـن

دلی  از بین رفتن آثار به جهت ، اما به های سـیاسـی، اقتصـادی و بویژه مذهب و هنر پدید آمد زمینه 

ن تخریب عمدی آثار توسـو سـاسـانیان، اطالعات ما در مسـائ  تاریخی این چنی گذشـت زمان و هم 

ــت. هر چه تعدادی   ــته مدارک دوره مخدو  و مبهم اس ــت آمده، اما باید  ای از آن دوران به نوش دس

ــت   ـــته بر روی پوسـ ــر نوشـ ــت ـکه جز چـند نموـنه مختصـ ی کوـتاه و  و تـعدادی کتیـبه اذـعان داشـ

دهد که مربوط به خود اش انیان است، بقیه را متونی تش ی  می   های م شوفه در نسا که نوشته ـسفال 

اعتبار  ـست. متونی که تاکنون دـست کم ـضد و نقی  و بی ها نوـشته ـشده ا ها و رومی ی یونانی وـسیله به 

 
 مردمی کوچ نشین از ایرانیان شرقی بودند که در پیرامون رود تجن در جنوب شرقی دریای کاسپین می زیستند. .  1

2  .Dahae  ایران و اـش انیان به یاری آنان بـسلطنت رـسیده اند. این قوم ظاهراً از ـس اها  نام قومی از ایرانیان اـست ـساکن ـشمال ـشرقی

 اند. ه بود 
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ــیله بودن بخش مهمی از آنها به  ــفانه از حدود قرن ی منققان بر مال شــده وس   18اســت، ولی مت س

اس کار   ته میالدی تاکنون اـس ت )کاویانی،  مورخان را همین نوـش (. بر  256:  1397ها تـش ی  داده اـس

تنلیلی و با توجه به شــواهد   - ه به رو  توصــیفی این اســاس، در این پژوهش ســعی شــده اســت ک 

 خ داده شود: شناختی و منابع دسته اول به دو سوال اساسی پژوهش پاس باستان 

سـاز تنوالت سـاختاری  زمینه خراسـان بزرا در دوره اشـ انی چگونه توانسـته اسـت -1

 مذهبی و هنری گردد؟

ان بزرا در ک -2 ترین ت ثیرگذاری تنوالت مذهبی و هنری خراـس هود  بیـش دام مناطق مـش

 است؟

گویی به ـسؤاالت مطر  ـشده، ابتدا چگونگی حـضور اـش انیان در ایران در این راـستا، برای پاـسخ

تاندهیم و ـسپس با توجه به مدارک و را مورد بنث قرار می واهد باـس ناختی، نگاه مذهبی و  ـش ـش

های مختلف در  ضــور ادیانعقیدتی اشــ انیان را مورد ارزیابی قرار داده و بعد از آن با توجه به ح

ــان بزرا، به چگونگی پذیر  و انتـقال مذاهب در منطـقه می ژوهش  پردازیم. از آنـجا که پخراسـ

ــان بپیش ـــ انی در خراسـ ــی قرار  رو تنوالت هنری و فرهنگی دوره اشـ زرا را نیز مورد بررسـ

های اطالعاتی را  گردد که بیشــترین ت ثیر و دادهدهد، در نتیجه تنها به هنرهایی پرداخته میمی

ــفالدهند، همدر اختیار ما قرار می ــیشــهچون س ــیات  گری، ش گری و خو و زبان. بنابراین فرض

 گونه بیان داشت:توان اینهای مطر  شده را میناظر با پرسشمت

دلی  جغرافیای وســیع و وجود جاده ابریشــم دارای تبادالت و منطقه خراســان بزرا به  -1

ته، بل ه مهمترین  ای  ارتباطات فرامنطقه ی داـش یاـس ادی و ـس ت که نه تنها اهمیت اقتـص بوده اـس

های مذهبی از  چنین نفوذ ـشاخهگی بوده اـست. همعام  در تنوالت مذهبی، هنری و حتی فرهن

و ـسپس به چین و یا از ایران به هند و چین نـشان از تـسامح مذهبی بدون جنگ و  هند به ایران 

ـشناختی در حوزه هنری و  ه این امر با توجه به مدارک باـستانای بوده کفـشارهای مذهبی منطقه

 نماید.فرهنگی نیز صدق می

ه  -2 ادالت منطـق ــان بزرا و تـب ای خراسـ ه حوزه جغرافـی ه ـب ا توـج ت  ای، میـب اـف ه  توان درـی ـک

ته و به لناظ فرهنگی )خو و   ترین ت ثیر هنری را بر منطقه چین و هند داـش ان بزرا بیـش خراـس
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 منطقه ایران، افغانستان و تاجی ستان، ت ثیر داشته است.  زبان( نیز بر ک 

 

 روش پژوهش  -2

ــیفیپژوهش پیش ــاس ـماهـیت و رو ، از گوـنه تنقیـقات توصـ تنلیلی و ـبه لـناظ    -رو بر اسـ

ت که با توجه به مدارک  نوع پژوهشهدف، از  عی بر آن اـس ت. در این پژوهش ـس های بنیادی اـس

تان ته اول، اباـس ناـسی و منابع دـس ان بزرا در تنوالت، مذهبی و هنری  ـش همیت و جایگاه خراـس

 دوره اش انی مورد بررسی و تنلی  قرار گیرد.

 

 پیشینه پژوهش    -3

لطنت اـش انیان و روابو بینهای اخیر تنقیقات زیادی در  در دهه المللی این دوره  چگونگی ـس

طق غربی ایران و در ارتباط  رو، این تنقیقات بیـشتر در ارتباط با مناـصورت پذیرفته اـست. از این

ــان بزرا و دوره  -های یونانیبا فرهـنگ  ــورت گرفـته و یا در باب خراسـ های تاریخی و  رومی صـ

اند، اما در  نامه منتشــر شــدهالب کتاب، مقاله و پایاناگر چه مطالب بســیار زیادی در ق   اســالمی

  - قه در تنوالت مذهبیزمینه جغرافیای تاریخی خراـسان بزرا در دوره اـش انی و نقش این منط

ای بیان شــده اســت. در این زمینه  هنری این دوره، تنقیقات بســیار مندود و جســته و گریخته

ــان   ــ )نقش خراسـ ذهبی و هنری دوره اشـ ا میدر تنوالت ـم انی( تنـه االتی چون: ـ  ه مـق توان ـب

ان  ب(، خراسـ 1383های برآمدن اـش انیان در خراـسان بزرا از منمودآبادی )جـستاری در زمینه

یوا ) انیان از ـش ابور در گذر زمان از رحمانی و دیگران )1390بزرا و خراـس هر نیـش (،  1392(، ـش

ان بزر ان در طول  1393ا از کریم الوار و خسـروآبادی )جغرافیای تاریخی خراـس (، حدود خراـس

(، جغرافیای اســترابو از  1389(، تاریخ ایران باســتان از پیرنیا )1347چی )تاریخ از مدیر شــانه

(، اولین تختگاه پارت از بیانی  1389(، تاریخ کمبریب از یارشـــاطر و دیگران )1370ســـترابون )ا

دان از زری1356) ــاره نمود  1358کوب )ن(، در قلمرو وـج ه خودی خود  ( و ... اشـ ه این امر ـب ـک

های  دارد. در نتیجه، در این تنقیق با اســتفاده از پژوهشضــرورت انجام این پژوهش را بیان می

شــناختی تال  ن و اســتفاده از منابع جدید فارســی و انگلیســی در کنار مدارک باســتانپیشــی
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ژوهش جامع به ه ـشود و برای اولین بار در یک پتر به موـضوع نگریـستگردیده اـست که تخـصـصی

 نقش خراسان بزرا در دوره اش انی پرداخته شود.

 

 شهریاری اشکانیان در خراسان بزرگ  - 4

ــت  1ان انیان یا همان پارتیدر ابتدا باید گفت اشــ  های  از قوم پرنی ی ی از قبای  داهه در دش

ینون و جینون بوده ده )منموـس دآبادی،  اند که در قرن چهار قب  از میالد از قبای  خود جدا ـش

با رهبری ارـشک از ـسمت ـشمال ـشرقی ایران پیشروی کردند و شهر نسا  ( و 134-130ب: 1383

(. در باب شـناسـایی موقعیت پارت نیز 368:  1393دند )وکیلی،  و بعد از آن پارت را تصـرف نمو

فلدتوان به گفتهمی ند تاریخی به   2های هرتـس اره نمود، چرا که وی با کنار هم نهادن چند ـس اـش

یده هر توس ی ی از پایتخت این نتیجه رـس هری  های پارتیان میاـست که ـش د. توس همان ـش باـش

طور کلی در باب  اما به(. 128:  1389ارـشاطر و دیگران،  ـشود )یاـست که امروزه مـشهد نامیده می

 توان به چند منبع اشاره نمود:حدود و ثغور منطقه خراسان در دوره اش انیان می

یر باب ان بر 3یتگبه گفته مون  -1 ت که پس از پیروزی اردـش ور پارت اـس ان همان کـش ، خراـس

 (.22: 1386  پادشاه اش انی، نام خراسان را جانشین پارت کرد )جوان،

نامیدند  می  "پارتیا"آمده  که آن را یونانیان    "پرثوه"ی بیسـتون نیز نام خراسـان در کتیبه  -2

 (.114: 1347چی،  )مدیر شانه

گونه شناسایی و بیان داشته است: »پرثوه نام قبیله بزرا ر نیز این منطقه را اینمرحوم بها -3

وه بوده و آن ـسرزمین خراـسان امروزی اـست که  ی پرثیا ـسرزمینی وـسیعی اـست که مـس ن قبیله

ب به از مشــرق به صــنرای اتک )دشــت خاوران قدیم( و از شــمال به خوارزم و گرگان و از مغر

 پیوسته است« )همانجا(و از نیمروز به سند و زاب  می  قومس )دامغان کنونی(

ــ   -4 ــتا )فص ــت: 1در بخش وندیداد در اوس ــور"( نیز چنین آمده اس ی که من  پنجمین کش

 
های ـشرقی هخامنـشیان )پارثوا( که در کتیبه داریو  در بیـستون  هلنی به اـستان   - را اولین بار نویـسندگان یونانی   "پارت ". اـصطال   1

 نمودند. ذکر شده است، اطالق می 
2     . Herzfeld 

3  . Moongate 
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ــاید می ــد و در میان مرو و بلخ وااهورامزدا آفریدم نیس ــتباش ــده اس . از آنجا که وندیداد  "قع ش

دوره اـش انیان نگار  ـشده است، حدود خراسان  بخـشی از کتاب اوـستا بوده و این قـسمت نیز در  

ت )همان:   ود دولت  توان گفت حدطور کلی می(.  به115یا همان پارت، تا مرو و بلخ نیز بوده اـس

اشــ انی: از طرف غرب تا رود فرات، از ســمت شــرق تا ســند و پنجاب، از طرف جنوب تا خلیب  

مال تا کفارس و دریای عمان و اقیانوس هند،   مت ـش ینون و دریای  وهاز ـس های هیمالیا، رود ـس

 (.180: 1، ج 1389خزر و قفقازیه )پیرنیا،  

بیان می بنابراین اش انیان، بر خالف آنچه که توسو پژوهشگ  شود، ساختار ح ومتشان  ران 

گیری  ی بنیادی در ش   باشد، بل ه این دوره، مرحله غیرمتمرکز و متزلزل نمی   یک نظام سیاسی 

امپراتوری  دیوان ه نخستین  یا  منسجم  است  ای  بوده  آسیا  غربی  جنوب  در  پیچیده  ساالری 

 (Wanke, 1981: 303 ).  بزرا،  ی یا همان خراسان ها در ایران شرقاما در باب شهریاری اش انی

که   داشت  اذعان  ویران باید  نه  هلنیسم پارتیان  میرا   برنده   1گر  بین  از  نه  و  میرا   بودند  ی 

زرتش  آیین  نه دشمن  و  راندند  . تی هخامنشی  فرمان  ایران  فالت  بر  سال  پانصد  از  بیش  کما 

سنت 393:  1382)فرای،   به  و  یونانی (  هیچگاه  و  بوده  معتقد  پیشین  و های  سلطه    مآب  زیر 

توان به چند مدرک مهم  اند که برای ادعای این سخن نیز می ها نبوده فرهنگ و مذهب یونانی 

عنوان اولین پایتخت  دست آمده از نسا به ک به اساس شواهد و مدار   که بر اشاره نمود. ی ی آن 

ان  دنبال سنت هخامنشیان، برای خدای اش انیان، مشخن گردیده است که اش انیان همواره به 

بوده  معتقد  زرتشت  دین  به  و  ساخته  آن ( Boyce, 1986: 541) اند  معابد  دوم  اسناد  .  در  که 

دلی   که تاریخ اش انیان به سوم آن   ها و روزهای تقویم زرتشتی ثبت شده است و اش انیان ماه 

هایی  های ساسانیان برای مشروع جلوه دادن ح ومت سیاسی و مذهبی خویش، تنریف بدگویی 

مدت و  ها انجام داده و دوره اش انی را کوتاه نامههایی از جمله خدای رسمی و کتاب   در تواریخ 

ظالمانه از کتب ساسانی، به متون    ه این نوع تف ر اند ک بیگانه از فرهنگ و هویت ایرانی دانسته 

دانستند که فاقد فرهنگ و ساختار  اسالمی راه یافته است. ساسانیان، آنان را اقوامی صنراگرد می 

 
ه به ایران تمای  به ایجاد فرهنگ هلنی در ایران  گویند. اس ندر با حمل ق.م. در یونان فرهنگ هلنستیک می   5. به فرهنگ آغاز قرن 1

 (. 47: 1394پو ،  را داشت اما با مرا زودهنگام وی، موفق به این امر نگردید )سیاه 
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دلی  نداشتن سابقه شهرنشینی و مدنیت از سیر تمدن فرهنگی  سیاسی منسجمی بودند که به 

-اند تا هخامنشیان )زریننیان بوده دهنده سنت یونا اطالع بوده و به همین دلی ، ادامه  ایران بی 

های دشمنان خویش، یعنی  ها از بدگویی (. در این بین نیز اش انی 43:  1393کوب و نادری،  

عبارت دیگر، ف ر بربر بودن اش انیان و  در امان نبوده و لف  بربر را برخود گرفتند. به   ها رومی 

 ( :Wolski, 1966  ده است ـ   ش ـ ین دیدگاهی حاص لو چن ـ رویب و تس ـ فقر فرهنگی آنان بر اثر ت 

-گرا و ضد یونانی و التینبرع س، اش انیان بنا بر تمام شواهد موجود، آش ارا ایرانی   .( 65-67

کردند. این را  دند، یعنی خود را در مقاب  ِیونانیان سلوکی و غربیان رومی، تعریف می ژادان بو ن 

شان. از  سیاست دینی و فرهنگی توان دریافت و هم با توجه به  شان می ست نظامی هم از سیا 

سوی دیگر، اش انیان با نهادن نام ارشک یا اشک بر روی شاهان خویش، از همان ابتدا خود را  

دهنده  می ادامه  هخامنشیان  سیاسی  سنت  )وکیلی،  ی  کلمه  861:  1393دانستند  باب  در   .)

بودن از فرهنگ    یعنی دوستدار یونان نیز باید گفت که این تعبیر شیفتگی و مطیع   "فیلهلن "

گذارد و کردار سیاسی شاهان با استفاده از این کلمه، نماد هواداری از  یونانی را به نمایش نمی 

هم  نیست.  یونان  و  طور که می ان دولت  یونانیان  با  دائم در حال جنگ  اش انی،  دانیم شاهان 

ایران می  از سرزمین  آنان  راندن  به  و  بوده  و ز سلوکیان  آنان  پرداختند  را دوستدار  مانی  خود 

یونانیان نامیدند که دیگر ام ان بسیب شدن و ادعای سلطنت یونانیان در ایران کامالً از بین  

یابد  در ایران تبدی  گردیدند. بنابراین، این لف  در این بازه زمانی معنا می رفته و تنها به اقلیتی  

چنین  و و زبان یونانیان و هم تفاده از خ (. حتی اس 385ها )همان:  و نه در ابتدای ح ومت اش انی 

نفوذ هنری و فرهنگی آنان در تمدن اش انی، تنها در این زمان روی نداده است، چرا که در  

ای از زمان، زیر سلطه هخامنشان  ن نیز یونانیان حضور داشته و حتی در برهه زمان هخامنشیا 

چنان بوده  یونانی اند.  مهم  شهرهای  از   بسیاری  هم که  آناتول ها  از  چون  جزئی  نیز  بال ان  و  ی 

های هخامنشیان بوده است. بنابراین این نوع نفوذ از دوره هخامنشی رواج و در دوره  ساتراپی 

 (.37:  1379بی،  ود رسید )توین اش انی به اوج خ 
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 ای منهقه -نقش خراسان بزرگ در تحوالت مذهبی -5

 آیین زرتشتی -1-5

های پیشین دهندگی سنتیران و اثبات ادامهکه به چگونگی ح ومت اش انیان در اپس از آن 

ها پرداخته شد، در این قسمت به نقش خراسان بزرا در تنوالت مذهبی  ایران توسو اش انی

های مذهبی  شود، جایی که تالقی دیدگاهها پرداخته می عنوان اولین مقر ح ومتی اش انیان، بهایر

ترین ( ی ی از مهم1یان، شهر نسا )تصویر. در این م گرددبودایی، مهری و زرتشتی مشاهده می

آباد، پایتخت کیلومتری غرب عشق 18 باشد که امروزه درهای آغازین دوره اش انی میمنوطه

ستانی در دوره اش انی، جزئی از خراسان بزرا منسوب  کمنستان واقع شده است. این شهر باتر

ی پادشاهی خویش را در این تختگاه  ق.م.( اولین پادشاه اش ان 249شده است. جایی که ارشک ) می

این شهر به این اساس،  بر  بهاعالم نمود و  پارتیان  اولین تختگاه  تدریب توسعه پیدا نمود عنوان 

 (. 16: 1353یانی، )ب

 

 
 ( 4: 1396آرا، ( گستره امپراطوری اش انی )ح مت1تصویر
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باشتان این قسمت حائز اهمیت است، مدارک  بهآنچه در  از حفاریشناختی  های دست آمده 

باشد که اطالعاتی از تمایالت و نگر  مذهبی اش انیان در ابتدای ح ومت انجام شده در نسا می

دهد که براین اساس نه تنها نگر  مذهبی، بل ه به سبب آن،  قرار می   خویش را در اختیار ما 

توان بررسی و تنلی  نمود. ای را نیز میچنین ت ثیر و ت ثرات منطقهتغییر و تنوالت مذهبی و هم

وجود  دست آمده از نسا، این احتمال را در ذهن بهها و معابد یونانی بهدر ابتدا با توجه به مجسمه

هلنی داشته است. اما با توجه به   - دیدگاه مذهبی اش انیان، گرایشی به مذهب یونانی  آورد که می

سفالآتش ده و  مینوشتهها  منطقه  این  از  م شوفه  اولین های  دوره،  این  در  که  دریافت  توان 

چون زرتشتیان که برای شادی روان مردگان بویژه پادشاهان  ها برای روان مردگان )همآتش ده

  های زرتشتی. پس این نوع عمل رد، گرایش(Boyce, 1986: 541)نمودند( بوده است  ایجاد می

های اش انی  نوشتهزرتشتی در سفالنام خا     350که  سازد، بویژه آندر این دوره را نمایان می

به نسا  هم در  است.  آمده  توسو  دست  تنها  سلوکیان،  از  پس  زرتشتی  تقویم  از  استفاده  چنین 

بنابراین، در منطقه خراسان بزرا هم    .(De jong, 2013: 32)ستفاده قرار گرفت  اش انیان مورد ا

وعی دیدگاه تسامح مذهبی در  گردد که به نگری مشاهده مینگاه اعتقادی هلنی و هم زرتشتی

دارد. اما در باب پرستش خدایان یونانی در دوره اش انی، باید اذعان داشت این دوره را بیان می

چنان مقدس و قاب  ستایش در کنار اهورامزدا  دوره اگر چه خدایان هلنی را هم  که مردمان این 

نوع نگاه اعتقادی باقی ماندند، یعنی    شماردند، اما تعداد مندودی در این و دیگر خدایان ایرانی می

( که نمادی  2چون ایزد آفرودیت )تصویراند، همخدایانی که همزادی در نگاه مذهبی ایرانی داشته

 (. 520: 1395یزد آناهیتا در ایران باستان است )ظهوریان، از ا
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 ( Ghirshman, 1953: 29)( مجسمه آفرودیت، نسا 2تصویر

 

ــاس آنچه که   ــ انی بر اس ــد، اش ــنت بیان ش های ایرانی بیگانه نبوده، بل ه با دیدگاه  ها نه تنها با س

  ایران ت ثیرگذار بود. البته این زرتشتی هخامنشیان، ح ومت خویش را آغاز نمودند که این امر در ک 

ــرقی ایران نیز در ارتباط با ایر ت ثیر تنها مندود به جغرافیای ایران نمی  ــایگان ش ان گردد، بل ه همس

ــانی  ـــ انی مورد ـت ثیر این نـگاه اعتـقادی قرار گرفتـند. در این مـیان کوشـ ــایـگان    1ـها اشـ ی ی از همسـ

نمودند و در این بین، ارتباط  و پاکـستان ح ومت می قدرتمند ـشرقی اـش انیان بوده که در افغانـستان  

ترده  تان ایجاد نمودند )ندو اـش انی ای با گـس یـس ان بزرا و ـس ن،  ها از طریق منطقه خراـس :  1381ـش

ــتان نیز از مراکز مهم ارتباطی  128 ــیس ــان، س ــت که در این دوره عالوه بر خراس (. الزم به ذکر اس

رقی ایران از منـسوب می  ایگان ـش اند. این طریق نیز در ارتباط با دیگر مراکز ایران بوده گـشت و همـس

ویژه جاده اصلی کاشغر به  اما از آنجا که کوشانیان به دلی  دادوستدهای خود از طریق جاده ابریشم، ب 

اند ـسمرقند، مرو، نیـشابور، همدان، کرمانـشاه به تیـسفون، ـسلوکیه و انطاکیه با خراـسان در ارتباط بوده 

ان این دو (. در نتیـجه 20:  2536)تشـــ ری،   اـطات، تـعامالت و ـت ثیر و ـت ثرات زـیادی مـی ی این ارتـب

 
انی 1 ده اول ق.م ها نام خانواده و طایفه . کوـش یدند. نام  . بوده ای در ـس وانگ به قدرت رـس ی به نام کویی ـش خـص اند که تنت فرمان ـش

 (. 90: 1371چی بوده است )بهزادی،  ه تر آنان یوئ قدیم 
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ــاهده نمود. توان در منطقه شـــ   گرفت که ی ی از این ت ثرات را می  زمینه مذهبی و اعتقادی مشـ

پارتی، همتایی برای اهورامزدای پارـسی باـستان ـشد و این همان    "هرمز یا هورمزِد"طور مثال، لف   به 

تر و اوـستایی  در نهایت،، در عـصر اـش انی و ـساـسانی در زبان عمومی مردم، جانـشین نام کهن اـست که 

پادـشاه کوـشانی    1ی کانیـش ا توان در کتیبه د را دقیقاً می ـشود. لف  هورمز پارـسی باـستان اهورامزدا می 

نمایان  ایش ها و ـس اها، با وجود گر دهد که کوـشانی چون ایران مـشاهده نمود که این نـشان می نیز هم 

م هورمزد را در پیوند با دین،  به دین بودایی، برخی از نمادهای دین زرتشـتی مانند سـرو  و خودِ نا 

ای از  را نشانه   2های هرمائوسی توان س ه اند. به این ترتیب، می گرفته کار می ره به ـشان در این دو دولتی 

که در ایران شــرقی به قدرت    دار بودن این رســم دانســت. احتماالً نخســتین شــاهان تخاری ریشــه 

ــت  ــیدند تلفیقی میان دین بودایی و زرتش ــیدند، کوش ــ ه از این  .ی پدید آورند رس ــان  رو، بر س هایش

ــاه  ــیلئوس هرمایئوس( را حک می  هورمزدشـ دادند. ناگفـته  کردند و به خود لـقبِ هورمزدی می )باسـ

انی هم  اهان کوـش که کانیـش ا نیز  قی ماند، چنان چنان با نماند که لقِب خداوندی یا هورمزدی برای ـش

داند و این بدان معناســت که هیچ بعید نیســت در میان  خود را پســر خداوند و ســزاوار پرســتش می 

د )وکیلی،    پدرانش،  ده باـش ویر هورمزد آغاز ـش اه با تـص م همزادپنداری ـش (. عالوه بر  114:  1393رـس

ــانی  ــد، کوش ــلو بر هند و  ها نیز که به آنچه که بیان ش قبول دین بودایی، معابد زیادی برپا دلی  تس

ــاختند، باعث گردید دین بودا نیز به  ــده و س ــرقی ایران ش ــایگی با ایران، وارد مرزهای ش   دلی  همس

(. حتی مورخین اـسالمی نیز به بودایی بودن ـشرق ایران، ـشام   134:  1350معابدی برپا ـشود )بیانی،  

(. 110:  1395اند )منمدی،  آنان اشـاراتی داشـته  جای مانده از خراسـان بزرا و افغانسـتان و آثار به 

ان اـش انی نیز  دنبال نفوذ دین بودا در ـشرق ایران و به خـصو  خراـسان بزرا، بـسیاری از ـشاهزادگ به 

لوه  "ای اش انی به نام اشک، به شهر  ترویب آن بپردازند، تا آنجایی که شاهزاده به این دین گرویده و به 

ترویب و اشــاعه این دین در های بودا به کتاب فر نموده و با ترجمه  پایتخت ســلســله چین ســ   "3یانگ 

 (. 160:  1376چین پرداخت )کجباف،  

 
1 . Kanishka 

  (. 18: 1389. هرمائوس پادشاه کاپیسا )منطقه کاب ( بود که به ضرب س ه در این منطقه پرداخت )گرنه،  2

3. Luo ying 
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 آیین مهری   -2-5

باشد. در زمان هخامنشیان، اردشیر دوم  اعتقاد به ایزد مهر تنها مختن به دوره اش انی نمی

به را  مهری  آیین  که  بود  مهکسی  و  ناهید  نام  به  اشاره  با  و  رسمی  شهریاری  طور  آیین  در  ر 

(. در دوره اش انیان نیز همانند دوره پیشین، ایزد  362:  1393هخامنشی تثبیت کرد )وکیلی،  

طور رسمی در این دوره ش   گرفت. دلی  دیگر اهمیت فراوانی یافت و آیین مهری به  مهر بار

نان است که این امر را  گونه بیان داشت که ایزد مهر، ایزد جنگاوران و پهلواتوان این این امر را می

-افزاری خو  گونه دریافت: »آن پیروزمندی که رزمتوان در توصیفات اوستا از این ایزد این می

ستایم  می  .ساخت با خود دارد، آن که زورمندترینِ زورمندان است، آن که دلیرترین ِدلیران است

آزما،  ارآزموده را ... آن پهلوانِ رزممهر را، آن نخستین دلیر مینوی را، آن بسیار مهربان را، آن ی ِ ک

سرشار به کشور از گفتار مینوی است ... کسی که پیروزی  بختِ بلند پایگاهی که پی ر   آن نیک 

اند،  آور بوده(. از آنجا که اش انیان در پهلوانی و جوانمردی بسیار نام22:  1396بخشد )اکبرپور،  می

آنان منطبق بود و در این دوره توانست گستر     1لو ی ی بنابراین این آیین با نگاه مذهبی و ایدئو

بی ت ایزد مهر در میان آنها  جهانی یابد. به هر حال، ویژگی جنگاوری شاهان پارت عام  منبو

گشت. حتی آنان به حلول ایزد مهر در وجود پادشاه اعتقاد راسخی داشتند. حتی در اسناد نسا  

ی مهر. به معنی آفریده  "مهرداد "طور مثال، نام ست. بهنام مهر در ترکیب نام شاهان ت رار شده ا

های ح ومت ن جایی که نخستین پایهبه احتمال از مناطق شرقی ایرا  2این آیین به گفته ویدنگرن

(. برای  102:  1397اش انیان ش   گرفته است، نش ت یافته است )خسروی، صادقی و افخمی،  

تنقیق در زمینه آیین مهری دشوار   3فرانتز کومون  اثبات این ادعا، الزم به ذکر است به گفته 

باشد، اما آثار  رک م توب میاست، چرا که مدارک دال بر حضور اولیه مهر در شرق، بر اساس مدا

جای مانده از آیین مهری بیشتر در غرب موجود است. در زمینه نفوذ و گستر  آیین مهری به

 
قدان به  اقـسام ـسیـستم های ف ری و فلـسفی و منجمله مذهب که به نو عی در تعیین خو مـشی، عم  یا موـضع گیری معت انواع و  .  1

 .اجتماعی مؤثر باشد   - ها در مسای  سیاسی  آن 

2    . Widengren 

3. Franz Cumont 
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اروپایی، این آیین وارد هند و سپس ایران شده    باید اذعان داشت که با مهاجرت مهاجران هند و

ی مذهبی نام مهر بارها ذکر  ترین کتب تاریخای که در کتاب وداها ی ی از قدیمیبه گونه -است 

(. سپس با نفوذ پارتیان از شرق به غرب ایران و تمرکز قرارگیری  16:  1387شده است )ورمازرن،  

ای یافت. نوبه خود در این مناطق رواج گستردهیز بههای آنان در غرب ایران، این دین نپایتخت

باشیم، سپس با قدرت گرفتن می  طور مثال، در اوای  ح ومت اش انیان، شاهد معابدی در نسابه

به غرب، شاهد معابد مهری بی  از شرق  ایران میآنان و تغییر پایتخت  باشیم.  شماری در غرب 

باشد که وزه به معبد مهری قلعه ضناک معروف میمثال بعد معبدی مهری در آذربایجان که امر

ها گذاشت، چرا ری در میان رومیسزایی در ترویب آیین مهنوبه خود، ت ثیر بهاین معبد نیز باز به

های مذهبی مهر قرار  دلی  ارتباط نظامی با شمال غرب ایران، تنت ت ثیر اندیشهها بهکه رومی

 ( پذیرا گشتند  را  مهری  آیین  و  مرادی،  گرفته  و  موقعیت 128:  1393عمرانی  زیر  نقشه  در   .)

( که به 3شد )تصویرباقراگیری نسا در شمال شرق و قلعه ضناک در شمال غرب مشخن می

چنین جاده ابریشم  توان مشاهده نمود. همنوعی سیستم ارتباطی و مراکز مهم مواصالتی را می

دارد که  مللی شرق و غرب را بیان می الکه با خو قرمز مشخن شده است، به ننوی ارتباط بین

ؤثری را ایفاء  هنری، نقش م  –ای، چه در زمینه تجاری و چه در زمینه مذهبی  در تنوالت منطقه

 نموده است.  می

 

 
 ( 116: 1393( نقشه قرارگیری معابد مهری، نسا و قلعه ضناک )عمرانی و مرادی، 3تصویر
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ی شرقی  ها های غربی نبود، چرا که در دولت ب و دولت البته این نوع ت ثیرگذاری مذهبی تنها بر غر 

ها نیز سالیان دراز بر اشاعه مهرپرستی  میان، مغ نماییم. در این  ایران نیز این ت ثرات را مشاهده می 

هایی که به نام سورا، یعنی ستایشگران خورشید  خصو  در سرزمین س اها، هندی اند، به پرداخته 

ای که با آیین  بخش در هند و رابطه نمودند و وجود مهر نجات ترویب می معروف بودند و آیین مهری را  

 (. 116:  1395کند )منمدی،  ن را ت یید می مهرپرستی در ایران داشت، توسعه آ 

نماید، ت ثیر آیین مهری بر آیین بودا بر اثر ارتباطات صورت پذیرفته در این  اما آنچه مهم می

های مذهبی رواج  م در دوره اش انی، ساخت تندیس و شمای دانیطور که می باشد. هماندوره می

طور مثال،  ز مرزهای ایران نیز مشاهده نمود. بهتوان حتی در خارج اداشت و این نوع ت ثیر را می

آموخت سازی حمایت ن رده بود و آیینی را فرا میرغم بنیانگذار ، از پی رهدر مذهب بودا که به

ترین نظام حمایت ترین و متنوعکه مخالف داشتن چیزهای مادی بود، در این دوره دارای غنی

 (.17: 1398، ( )دادور و برازنده حسینی4بصری شد )تصویر
 

 
 ( 334: 1393( میترایه بوداهای نشسته، هند )وکیلی، 4تصویر

 

: 1393های بزرا بودا ساخته شد )وکیلی،  مصادف با این دوره اولین تندیس  1در دوره کانیش ا 

بر سرزمین239 را  ت ثیر مستقیم هنر و مذهب اش انیان  به ( که  بزرا را  های شرقی خراسان 

 
 م.  120ی ی از بزرگترین پادشاهان کوشانی به سال   .  1
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ه بر آنچه که بیان شد، در این دوره عنصر دیگری نیز ش   گرفت و آن گذارد. عالونمایش می

زرتشتی و مفهوم آخرالزمانی    1ا  آش ارا از سوشیانسبودای آخرالزمانی بود که ساختار اساطیری

روشنی آمیختگی دین بودا و کیش  ایزدِ داور )مهر دادگر( برگرفته شده است. این بودای ناجی به 

های کانیش ا  نامند. حتی بر پشت س همی  "بودا   میترایه"بودای مهری را    دهد. مهر را نشان می

دیده می )تصویر  نقش میترا  مانند مودره5شود  را  به کمر دارد و دستش  های  ( که شمشیری 

 (. 322بودایی باال گرفته است )همان:  
 

 
 ( 322: 1393کانیش ا )وکیلی، ( نقش بودا برس ه 5تصویر

گونه بیان داشت توان اینب اهمیت خراسان بزرا در رواج مذاهب میالزم به ذکر است در با 

طور مثال، وجود آتشگاه آذر برزین مهر که خراسان از گذشته، مرکز زیارتی زائران بوده است. به

تواند عاملی  گردید و این امر میمیدر رویند که خود عام  ورود زائران و یا مسافران به این منطقه  

که در میان  (، بویژه آن117:  1382هب در این منطقه منسوب گردد )بویس،  برای ترویب مذا

جای  به نیایش ایزد مهر اختصا  داده شده است و به  "مهریشت"مزدیسنا یک یشت اوستا با نام  

(. عالوه بر آنچه که 421:  1358کوب،  شد )زرینها، مراسم جشن مهرگان برگزار میدیگر مراسم

مبادالت  بیان شد، خراسان در شا تنها  نه  میان،  این  در  و  داشته  قرار  ابریشم  اصلی جاده  هراه 

و حتی مذهبی   فرهنگی، هنری  مبادالت  ما شاهد  بل ه  است،  داشته  رونق  اقتصادی  و  تجاری 

 
 گویند.   (Sushyant)منجی آخرالزمانی در دین زرتشت را سوشیانس     1.
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این مناطق می نیز در  بودایی، مهری، اسالمی(  به)مانی،  برگزاری مراسمطور مثاباشیم.  های  ل، 

( که این امر نشان از ارتباطات و تبادالت  51:  1390بیگی،  تمآیین مهر در منطقه کوشان )رس

مذهبی این منطقه با ایران اش انی است. بنابراین، ت ثیرات ادیان بر فرایند ارتباطات میان فرهنگی  

ها بوده  عناصر فرهنگی ملت  ترین وجوهدر مسیر جاده ابریشم گفتنی است که ادیان ی ی از مهم

 (.110: 1395حامدی و ناصری، است )علیزاده بیرجندی، 

 

 نقش خراسان بزرگ در تحوالت هنری و فرهنگی منهقه   -6

ترین تنوالت اقتصادی، فرهنگی، مذهبی گمان ی ی از برجسته ت سیس جاده بازرگانی ابریشم، بی 

در شمال غربی چین  1آن  -طوالنی را از چنگ و ارتباطی جهان قدیم بوده است. این جاده مسیری  

کرد. سهم ایرانیان در رونق این جاده اهمیت های دریای مدیترانه و دریای سیاه طی میتا کناره 

ق.م. به مثابه پ  ارتباطی بین شرق و   100سزایی داشت، زیرا ایران عصر اش انی بویژه از سال  به 

های پامیر تا کوشان توان ترکستان، بلندی این مسیر را می غرب گردید. شهرهای مهم واقع شده در  

قدیم، باختر، مرو، سغد و کاشغر، بخارا و سمرقند و در نهایت خراسان بزرا را ذکر نمود. در این 

پذیرفت و حتی هنری نیز صورت می  -مسیر عالوه بر مبادالت تجاری و اقتصادی، مبادالت فرهنگی 

(. 10ف:  ال 1383یز در این دوره حائز اهمیت بوده است )منمودآبادی،  های رایب برای مبادالت ن زبان 

براین اساس، خراسان بزرا نقش مهمی در تبادالت فرهنگی و هنری ایران با منطق شرق و غرب 

 نموده است. را برای ایران اش انی ایفاء می 

 

 گری  هنر سفال -1-6

بوده اسـت که از بدو آغاز تمدن تا به گری در ایران، از مهمترین شـعب هنرهای سـنتی  سـفال

اهده میامروز ادامه پیدا کرده ا فالـست و در یک نگاه گذار به تاریخ مـش گری ایران،  نماییم که ـس

ور  ارز  و منزلتی بی رفت، ابت ار و تزیینات با دو کـش ر جهان دارد و از لناظ پیـش راـس نظیر در ـس

 
1. Chang-an 
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گری در دوره اـش انی مانند ـسبک  (. ـسفال178: 1368یونان و چین قاب  مقایـسه اـست )مهرپویا،  

ای ت لیفی بود که در یک دادوسـتد سـازگار هنری و بازرگانی با مراکز  وهی معماری، شـیو شـیوه

النهرین، چین و باختر، قالب و منتوای گوناگونی  سـاخت سـفال در کشـورهایی چون مصـر، بین

ـشناـسی  های باـستان(. تا قب  از کاو 403:  1392فرد،  خود گرفته و ارائه داده اـست )کامبخشبه

فال دوره اـش انی از دورههای متعلق به ددر م ان های قب   وره اـش انیان، ـشناخت و تـشخین ـس

ی ـسیر فرهنگی و هنر هخامنـشیان  ها، اـش انیان ادامه دهندهو بعد دـشوار بود، زیرا طبق پژوهش

انیان بودند. اما با برر اـس ی و کاو و عام  انتقال آن به دوره ـس خن  ـس ورت پذیرفته مـش های ـص

ــ  ــ انی دارای ش ــفال اش ــهگردید، س ــر بهاخص ــد و دارای نُه منطقه  می فرد خودهای مننص باش

ــفال ــیری و کاتب،  س ــت )بص ــفال41: 1395گری در ایران بوده اس گری  (.  ی ی از نُه منطقه س

در این دوره را    گریباشـد و از مراکز مهم سـفالاشـ انی، منطقه شـمال شـرق و شـرق ایران می

دشـت نیشـابور بیان داشـت )داوری، موسـیوند و    رود وگز، کشـفتوان نسـا، مرو، گرگان، درهمی

های سرامیک در دوره اش انی از نسا یافت شده است  طور مثال، اولین نمونه(. به86:  1397باوفا،  

ی در دوره اشــ انی  گربافی و ســفالعنوان مهمترین مرکز پارچه( و یا مرو به65:  1355)ســلیم،  

ــت )نوراللهی،   ــت، نوآوری در هنر  (. اما آنچه ک61:  1394بوده اس ه در این دوره حائز اهمیت اس

فال اخت نوعی لعاب معروف به قلیایی به رنگ گری میـس د و آن نیز ـس بز و آبی تیره  باـش های ـس

 (.6باشد )تصویرمی
 

 
 ( 54: 1395( سفال لعابدار اش انی، ایران )بصیری و کاتب، 6تصویر
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صورت رسد، اما کاربرد لعاب بههخامنشیان می  اگر چه استفاده از لعاب به دوره عیالم و بعد از آن 

و کاشی  آجر  تنها در  قرار میرنگارنگ  استفاده  تولید  ها مورد  نیز  لعابداری  اگر ظروف  و  گرفت 

اما لعاب دادن ظروف   رسید.های پخته نمیشد، لعاب آن از نظر زیبایی و استن ام به پای لعابمی

دو آبی، مخصو   و  رنگ سبز  به  بویژه  مراکز سفال سفالی  تمامی  و  اش انی  دوره  ره  این  گری 

های زیبا و پرکاربرد دوره اش انی، نه تنها در ایران رواج بسیاری یافت، باشد. این نوع سفالمی

گری  و هنر سفال های کهن در صنعت  چون چین که از سرزمینهای خاور دور، همبل ه سرزمین

 (.7د )تصویرگردیگردد نیز مت ثر از سفال اش انیمنسوب می

 

 
 ( 54: 1395( سفال لعابدار به تقلید از لعاب اش انی، چین )بصیری و کاتب، 7تصویر

 

سازی در چین ی ی از هنرهای کاربردی  گری و چینی اهمیت این ت ثیر بدان جهت است که سفال 

گ،  گری چین را به عصر سن ای از منققین، قدمت سفال آید. عده شمار می و باستانی این کشور به 

گری بر کشورهای مختلفی چون  رسانند و حتی چینیان در زمینه سفال یعنی سه هزار سال قب  می 

(. اما در دوره اش انی، مصادف  174:  1368اند )مهرپویا،  کره،  اپن و حتی ایران ت ثیرات زیادی گذاشته 

باشیم  آبی می هایی به سبک اش انی با لعاب سبز و  ق.م.( شاهد سفال   206در چین ) با سلسله هان  

باشد. در هر حال، در  گری چین می گری اش انی بر هنر قدرتمند سفال که نشان ت ثیر هنری سفال 

گری خود را از قیود هنر هلنیسم رهانید و به هنر خالن و سنتی ایران گرایش  عهد اش انی، هنر سفال 
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گسترده    1مغولستان تا بسفر های مرتفع  کم از فرات تا چین و از سیبری تا هند و از فالت و کم یافت  

دلی  ارتباط  ها بوده که به (. براین اساس، این صنعت و کار هنری، متعلق به اش انی 186شد )همان: 

 (.  41:  1395المللی به چین گستر  یافته است )بصیری  و کاتب،  بین 

 

 ری گهنر شیشه  -2-6

عدادی از دانشمندان اعتقاد دارند  گردد. ت اختراع شیشه به پنب تا شش هزار سال قب  از میالد برمی 

به که شیشه  اولیه در مصر و دیگر کشورهای خاور نزدیک ساخته شده است.  اولین  های  طور کلی 

این هنر    (. 10:  1365دست آمده است )منتظری،  النهرین به ق.م. و بین 2500شواهد شیشه از مصر در  

ه قرار گرفته است. در هزاره دوم قب  از میالد  النهرین وارد ایران گشته و مورد استفاد احتمااًل از بین 

های  صورت لوله توان در چغازنبی  به های بسیار شاخن آن را می تر گردید که نمونه این فن پیشرفته 

چغازنبی  را در دوره عیالمی اولین  توان  رو، می از این   .( Fukai, 1977: 111) ای مشاهده نمود  شیشه 

در دوره هخامنشی نیز رو  تراشیدن    .( Barag, 1985: 178) ود  سازی ایران منسوب نم مرکز شیشه 

النهرین به ایران  و جال دادن شیشه، به شیوه بسیار زیبایی رونق یافت که احتمااًل این فن نیز از بین 

توانستند  خوبی می های اوای  دوره هلنی، به کارگاه   ها و منتق  شده است. هخامنشیان به همراه سوری 

دارد در ادامه، در  گری در این دوره را بیان می بدهند که این مورد پیشرفت شیشه   ها را بر  شیشه 

گیری شیشه اختراع شد و کمی بعد صنعتگران  سده پنجم و چهارم قب  از میالد، فن جدید ذوب و قالب 

انقالبی در  رنگ پ به تهیه شیشه شفاف و بی  از میالد،  قب   قرن اول  میانه  از آن در  رداختند. پس 

شد. ی ی رو   که به دو صورت انجام می   بود   3گری روی داد و آن ابداع رو  دمیدن شیشه   2یک ت ن 

دست  ای بسیاری به (. در دوره اش انی نیز ظروف شیشه 37)   5و دیگری دمیدن در قالب   4دمیدن آزاد 

ات  اند. اگر چه از ننوه ساخت شیشه در این دوره، اطالع یدن آزاد ساخته شده آمد است که به رو  دم 

 
 پیوندد می  را به دریای مرمره  یاه دریای س  است که ترکیه   تنگه بسفر باری ه آبی در کشور   . 1

 صنعت، فن، رو ، راه کار، شیوه   . 2

 فلسطینی روی داد.   - . اختراع لوله دم یا نیچه که در منطقه سوری 3

4. Free blown 

5. Mold blown 



 

 ( 1399  بهار ،  سوم ، شماره  چهاردهم سال  ) اجتماعی خراسان    - فصلنامه علمی مهالعات فرهنگی  | 102

 

ای  های اش انی و قبور این دوره، دارای آثار زیادی از ظروف شیشه دست نیامده، اما منوطه چندانی به 

 (.  9و    8باشند )تصویر می 
 

 
 ( 120: 1395)علیخانی، منله ای بدست آمده از قبور، حسنی( ظرف شیشه9و  8تصویر

 

ای این دوره در خود ایران ساخته  شه دانیم ظروف شی طور که در باال اشاره گردید، اگر چه نمی همان 

دانیم که در زمان  شده، اما این ن ته را می عنوان کاالهای وارداتی به ایران آورده می شده و یا به می 

یافت، مسیر توزیع این کاال بوده  میانرودان به خلیب فارس راه می اش انیان، راهی که از سوریه و شمال  

ای بسیاری  های غربی و جنوبی ایران، دارای آثار شیشه این، منوطه (. بنابر 80:  1391وند،  است )صالح 

اما این امر دلیلی بر عدم استفاده از این کاال در شرق و شمال شرق ایران  از این دوره می  باشند. 

از نسا اولین پایتخت اش انی باشد، چر نمی  دست آمده است که در میان آنها،  ای به ها گنجینه ا که 
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های  عاجی این گنجینه مزین به شیشه و سنگ   1های گردد. حتی ریتون مشاهده می ای  ظروف شیشه 

ای  هایی با نگین شیشه ای و انگشتر است و یا در قبور م شوفه از نسا، شاهد ظروف شیشه   الوان بوده 

گری ی ی از صنایع  دهد هنر شیشه ( که این نشان می 137:  1383باشیم )دیاکونوف و لیوشیتس،  ی م 

خرا  می جدید  زمان  این  در  بزرا  بزرا  سان  خراسان  در  اش انی  منوطه  از  دیگری  نمونه  باشد. 

  "دارا "دهند که شهر  در شمال شرق ایران در شهرستان درگز است که منققین احتمال می   "شهرتپه "

باشد. این تپه نزدیک به کشور ترکمنستان و نسا بوده و دارای شباهتی به لناظ  وره اش انی می در د 

باشد. آنچه که در این منوطه حائز اهمیت است، آثاری است که در  ها می هنگی با این منوطه مواد فر 

شده  دست آمده است. در خارج از حصارهای کاو   های صورت پذیرفته در این منطقه به طی حفاری 

( بوده است که  10ای کشف گردیده که دارای جو  کوره، سرباره و شیشه )تصویر از این تپه، منوطه 

:  1396باشد )نامی، فیروزمندی و اسمعیلی جلودار،  ن امر نشان دهنده صنعتی بودن این منطقه می ای 

138  .) 
 

 
 ( 131:  1396سمعیلی جلودار،  دست آمده از شهرتپه، درگز )نامی، فیروزمندی و ا های به ( شیشه 10تصویر 

 

ن این منطقه  گری رواج داشته و از هنرهای شاخبنابراین، در خراسان بزرا، صنعت شیشه

دلی  وجود جاده  سال قب  از میالد، به  200سازی در  گردیده است.  صنعت شیشهمنسوب می 

 
ی به ـش   ـشاخ  ـشود که بخش قدامی انـسان و یا حیوان و از یک ظرف ریتون که یک وا ه یونانی اـست معموالً به ظرفی اطالق می .  1

 . گردد شوند تش ی  می که در قسمت تنتانی ظرف به هم متص  می 
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ضمیر، روشن  ابریشم و تبادالت تجاری ایران با چین گستر  زیادی یافت )صدیقیان، فرهمند و

جاده    طور کلی در این دوره، اش انیان اننصار تجارت جاده خراسان بزرا یا همان (. به51:  1391

چون چین، هند  ای را با مناطق مختلفی همابریشم را در دست داشتند و مراوده تجاری گسترده

پوست الک پشت، جات،  توان به عاج، ادویهو روم برقرار نمودند. از کاالهای تجاری وارداتی می

خصو   ها بهو در مقاب ، از ایران انواع کاال(  21:  2536ابریشم، کاغذ و ... اشاره نمود )تش ری،  

 (. 40: 1396زاده پرانجوق، گشت )قلیمس، قلع، فیروزه، شیشه و ... صادر می

 

 خط و زبان پهلوی - 3-6

وقوع پارتیان، در خراســان بزرا بهی ی از بزرگترین عمل رد فرهنگی دوران باســتان در زمان  

ــت ـکه نقش مهمی در فرهـنگ و هوـیت ایران ــ پیوسـ ان دهـنده  زمین ایـفاء نمود. خو و زـبان نشـ

تگی و ی پارچگی مردمان می رزمین اـست که موجب همبـس تان در  هویت یک ـس گردد. ایران باـس

خود بوده است.  عین گـستردگی و با وجود اقوام گوناگون، دارای خو و زبانی مختن به سرزمین

  توان از دوره عیالمیان مشــاهده نمود که به خو و زبان عیالمی آغاز خو در ایران باســتان را می

نمودند. در دوره هخامنشــیان نیز عالوه بر خو عیالمی و آرامی، خو جدیدی شــ    نگار  می

ت. به تان معروف اـس ی باـس یان عالوه  گرفت که به زبان پارـس بر خو و  طور ک  در زمان هخامنـش

های دیگر، دو زبان ایران باـستان، یعنی زبان پارـسی و زبان اوـستایی رواج داـشت. ریـشه زبان  زبان

ت تفاده میاوـس تا اـس ه از  ایی که برای کتابت اوـس ی، ریـش رق ایران و زبان پارـس ه از ـش ت، ریـش گـش

تان تا قب  از حمله ا199: 1369خانلری،  غرب ایران دارد )نات  ی باـس ـس ندر بدون  (. زبان پارـس

ه ایران، وا ه ه ـب ا پس از حمـل د، اـم اـن ــی وارد  تغییر ـم امنشـ ان ایرانی دوران هـخ ه زـب ادی ـب ای زـی ـه

ــدت نفوذ زـبان یوـنانی ـبه فرهـنگ ایرانی را میگوـنهد، ـبهگردیـ  توان ـبا نفوذ زـبان عربی بر ای ـکه شـ

ی ی ی دانسـت. یونانی را به چشـم حقارت  های قدیم، زبان اقوام دیگر چون ملتها همزبان فارـس

ــخن نمیمی ــتـند و هر کس را ـکه ـمانـند آنـها سـ چون  گفتـند، هممی  1گـفت، آـنان را ال ننگریسـ

ــیاعرا (. 160: 1388خواـندـند )ایروانی و منـمدی،  ، یعنی گـنگ می"عجم"ـها را  زـبانب ـکه ـفارسـ

 
1. Barbare 
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ای که تا بال  اول  گونهچنان ادامه داشت، بهها هماین نفوذ تا پس از پیروزی اش انیان بر یونانی

در  (. اما  125:  1386شـد )ابوالقاسـمی،  م.( زبان یونانی در ایران اسـتفاده می78تا   51اشـ انی )

زـمان مهرداد دوم، در خو و نـگار  تنولی نوین ـیاـفت. او نیز ـمانـند داریو  بزرا، خطی ـتازه از  

وسـیله آن نگاشـت  ا بهریشـه آرامی گرفت و آن را پهلوی اشـ انی نامید و زبان ایرانیان شـرقی ر

ان404:  1393)وکیلی،   ارتی چـن ان ـپ ام آن بر می(. زـب ه از ـن ه امروـک ارت ـک ان بومی ـپ د، زـب زه آـی

ــ ی  می ــتان را تش ــی از جمهوری ترکمنس ــان، گرگان و بخش ــد. این زبان  دهد، میخراس باش

شـاهنشـاهی    های متعدد دیگری که در قلمروی زبان اداری و رسـمی دربار در کنار زبانمنزلهبه

های وسـیع آسـیای  شـد، فراتر از خود پارت، در ک  ایران و قسـمتاشـ انیان بدان صـنبت می

ته میمرکزی رواج یا د، به خو پارتی پهلوی اـش انی معروف فت. خطی که این زبان بدان نوـش ـش

توان آن را در  های خو پارتی، می(. از اولین نمونه61:  1395اسـت )منمدی نوسـودی و تمری،  

  1( که اولین بار توـسو میخائی  میخائیلوویچ دیاکونوف11های نـسا مـشاهده نمود )تـصویرالینهـسف 

 (. 10: 1383ترجمه گردید )دیاکونوف و لیوشیتس،    2ائیلوویچ دیاکونوفو برادر  ایگور میخ
 

 
 (148:  1383( خو پهلوی اش انی، نسا )دیاکونوف و لیوشیتس، 11تصویر

 
1. Mikhail Mikhaillovich Diakonov 

2. Igor Mikhailovich Diakonov 
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اشـ انی در دوره سـاسـانی نیز مورد اسـتفاده قرار گرفت، اما در طول زمان  خو و زبان پهلوی  

طور کلی اـصطال  زبان فارـسی میانه، از  . بهکمی تغییر نموده و به پهلوی ـساـسانی مـصطلح گردید

گردد که خود زبان فارســی میانه به دو  حمله اســ ندر تا آغاز دوره اســالمی در ایران اطالق می

ی میانه اشـ  یم میدوره فارـس انی تقـس اـس ی میانه ـس : 1388گردد )ایروانی و منمدی،   انی و فارـس

ــی159 ــالم ـبا کمی تغییر، زـبان ـفارسـ ــد. طبق پژوهش  ( و ـباز پس از اسـ ـهای  دری ـنامـیده شـ

ــت  ــان بزرا و ماوراءالنهر بوده اس ــرزمین خراس ــی دری، س ــگران نیز زادگاه زبان فارس پژوهش

ــاســ 48:  1389پور،  )رحیم ــرزمین  انی، با حمله اعراب(. پس از دوره س های مجاور  به ایران و س

غم خورد. در این دوره،  چون افغانـستان، پاکـستان و ... فـصلی جدید در تاریخ و فرهنگ ـشرق رهم

زبان عربی در ایران چنان رایب گشــت که زبان فارســی دچار اضــمنالل شــدیدی گردید، اما با  

ــی  تال  ــیاری، بار دیگر زبان فارسـ ــتا  هویت خویش های افراد بسـ را بازگرداند که در این راسـ

کارگیری  ی و با بهنویسه از طریق شاهنامهای چون ابوالقاسم فردوسی کتوان به کارهای ارزندهمی

های ابومنصــور چنین تال ی جاوید خلق نمود و همنامه و دیگر متون پهلوی، اثراز متون خدای

ــا ــان ـکه در سـ ــاالر خراسـ ــپهسـ قمری ـبا همـ اری چـند تن از   366ل  منـمد بن عـبدالرزاق سـ

ــتان، به گردآوری کتب خدای ــیس ــان و س ــمندان خراس نامه و دیگر متون پهلوی زیر نظر دانش

(. الزم به ذکر اـست که  159:  1388ومنـصور المعمری پرداخت، اـشاره نمود )ایروانی و منمدی،  اب

لو و جایگزینی زبان عربی به انیان در  جای زپس از حمله اعراب به ایران و تـس ی، خراـس بان پارـس

مقاب  نفوذ فرهنگی اعراب مقاومت نمودند و خو عربی را با تغییراتی، موافق زبان خود ـساختند.  

ـــیباـما ـبه ــی دری ـبهرغم هـمه فراز و نشـ ــان ـباقی ـماـند  ـها، زـبان ـفارسـ عنوان زـبان بومی خراسـ

 (. 49: 1389پور،  )رحیم

 

 نتیجه 

جایگاه خراسان بزرا در تنوالت مذهبی و هنری اش انیان در  در این پژوهش سعی گردید به  

نیان و هم گذر زمان بسیار  دلی  تخریب آثار توسو ساسا ای که به منطقه شرق پرداخته شود. مس له 

  ( کریدور گذرگاه ) مخدو  و مبهم باقی مانده است. از آنجا که خراسان بزرا با قرارگیری در مهمترین  
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گردد، لی ن پژوهش در این زمینه  ها منسوب می نوان اولین تختگاه پارتی ع ارتباطی شرق و غرب، به 

نتیجه، در این پژوهش سعی گردید بر اساس    دهد. در اطالعاتی ارزنده در اختیار پژوهشگران قرار می 

شناختی و منابع دسته اول  های باستان ها بر اساس داده گویی پرسش های مطر  شده، به پاسخ پرسش 

در این راستا، مشاهده نمودیم که چهار مذهب هلنی، زرتشتی، مهری و بودایی در شرق    پرداخته شود. 

باشد. در زمینه مذهب هلنی  هبی در این منطقه می ایران وجود داشته است که نشان از تسامح مذ 

باید اذعان داشت که پذیر  خدایان یونانی در ایران اش انی، منوط به خدایانی گردید که دارای همزاد  

چون آفرودیت با ایزد آناهیتا. در زمینه مذهب زرتشتی نیز  اند، هم ا همتایی در مذهب ایران بوده ی 

تی اش انیان بر اساس دین زرتشتی هخامنشیان بوده که آثار نسا  مشاهده نمودیم که بنیان ح وم 

بل ه در   دلیلی بر ادعای این سخن است. دین زرتشت در این دوره، نه تنها دین دولتی ایران گردید، 

دین همسایگان شرقی نیز نفوذ یافت و منجر به تنوالتی در دیدگاه بودایی شد. در کنار دین زرتشت  

سزایی یافت، تا آنجا که هم در روم و هم  دلی  جنگاور بودن این ایزد، اهمیت به نیز آیین مهری که به 

ین بودایی نیز توانست در ایران  در هند، معابدی برای این ایزد برپا گردید. در مقاب  این ت ثیرات، د 

پرداخته    ترویب آن نفوذ یافته و معابدی برپا سازد، تا آنجا که شاهزادگان اش انی با پذیر  این دین به 

و تا چین این مذهب را گستر  دادند. پس از تنوالت مذهبی این منطقه و ت ثیر آن در فالت ایران،  

دو  این  فرهنگی  و  هنری  تنوالت  به  و چین،  آن  هند  از  پس  پرداخته شد.  منطقه خراسان  در  ره 

گردید که  های هنری اش انی مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده  عنوان ی ی از شاخصه گری به سفال 

های  دلی  وجود کارگاه های هنری این دوره بوده است که به سفال با لعاب سبز و آبی، ی ی از شاخصه 

در جاده ابریشم یا همان جاده خراسان، این نوع سفال    گری در خراسان بزرا و قرارگیری بزرا سفال 

در دوره اش انی رواج    باشد که گری نیز ی ی دیگر از صنایع ایران می به چین انتقال یافت. شیشه 

النهرین به ایران و سپس از ایران به مل  شرق انتقال  بسیاری یافت. این سبک به احتمال از مصر و بین 

های تولید شیشه در  ای و به احتمال کارگاه دلی  وجود ظروف شیشه به   یافته است. در این انتقال 

ا نیز ت ثیرگذار بوده است. در آخر نیز  های تجاری شرقی، خراسان بزر خراسان بزرا، عالوه بر جاده 

مردمان خراسان بزرا در دوره اش انی، با ایجاد خو و زبانی به نام پهلوی اش انی، نه تنها هویت و  

های مجاور  اند، بل ه دیگر سرزمین های تاریخ، زنده نگه داشته بزرا را در تمامی دوران ملیت ایران  
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توان  هم اکنون در افغانستان و تاجی ستان این اشتراک را می   زبان ساختند که خویش را نیز با خود هم 

 مشاهده نمود.  

 

  



 

    109  |  ان ی شرق در دوره اشکان   ی و هنر   ی در تحوالت مذهب خراسان بزرگ    گاه ی جا 
 

 منابع 

 .  . تهران: سمتهای فارسیتاریخ زبان(.  1386ابوالقاسمی، منسن ) -

ترجمه همایون    های زیر فرمان هخامنشیان(. جغرافیای استرابو )سرزمین(.  1370استرابون )  -

 افشار.دکتر منمود ت زاده. تهران: بنیاد موقوفا صنعتی

-  ( علی  پهلوی"(.  1396اکبرپور،  آیین  سرچشمه  دوم،      نگار،تاریخ.  "اش انیان    12سال 

 .31-20)اردیبهشت(: 

گزینی، نظامی در زبان و  سازی و وا هوا ه"(.  1388نمدی، عبدالرضا )ایروانی، منمدرضا؛ م  -

میانه( فارسی  و  باستان  )فارسی  فارسی  نظامیمفصلنامه  .  "ادبیات   35، سال سوم،    دیریت 

 . 180-145)پاییز(: 

پژوهشی بر ت ثیر متقاب  ایران در عصر اش انی و چین  "(.  1395بصیری، فرانک؛ کاتب، فاطمه )   - 

 . 58- 35)پاییز و زمستان(:    68، سال هفدهم،    تاریخ روابو خارجی .  "سلسله هان   در دوره 

-  ( مری  آداب  (.  1382بویس،  و  باورها  آنهازردشتیان،  تهران:  دینی  بهرامی.  ترجمه عس ر   .

 ققنوس. 

-  ( رقیه  قفقاز،.  "هاکوشان"(.  1371بهزادی،  و  مرکزی  آسیای  اول،      مطالعات   3دوره 

 . 116-89)زمستان(: 

های  بررسی.  "نظری بر روابو فرهنگی ایران باستان با شرق و غرب "(.  1350بیانی، شیرین )  -

 .136-111(: )مهر و آبان  3، سال ششم،   تاریخی

-  ( مل زاده  پارتیضرابخانه"(.  1353بیانی،  مطالعات  .  "های  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  مجله 

 . 16-1)مهر و آبان(:  9نهم،   ، سال فرهنگی

 7، سال دوازدهم،    های تاریخیمجله بررسی.  "اولین تختگاه پارت "(.  1356)  ______  -

 .109 - 90)خرداد و تیر(: 

 تهران: آگاه.  تاریخ ایران باستان، (. 1389پیرنیا، حسن ) -

جه، مؤسسه . تهران: وزارت امور خارایران به روایت چین باستان(.  2536تش ری، عباس )  -

 المللی. روابو بین



 

 ( 1399  بهار ،  سوم ، شماره  چهاردهم سال  ) اجتماعی خراسان    - فصلنامه علمی مهالعات فرهنگی  | 110

 

زاده. تهران: ترجمه همایون صنعتی   جغرافیای اداری هخامنشیان.(.  1379بی، آرنولد )توین  -

 افشار.  دکتر منمود بنیاد موقوفات 

تاریخ اجتماعی ایران باستان: از آغاز مهاجرت به سرزمین قدیم ایران  (. 1386ان، موسی )جو -

 ان: علم. . تهرتا حمله اس ندر مقدونی

در: مجموعه   . "نسا )عشق آباد( وار  اصلی تمدن پارتی و اش انی"(.  1396آرا، حامد )ح مت  -

ریزی،  در علوم جغرافیا و برنامههای نوین  پژوهشی افق  -مقاالت برگزیده پنجمین کنفرانس علمی 

گردآورنده علی دشتی. تهران: انجمن توسعه و ترویب علوم و فنون بنیادین: .  معماری و شهرسازی

1-10    . 

-گیری و توسعهاندیشه سیاسی قدرت "(.  1397خسروی، زینب؛ صادقی، سارا؛ افخمی، بهروز )  -

باستانط اساس شواهد  بر  اش انی  امپراتوری  در  تاریخی شنالبی  و  -باستانهای  پژوهش.  "سی 

 . 113-97)بهار(:  1هشتم،    ، دوره شناسی ایران

های زرتشتی و  مطالعه تطبیقی آتش ده"(.  1398دادور، ابوالقاسم؛ برازنده حسینی، مهتاب )  -

 . 20-7)تیر(:   6، دوره نوزدهم،   مایههای هنرهای تجسمی نقشپژوهش.  "استوپاهای بودایی

منمدص   - )داوری،  حسن  باوفا،  فاطمه؛  موسیوند،  شا"(.  1397ادق؛  سفالی  خصهتبیین  های 

.  "آباد مشهدهای تپه اسماعی شناسی سفالرود بر اساس گونهاوای  دوره پارتی در حوضه کشف

 .94-75)بهار و تابستان(:   1، دوره دهم،   شناسیمطالعات باستان

ترجمه   های اش انی نسا )اسناد اقتصادی(.کتیبه(.  1383دیاکونوف، ای. م؛ لیوشیتس، و. آ. )  -

 شهرام حیدر آبادیان. تهران: کالم شبدا.  

خراسان  .  "نیشابور در گذر زمان )عصر قدیم و جدید(   شهر "(.  1392و دیگران )  ،رحمانی، امیر  -

 .  33 -24)بهار(:   10، سال چهارم،   بزرا

  1دوره ی م،      راسان بزرا، خ .  "تاریخ و فرهنگ خراسان بزرا"(.  1389پور، علی )رحیم  - 

 .  74-36ن(: )زمستا

، دوره نگره.  "های مهری در نقو  تزیینی هنر ایرانمایهنقش"(.  1390، سمانه )بیگیرستم  -

 . 65-49)تابستان(:  19،   6



 

    111  |  ان ی شرق در دوره اشکان   ی و هنر   ی در تحوالت مذهب خراسان بزرگ    گاه ی جا 
 

بندی یا  های کهن ایرانی، پایاش انیان و سنت"(.  1393کوب، روزبه؛ نادری، فرشید )زرین  -

 2، سال پنجم،    . جستارهای تاریخی"انیها و مواریث فرهنگی ایران به سنتعدم تقلید اش انی

 . 64-41)پاییز و زمستان(: 

تهران:    قلمرو وجدان )سیری در عقاید، ادیان و اساطیر(. (. در  1358کوب، عبدالنسین )زرین  -

 علمی. 

 ارت فرهنگ و هنر. . تهران: وز تاریخ و فرهنگ ایران در زمان اش انیان (.  1355سلیم، غالمرضا )   - 

سیدسیاه  - )پو ،  اسالم"(.  1394ابوتراب  از  پیش  ایران  فرهنگ  در  آن  نقش  و  . "هلنیسم 

 .74-47)بهار(:   1، سال ششم،   پژوهی فرهنگیجامعه

)پاییز(:   48، سال پنجم،    پژوهیتاریخ.  "خراسان بزرا و خراسانیان"(.  1390شیوا، امید )  -

195-202 . 

)وندصالح  - نوید  شیشه"(.  1391،  ظروف  مطالعه  و  اش انی بررسی  دوره  پایان"ای  نامه  . 

  واحد تهران)  شناسی، دانش ده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسالمیکارشناسی ارشد باستان

 مرکزی(.  

گری ایران در صنعت شیشه"(.  1391ضمیر، علی )صدیقیان، حسن؛ فرهمند، حسن؛ روشن  -

 .64-49)پاییز و زمستان(:  1، دوره ی م،   اسی شوشترشنباستان. "صدر اسالم

های رمزی در معماری شاخن ایران بررسی نقو  نمادین و نشان"(.  1395ظهوریان، مریم )  -

معناشناسی( روی رد  با  ساسانی  امپراطوری  پایان  تا  عیالم  باستان  .")از  دکتری  شناسی  رساله 

 نی، دانشگاه تربیت مدرس. )گرایش تاریخی(، دانش ده ادبیات و علوم انسا

-پژوهش.  "وضعیت اقتصادی کوشانیان و عوام  ت ثیرگذار بر آن "(.  1397پور، طاهره )عزیزی  -

 . 152- 137)پاییز و زمستان(:  2، سال دهم،   ای علوم تاریخیه

شناسی منوطه دیلمان و املش  های باستان بررسی و تنلی  داده"(.  1395اهلل )علیخانی، ذبیح  -

دور معمدر  شیشه،  )سفال،  اش انی  قبور(ه  پایان"اری  باستان.  ارشد  کارشناسی  شناسی،  نامه 

 دانش ده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد. 

حامدی  - زهرا؛  بیرجندی،  )  ،علیزاده  اکرم  ناصری،  بر  "(.  1395زهرا؛  مؤثر  عوام   واکاوی 



 

 ( 1399  بهار ،  سوم ، شماره  چهاردهم سال  ) اجتماعی خراسان    - فصلنامه علمی مهالعات فرهنگی  | 112

 

فتم،  ، سال همعرفت ادیان.  "هندیدادوستدهای آیینی در جاده ابریشم با ت کید بر نقش ادیان  

 .119-108)پاییز(:  4  

های  جایگاه مجموعه زهاک در روند ترویب اندیشه"(.  1393عمرانی، بهروز؛ مرادی، امین )  -

)پاییز و زمستان(:    2     ، ، دوره ششمشناسیمطالعات باستان.  "مهرپرستی و معماری مرتبو با آن

112-130 . 

-  ( نیلسون  ر.  ایران.ت (.  1382فرای،  باستانی  رجب  ترجمه  اریخ  و مسعود  علمی  تهران:  نیا. 

 فرهنگی.

نامه . پایان"بازرگانی داخلی و خارجی در دوره اش انیان"(.  1396زاده پرانجوق، گلنار )قلی  -

 ارشد تاریخ، دانش ده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه. کارشناسی

ابسفال   سفال و(.  1392اهلل )فرد، سیفکامبخش   - ایران )از  تا دوران گری در  تدای نوسنگی 

 تهران: ققنوس.معاصر(. 

-  ( پویا  اساطیری"(.  1397کاویانی،  )مرزبانان  مرزها  از  پاسداری  در  اش انیان    -عمل رد 

 . 275-254)پاییز و زمستان(:   19، دوره دهم،   ادبیات پایداری . "تاریخی(

 –مذهبی    - چین از آغاز تا ساسانیان، سیاسی    روابو ایران و"(.  1376اکبر )کجباف، علی  -

)بهار(:    9، سال سیزدهم،    مجله دانش ده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان.  "اقتصادی 

145-175 . 

)کریم- مریم  خسروآبادی،  کیوان؛  )مطالعه  (.  1393الوار،  بزرا  خراسان  تاریخی  جغرافیای 

 : کن ا . اصفهان ذ، بدخشان و خراسان(.موردی بلخ، ترم

، سال ورجاوند  ایران.  "نگاری میترا در ایران و آسیای میانه پی ره"(.  1398گرنه، فرانتیس )  -

 .24-16)بهار و تابستان(:  2دوم،   

. "روابو سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران و هند در عصر پارتیان"(.  1395منمدی، حسین )  -

 . 124-103ان(: )تابست   27، سال هشتم،   هند فصلنامه شبه قاره 

-  ( نازنین  تمری،  نوسودی، صهیب؛  تاریخی در سفالداده"(.  1395منمدی  های  نوشتههای 

 .78-59)پاییز(:   14، دوره ششم،   شناسی ایرانهای باستانپژوهش. "نسا



 

    113  |  ان ی شرق در دوره اشکان   ی و هنر   ی در تحوالت مذهب خراسان بزرگ    گاه ی جا 
 

جاده ابریشم در ساختار سه دولت ایران، چین و روم "الف(.  1383منمودآبادی، سیداصغر )  -

 . 15-4)بهار و تابستان(:   27، سال نهم،   فرهنگ اصفهان.  "ش انیانباستان در دوره ا

مجله  .  "های برآمدن اش انیان در خراسان بزراجستاری در زمینه"ب(.  1383ــــــــــ )  -

 . 150-129)بهار و تابستان(:  36، دوره دوم،    و علوم انسانی دانشگاه اصفهان دانش ده ادبیات 

فصلنامه دانش ده الهیات و .  "حدود خراسان در طول تاریخ"(.  1347چی، کاظم )مدیرشانه  -

 . 152-114)بهار(:   1، سال اول،   معارف اسالمی دانشگاه مشهد

 .  16-8)زمستان(:  17ل اول،   ، سامطالعات علمی. "شیشه"(.  1365منتظری، علی ) -

فصلنامه .  "ک( شناخت هنرهای سنتی ایران )سفال، کاشی، سرامی "(.  1368مهرپویا، جمشید )  -

 .195-166)بهار(:  17، سال نهم،   هنر

 . تهران: نشر نو. تاریخ زبان فارسی(.  1369نات  خانلری، پرویز ) -

-تنلی  و گاه "(.  1396نمداسماعی  )نامی، حسن، فیروزمندی؛ بهمن؛ اسمعیلی جلودار، م  -

شناسی  های باستانپژوهش.  "گاری پیشنهادی شهر اش انی )شهرتپه( چاپشلو در شهرستان درگزن

 .142-123)بهار و تابستان(:   13، دوره هفتم،   ایران

-  ( فرهنگ  ندوشن،  باستان"(.  1381خادمی  منابع  از  استفاده  با  کوشانیان  .  "شناسی تاریخ 

 . 134-127)تابستان(:   34، سال دهم،   لوم انسانیپژوهشنامه ع

ا"(.  1394نوراللهی، علی )  - بر معماری و شهرسازی  دانش و .  "یران در دوره اش انیگذری 

 .80-50)تابستان(:   5، سال سوم،   مرمت و میرا  فرهنگی

 . تهران: چشمه.نماد میترا، ترمه: بزرا نادرزاد(. 1387ورمازرن، مارتین ) -

 . تهران: شورآفرین. تاریخ سیاسی شاهنشاهی اش انی(. 1393، شروین )وکیلی -

.  تاریخ ایران کمبریب )از سلوکیان تا فروپاشی ساسانیان(  (.1389یارشاطر، احسان، و دیگران )  -

 ترجمه حسن انوشه. تهران: امیرکبیر. 

- Barag, D. (1985). Cataloque of western asiatic glass in the British museum. 

London:  British Museum Publication. 
- Boyce, M. (1986). “Arsacids iv. Arsacid religion”. Encyclopadia  Iranica, Vol .2, 

540- 548. 

- De Jong, A. (2013). “Religion in Iran: The Parthian & Sasanian Periods”. In: The 



 

 ( 1399  بهار ،  سوم ، شماره  چهاردهم سال  ) اجتماعی خراسان    - فصلنامه علمی مهالعات فرهنگی  | 114

 

Cambridge historyof Religions in the Ancient world II: From the Hellenistic Age to 

LateAntiquity. Id. M.R.Salsman, W. Adler. 23-53. 
- Fukai, Shinji (1977). Persian Glass. NewYork: Weatherhill. 
- Ghirshman, R. (1953). Iranian art during the sasanian and Partian Period. New 

York: Golden Press. 

- Kent, R. G. (1953). Old Persian: grammar, Text, Lexicon. New Haven, CT: 

American oriental societ. 

- Wanke, J. R. (1981). “Elamaeans, Parthians and the Evoulution of Empire in 

Southwestern Iran”. Journal of American oriental Society, Vol. 101, No. 3: 303-315. 

- Wolski, J. (1966). “Les Achéménides et les Arsacides: Contribution à l'histoire de 

la formationdes traditions iraniennes”. Syria, Vol. 43, No. 2: 63-89. 
 




