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چکیده
خراســان بزرا در تمامی دورانهای تاریخی ایران ،نقش مؤثری در تبادالت منطقهای شــرق ایران
داشـته و در این زمینه ،اطالعات جامعی در اختیار پژوهشـگران اسـت .اما در این میان ،پیرامون عمل رد
منطقه خراسـان در تاریخ اشـ انی ،بهدلی از بین رفتن آثار و منابع تاریخی توسـو سـاسـانیان و همچنین
گذر زمان بســیار مندود میباشــد .بر این اســاس ،هدف از انجام این پژوهش که به رو

توصــیفی-

تنلیلی صــورت پذیرفته اســت ،تنلی جایگاه خراســان بزرا (خراســان امروزی ،بلخ ،مرو ،هرات)،
بهعنوان اولین مقر ح ومتی اشــ انیان در زمینههای مذهبی و هنری این دوره میباشــد که این امر با
توجه به منابع دسـته اول و مدارک باسـتانشـناختی بهدسـت آمده از این دوره انجام میپذیرد .پژوهش
پیشرو ،در صـدد پاسـخگویی به این پرسـشها میباشـد که خراسـان بزرا در تاریخ اشـ انی ،چگونه
توانســته اســت زمینهســاز تنوالت ســاختاری مذهبی و هنری گردد و در ادامه ،بیشــترین ت ثیرگذاری
تنوالت مذهبی و هنری خراســـان بزرا درکدام مناطق مشـــهود اســـت .در این راســـتا ،با توجه به
یافتههای پژوهش میتوان گفت جایگاه خراسان بزرا در دوره اش انی ،بهصورت فرامنطقهای بوده و بر
اسـاس تسـامح مذهبی و فرهنگی صـورت پذیرفته اسـت .همچنین خراسـان بزرا بهدلی قرارگیری در

 .1استادیار گروه باستانشناسی دانش ده هنر ،دانشگاه بیرجند ،نویسنده مسؤول
 .2استادیار گروه باستانشناسی دانش ده هنر ،دانشگاه بیرجند
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گذرگاه ارتباطی شـرق و غرب ،توانسـته اسـت با گسـتر

مذهب بودا ،مهر و زرتشـتی در شـرق ایران،

هند ،چین و حتی روم بیزانس ت ثیرگذاری مذهبی داشـته و با توجه به آثار هنری همچون سـفالسـازی
و شیشهگری در هند و چین ،ت ثیرگذاری هنری ایجاد نماید .عالوه بر آن ،با تنلی ریشهشناسی خو و
زبـان پهلوی در دوره اشـ ـ ـانی ،دریـافتیم کـه این منطقـه بـا توسـ ـعـه خو و زبـان پهلوی در داخـ ایران،
تاجی ستان و افغانستان ت ثیر فرهنگی بهصورت فرامنطقهای ایجاد نموده است.
واژگان کلیدی :خراسان بزرا ،اش انیان ،هنر ،مذهب ،فرهنگ
 -1مقدمه
سـلسـله اشـ انی یک از دورانهای باشـ وه ایران باسـتان اسـت که پانصـد سـال بر ایران ح ومت
نمودهاند .آنها از اقوامی به نام پرنی 1بودند که به گفته اســترابون ،در دشــت میان گرگان و کرانههای
تجن جنوبی در پارت شـمالی میزیسـتند و از اتنادیه قبای داهه 2منسـوب میشـدند (اسـترابون،
 .)37 :1370نام این اتنادیه را برای اولینبار در سـنگ نبشـتههای خشـایارشـاه در پرسـپولیس مشـاهده
مینماییم ( .)Kent, 1953: 151اشـ انیها ( 249ق.م .تا  226م ).در ابتدا در خراســان بزرا ،مقر
اصــلی ح ومتی خویش را بنا نهاده ،ســپس با بهدســت گرفتن قدرت ،نفوذ خود را در مرکز و غرب
ایران گســـترده نموده و امپراطوری خویش را بنـا کردنـد .اگر چـه در این دوره تنوالت عظیمی در
زمینههای سـیاسـی ،اقتصـادی و بویژه مذهب و هنر پدید آمد ،اما بهدلی از بین رفتن آثار به جهت
گذشـت زمان و همچنین تخریب عمدی آثار توسـو سـاسـانیان ،اطالعات ما در مسـائ تاریخی این
دوره مخدو

و مبهم اســت .هر چه تعدادی مدارکنوشــتهای از آن دوران بهدســت آمده ،اما باید

اذعـان داشـــت کـه جز چنـد نمونـه مختصـــر نوشـ ـتـه بر روی پوســـت و تعـدادی کتیبـهی کوتـاه و
سـفالنوشتههای م شوفه در نسا که مربوط به خود اش انیان است ،بقیه را متونی تش ی میدهد که
بهوسـیلهی یونانیها و رومیها نوشـته شـده اسـت .متونی که تاکنون دسـت کم ضـد و نقی

و بیاعتبار

 .1مردمی کوچ نشین از ایرانیان شرقی بودند که در پیرامون رود تجن در جنوب شرقی دریای کاسپین می زیستند.
 Dahae .2نام قومی از ایرانیان اسـت سـاکن شـمال شـرقی ایران و اشـ انیان به یاری آنان بسـلطنت رسـیده اند .این قوم ظاهر ًا از سـ اها
بودهاند.
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بودن بخش مهمی از آنها بهوســیلهی منققان بر مال شــده اســت ،ولی مت ســفانه از حدود قرن 18
میالدی تاکنون اسـاس کار مورخان را همین نوشـتهها تشـ ی داده اسـت (کاویانی .)256 :1397 ،بر
این اســاس ،در این پژوهش ســعی شــده اســت که به رو

توصــیفی -تنلیلی و با توجه به شــواهد

باستانشناختی و منابع دسته اول به دو سوال اساسی پژوهش پاسخ داده شود:
 -1خراسـان بزرا در دوره اشـ انی چگونه توانسـته اسـت زمینهسـاز تنوالت سـاختاری
مذهبی و هنری گردد؟
 -2بیشـترین ت ثیرگذاری تنوالت مذهبی و هنری خراسـان بزرا در کدام مناطق مشـهود
است؟
در این راسـتا ،برای پاسـخگویی به سـؤاالت مطر شـده ،ابتدا چگونگی حضـور اشـ انیان در ایران
را مورد بنث قرار میدهیم و سـپس با توجه به مدارک و شـواهد باسـتانشـناختی ،نگاه مذهبی و
عقیدتی اش ـ انیان را مورد ارزیابی قرار داده و بعد از آن با توجه به حضــور ادیانهای مختلف در
خراســـان بزرا ،به چگونگی پذیر

و انتقـال مذاهب در منطقـه میپردازیم .از آنجـا که پژوهش

پیشرو تنوالت هنری و فرهنگی دوره اشـــ ـانی در خراســـان بزرا را نیز مورد بررســـی قرار
میدهد ،در نتیجه تنها به هنرهایی پرداخته میگردد که بیشــترین ت ثیر و دادههای اطالعاتی را
در اختیار ما قرار میدهند ،همچون ســفالگری ،شــیشــهگری و خو و زبان .بنابراین فرضــیات
متناظر با پرسشهای مطر شده را میتوان اینگونه بیان داشت:
 -1منطقه خراســان بزرا بهدلی جغرافیای وســیع و وجود جاده ابریشــم دارای تبادالت و
ارتباطات فرامنطقهای بوده اسـت که نه تنها اهمیت اقتصـادی و سـیاسـی داشـته ،بل ه مهمترین
عام در تنوالت مذهبی ،هنری و حتی فرهنگی بوده اسـت .همچنین نفوذ شـاخههای مذهبی از
هند به ایران و سـپس به چین و یا از ایران به هند و چین نشـان از تسـامح مذهبی بدون جنگ و
فشـارهای مذهبی منطقهای بوده که این امر با توجه به مدارک باسـتانشـناختی در حوزه هنری و
فرهنگی نیز صدق مینماید.
 -2بـا توجـه بـه حوزه جغرافیـای خراســـان بزرا و تبـادالت منطقـهای ،میتوان دریـافـت کـه
خراسـان بزرا بیشـترین ت ثیر هنری را بر منطقه چین و هند داشـته و به لناظ فرهنگی (خو و
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زبان) نیز بر ک منطقه ایران ،افغانستان و تاجی ستان ،ت ثیر داشته است.
 -2روش پژوهش
پژوهش پیشرو بر اســـاس مـاهیـت و رو  ،از گونـه تنقیقـات توصـــیفی -تنلیلی و بـه لنـاظ
هدف ،از نوع پژوهشهای بنیادی اسـت .در این پژوهش سـعی بر آن اسـت که با توجه به مدارک
باسـتانشـناسـی و منابع دسـته اول ،اهمیت و جایگاه خراسـان بزرا در تنوالت ،مذهبی و هنری
دوره اش انی مورد بررسی و تنلی قرار گیرد.
 -3پیشینه پژوهش
در دهههای اخیر تنقیقات زیادی در چگونگی سـلطنت اشـ انیان و روابو بینالمللی این دوره
صـورت پذیرفته اسـت .از اینرو ،این تنقیقات بیشـتر در ارتباط با مناطق غربی ایران و در ارتباط
با فرهنـگهای یونانی -رومی صـــورت گرفتـه و یا در باب خراســـان بزرا و دورههای تاریخی و
اســالمی اگر چه مطالب بســیار زیادی در قالب کتاب ،مقاله و پایاننامه منتشــر شــدهاند ،اما در
زمینه جغرافیای تاریخی خراسـان بزرا در دوره اشـ انی و نقش این منطقه در تنوالت مذهبی-
هنری این دوره ،تنقیقات بســیار مندود و جســته و گریختهای بیان شــده اســت .در این زمینه
(نقش خراســـان در تنوالت مـذهبی و هنری دوره اشـــ ـانی) تنهـا میتوان بـه مقـاالتی چون:
جسـتاری در زمینههای برآمدن اشـ انیان در خراسـان بزرا از منمودآبادی (1383ب) ،خراسـان
بزرا و خراسـانیان از شـیوا ( ،)1390شـهر نیشـابور در گذر زمان از رحمانی و دیگران (،)1392
جغرافیای تاریخی خراسـان بزرا از کریم الوار و خسـروآبادی ( ،)1393حدود خراسـان در طول
تاریخ از مدیر شــانهچی ( ،)1347تاریخ ایران باســتان از پیرنیا ( ،)1389جغرافیای اســترابو از
اســـترابون ( ،)1370تاریخ کمبریب از یارشـــاطر و دیگران ( ،)1389اولین تختگاه پارت از بیانی
( ،)1356در قلمرو وجـدان از زرینکوب ( )1358و  ...اشـــاره نمود کـه این امر بـه خودی خود
ضــرورت انجام این پژوهش را بیان میدارد .در نتیجه ،در این تنقیق با اســتفاده از پژوهشهای
پیشــین و اســتفاده از منابع جدید فارســی و انگلیســی در کنار مدارک باســتانشــناختی تال

جایگاه خراسان بزرگ در تحوالت مذهبی و هنری شرق در دوره اشکانیان | 87

گردیده اسـت که تخصـصـیتر به موضـوع نگریسـته شـود و برای اولین بار در یک پژوهش جامع به
نقش خراسان بزرا در دوره اش انی پرداخته شود.
 -4شهریاری اشکانیان در خراسان بزرگ
در ابتدا باید گفت اشــ انیان یا همان پارتیان 1از قوم پرنی ی ی از قبای داهه در دشــتهای
سـینون و جینون بودهاند که در قرن چهار قب از میالد از قبای خود جدا شـده (منمودآبادی،
1383ب )134-130 :و با رهبری ارشـک از سـمت شـمال شـرقی ایران پیشروی کردند و شهر نسا
و بعد از آن پارت را تصـرف نمودند (وکیلی .)368 :1393 ،در باب شـناسـایی موقعیت پارت نیز
میتوان به گفتههای هرتسـفلد 2اشـاره نمود ،چرا که وی با کنار هم نهادن چند سـند تاریخی به
این نتیجه رسـیده اسـت که شـهر توس ی ی از پایتختهای پارتیان میباشـد .توس همان شـهری
اسـت که امروزه مشـهد نامیده میشـود (یارشـاطر و دیگران .)128 :1389 ،اما بهطور کلی در باب
حدود و ثغور منطقه خراسان در دوره اش انیان میتوان به چند منبع اشاره نمود:
 -1به گفته مونگیت ،3خراسـان همان کشـور پارت اسـت که پس از پیروزی اردشـیر باب ان بر
پادشاه اش انی ،نام خراسان را جانشین پارت کرد (جوان.)22 :1386 ،
 -2در کتیبهی بیسـتون نیز نام خراسـان "پرثوه" آمده که آن را یونانیان "پارتیا" مینامیدند
(مدیر شانهچی.)114 :1347 ،
 -3مرحوم بهار نیز این منطقه را اینگونه شناسایی و بیان داشته است« :پرثوه نام قبیله بزرا
یا سـرزمینی وسـیعی اسـت که مسـ ن قبیلهی پرثوه بوده و آن سـرزمین خراسـان امروزی اسـت که
از مشــرق به صــنرای اتک (دشــت خاوران قدیم) و از شــمال به خوارزم و گرگان و از مغرب به
قومس (دامغان کنونی) و از نیمروز به سند و زاب میپیوسته است» (همانجا)
 -4در بخش وندیداد در اوســتا (فصــ  )1نیز چنین آمده اســت" :پنجمین کشــوری که من
 .1اصـطال "پارت" را اولین بار نویسـندگان یونانی -هلنی به اسـتانهای شـرقی هخامنشـیان (پارثوا) که در کتیبه داریو

در بیسـتون

ذکر شده است ،اطالق مینمودند.
2 . Herzfeld
3 . Moongate
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اهورامزدا آفریدم نیســاید میباشــد و در میان مرو و بلخ واقع شــده اســت" .از آنجا که وندیداد
بخشـی از کتاب اوسـتا بوده و این قسـمت نیز در دوره اشـ انیان نگار

شـده است ،حدود خراسان

یا همان پارت ،تا مرو و بلخ نیز بوده اسـت (همان .)115 :بهطور کلی میتوان گفت حدود دولت
اش ـ انی :از طرف غرب تا رود فرات ،از ســمت شــرق تا ســند و پنجاب ،از طرف جنوب تا خلیب
فارس و دریای عمان و اقیانوس هند ،از سـمت شـمال تا کوههای هیمالیا ،رود سـینون و دریای
خزر و قفقازیه (پیرنیا ،1389 ،ج .)180 :1
بنابراین اش انیان ،بر خالف آنچه که توسو پژوهشگران بیان می شود ،ساختار ح ومتشان
یک نظام سیاسی غیرمتمرکز و متزلزل نمی باشد ،بل ه این دوره ،مرحلهی بنیادی در ش

گیری

نخستین امپراتوریهای منسجم یا دیوان ساالری پیچیده در جنوب غربی آسیا بوده است
( .)Wanke, 1981: 303اما در باب شهریاری اش انیها در ایران شرقی یا همان خراسانبزرا،
باید اذعان داشت که پارتیان نه ویرانگر میرا

هلنیسم بودند و نه از بین برندهی میرا
1

هخامنشی و نه دشمن آیین زرتشتی .کما بیش از پانصد سال بر فالت ایران فرمان راندند
(فرای )393 :1382 ،و به سنت های پیشین معتقد بوده و هیچگاه یونانیمآب و زیر سلطه
فرهنگ و مذهب یونانیها نبوده اند که برای ادعای این سخن نیز می توان به چند مدرک مهم
اشاره نمود .ی ی آنکه بر اساس شواهد و مدارک بهدست آمده از نسا بهعنوان اولین پایتخت
اش انیان ،مشخن گردیده است که اش انیان همواره به دنبال سنت هخامنشیان ،برای خدایان
معابد ساخته و به دین زرتشت معتقد بودهاند ( .)Boyce, 1986: 541دوم آنکه در اسناد
اش انیان ماه ها و روزهای تقویم زرتشتی ثبت شده است و سوم آنکه تاریخ اش انیان بهدلی
بدگویی های ساسانیان برای مشروع جلوه دادن ح ومت سیاسی و مذهبی خویش ،تنریفهایی
در تواریخ رسمی و کتاب هایی از جمله خداینامه ها انجام داده و دوره اش انی را کوتاهمدت و
بیگانه از فرهنگ و هویت ایرانی دانستهاند که این نوع تف ر ظالمانه از کتب ساسانی ،به متون
اسالمی راه یافته است .ساسانیان ،آنان را اقوامی صنراگرد میدانستند که فاقد فرهنگ و ساختار
 .1به فرهنگ آغاز قرن  5ق.م .در یونان فرهنگ هلنستیک میگویند .اس ندر با حمله به ایران تمای به ایجاد فرهنگ هلنی در ایران
را داشت اما با مرا زودهنگام وی ،موفق به این امر نگردید (سیاهپو .)47 :1394 ،

جایگاه خراسان بزرگ در تحوالت مذهبی و هنری شرق در دوره اشکانیان | 89

سیاسی منسجمی بودند که به دلی نداشتن سابقه شهرنشینی و مدنیت از سیر تمدن فرهنگی
ایران بی اطالع بوده و به همین دلی  ،ادامه دهنده سنت یونانیان بودهاند تا هخامنشیان (زرین-
کوب و نادری .)43 :1393 ،در این بین نیز اش انیها از بدگویی های دشمنان خویش ،یعنی
رومیها در امان نبوده و لف بربر را برخود گرفتند .به عبارت دیگر ،ف ر بربر بودن اش انیان و
فقر فرهنگی آنان بر اثر تـرویب و تسـلو چنین دیدگاهی حاصـ شـده است )Wolski, 1966:

 .)65-67برع س ،اش انیان بنا بر تمام شواهد موجود ،آش ارا ایرانیگرا و ضد یونانی و التین-
نژادان بو دند ،یعنی خود را در مقاب ِیونانیان سلوکی و غربیان رومی ،تعریف میکردند .این را
هم از سیاست نظامیشان می توان دریافت و هم با توجه به سیاست دینی و فرهنگیشان .از
سوی دیگر ،اش انیان با نهادن نام ارشک یا اشک بر روی شاهان خویش ،از همان ابتدا خود را
ادامه دهنده ی سنت سیاسی هخامنشیان میدانستند (وکیلی .)861 :1393 ،در باب کلمه
"فیلهلن" یعنی دوستدار یونان نیز باید گفت که این تعبیر شیفتگی و مطیع بودن از فرهنگ
یونانی را به نمایش نمی گذارد و کردار سیاسی شاهان با استفاده از این کلمه ،نماد هواداری از
دولت یونان نیست .همانطور که می دانیم شاهان اش انی ،دائم در حال جنگ با یونانیان و
سلوکیان بوده و به راندن آنان از سرزمین ایران میپرداختند و زمانی آنان خود را دوستدار
یونانیان نامیدند که دیگر ام ان بسیب شدن و ادعای سلطنت یونانیان در ایران کامالً از بین
رفته و تنها به اقلیتی در ایران تبدی گردیدند .بنابراین ،این لف در این بازه زمانی معنا مییابد
و نه در ابتدای ح ومت اش انیها (همان .)385 :حتی استفاده از خو و زبان یونانیان و همچنین
نفوذ هنری و فرهنگی آنان در تمدن اش انی ،تنها در این زمان روی نداده است ،چرا که در
زمان هخامنشیا ن نیز یونانیان حضور داشته و حتی در برهه ای از زمان ،زیر سلطه هخامنشان
بودهاند .چنان که بسیاری از شهرهای مهم یونانیها همچون آناتولی و بال ان نیز جزئی از
ساتراپی های هخامنشیان بوده است .بنابراین این نوع نفوذ از دوره هخامنشی رواج و در دوره
اش انی به اوج خود رسید (توینبی.)37 :1379 ،
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 -5نقش خراسان بزرگ در تحوالت مذهبی -منهقهای
 -1-5آیین زرتشتی
پس از آنکه به چگونگی ح ومت اش انیان در ایران و اثبات ادامهدهندگی سنتهای پیشین
ایران توسو اش انیها پرداخته شد ،در این قسمت به نقش خراسان بزرا در تنوالت مذهبی
ایران ،بهعنوان اولین مقر ح ومتی اش انیها پرداخته میشود ،جایی که تالقی دیدگاههای مذهبی
بودایی ،مهری و زرتشتی مشاهده میگردد .در این میان ،شهر نسا (تصویر )1ی ی از مهمترین
منوطههای آغازین دوره اش انی میباشد که امروزه در  18کیلومتری غرب عشقآباد ،پایتخت
ترکمنستان واقع شده است .این شهر باستانی در دوره اش انی ،جزئی از خراسان بزرا منسوب
میشده است .جایی که ارشک (249ق.م ).اولین پادشاه اش انی پادشاهی خویش را در این تختگاه
اعالم نمود و بر این اساس ،این شهر بهعنوان اولین تختگاه پارتیان بهتدریب توسعه پیدا نمود
(بیانی.)16 :1353 ،

تصویر )1گستره امپراطوری اش انی (ح متآرا)4 :1396 ،
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آنچه در این قسمت حائز اهمیت است ،مدارک باشتانشناختی بهدست آمده از حفاریهای
انجام شده در نسا میباشد که اطالعاتی از تمایالت و نگر

مذهبی اش انیان در ابتدای ح ومت

خویش را در اختیار ما قرار می دهد که براین اساس نه تنها نگر

مذهبی ،بل ه به سبب آن،

تغییر و تنوالت مذهبی و همچنین ت ثیر و ت ثرات منطقهای را نیز میتوان بررسی و تنلی نمود.
در ابتدا با توجه به مجسمهها و معابد یونانی بهدست آمده از نسا ،این احتمال را در ذهن بهوجود
میآورد که دیدگاه مذهبی اش انیان ،گرایشی به مذهب یونانی -هلنی داشته است .اما با توجه به
آتش دهها و سفالنوشتههای م شوفه از این منطقه میتوان دریافت که در این دوره ،اولین
آتش دهها برای روان مردگان (همچون زرتشتیان که برای شادی روان مردگان بویژه پادشاهان
ایجاد مینمودند) بوده است ( .)Boyce, 1986: 541پس این نوع عمل رد ،گرایشهای زرتشتی
در این دوره را نمایان میسازد ،بویژه آنکه  350نام خا

زرتشتی در سفالنوشتههای اش انی

در نسا بهدست آمده است .هم چنین استفاده از تقویم زرتشتی پس از سلوکیان ،تنها توسو
اش انیان مورد استفاده قرار گرفت ( .)De jong, 2013: 32بنابراین ،در منطقه خراسان بزرا هم
نگاه اعتقادی هلنی و هم زرتشتیگری مشاهده میگردد که به نوعی دیدگاه تسامح مذهبی در
این دوره را بیان می دارد .اما در باب پرستش خدایان یونانی در دوره اش انی ،باید اذعان داشت
که مردمان این دوره اگر چه خدایان هلنی را همچنان مقدس و قاب ستایش در کنار اهورامزدا
و دیگر خدایان ایرانی میشماردند ،اما تعداد مندودی در این نوع نگاه اعتقادی باقی ماندند ،یعنی
خدایانی که همزادی در نگاه مذهبی ایرانی داشتهاند ،همچون ایزد آفرودیت (تصویر )2که نمادی
از ایزد آناهیتا در ایران باستان است (ظهوریان.)520 :1395 ،
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تصویر )2مجسمه آفرودیت ،نسا

()Ghirshman, 1953: 29

بر اســاس آنچه که بیان شــد ،اشــ انیها نه تنها با ســنتهای ایرانی بیگانه نبوده ،بل ه با دیدگاه
زرتشتی هخامنشیان ،ح ومت خویش را آغاز نمودند که این امر در ک ایران ت ثیرگذار بود .البته این
ت ثیر تنها مندود به جغرافیای ایران نمیگردد ،بل ه همســایگان شــرقی ایران نیز در ارتباط با ایران
اشـ ـ ـانی مورد تـ ثیر این نگـاه اعتقـادی قرار گرفتنـد .در این میـان کوشـــانیهـا 1ی ی از همســـایگـان
قدرتمند شـرقی اشـ انیان بوده که در افغانسـتان و پاکسـتان ح ومت مینمودند و در این بین ،ارتباط
گسـتردهای با اشـ انیها از طریق منطقه خراسـان بزرا و سـیسـتان ایجاد نمودند (ندوشـن:1381 ،
 .)128الزم به ذکر اســت که در این دوره عالوه بر خراســان ،ســیســتان نیز از مراکز مهم ارتباطی
منسـوب میگشـت و همسـایگان شـرقی ایران از این طریق نیز در ارتباط با دیگر مراکز ایران بودهاند.
اما از آنجا که کوشانیان به دلی دادوستدهای خود از طریق جاده ابریشم ،بویژه جاده اصلی کاشغر به
سـمرقند ،مرو ،نیشـابور ،همدان ،کرمانشـاه به تیسـفون ،سـلوکیه و انطاکیه با خراسـان در ارتباط بودهاند
(تشـ ـ ری .)20 :2536 ،در نتیجـهی این ارتبـاطـات ،تعـامالت و تـ ثیر و تـ ثرات زیـادی میـان این دو
 .1کوشـانیها نام خانواده و طایفهای در سـده اول ق.م .بودهاند که تنت فرمان شـخصـی به نام کویی شـوانگ به قدرت رسـیدند .نام
قدیمتر آنان یوئهچی بوده است (بهزادی.)90 :1371 ،
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منطقه شـ ـ

گرفت که ی ی از این ت ثرات را میتوان در زمینه مذهبی و اعتقادی مشـــاهده نمود.

بهطور مثال ،لف "هرمز یا هورمز ِد" پارتی ،همتایی برای اهورامزدای پارسـی باسـتان شـد و این همان
اسـت که در نهایت ،،در عصـر اشـ انی و سـاسـانی در زبان عمومی مردم ،جانشـین نام کهنتر و اوسـتایی
پارسـی باسـتان اهورامزدا میشـود .لف هورمزد را دقیق ًا میتوان در کتیبهی کانیشـ ا 1پادشـاه کوشـانی
نیز همچون ایران مشـاهده نمود که این نشـان میدهد که کوشـانیها و سـ اها ،با وجود گرایشنمایان
به دین بودایی ،برخی از نمادهای دین زرتشـتی مانند سـرو

و خو ِد نام هورمزد را در پیوند با دین،

دولتیشـان در این دوره بهکار میگرفتهاند .به این ترتیب ،میتوان س ههای هرمائوسی 2را نشانهای از
ریشــهدار بودن این رســم دانســت .احتما ًال نخســتین شــاهان تخاری که در ایران شــرقی به قدرت
رســیدند ،کوشــیدند تلفیقی میان دین بودایی و زرتشــتی پدید آورند .از اینرو ،بر ســ ههایشــان
ب هورمزدی میدادند .ناگفتـه
هورمزدشـــاه (باســـیلئوس هرمایئوس) را حک میکردند و به خود لـق ِ
ب خداوندی یا هورمزدی برای شـاهان کوشـانی همچنان باقی ماند ،چنانکه کانیشـ ا نیز
نماند که لق ِ
خود را پســر خداوند و ســزاوار پرســتش میداند و این بدان معناســت که هیچ بعید نیســت در میان
پدرانش ،رسـم همزادپنداری شـاه با تصـویر هورمزد آغاز شـده باشـد (وکیلی .)114 :1393 ،عالوه بر
آنچه که بیان شــد ،کوشــانیها نیز که بهدلی تســلو بر هند و قبول دین بودایی ،معابد زیادی برپا
ســاختند ،باعث گردید دین بودا نیز بهدلی همســایگی با ایران ،وارد مرزهای شــرقی ایران شــده و
معابدی برپا شـود (بیانی .)134 :1350 ،حتی مورخین اسـالمی نیز به بودایی بودن شـرق ایران ،شـام
خراسـان بزرا و افغانسـتان و آثار بهجای مانده از آنان اشـاراتی داشـتهاند (منمدی.)110 :1395 ،
بهدنبال نفوذ دین بودا در شـرق ایران و به خصـو

خراسـان بزرا ،بسـیاری از شـاهزادگان اشـ انی نیز

به این دین گرویده و بهترویب آن بپردازند ،تا آنجایی که شاهزادهای اش انی به نام اشک ،به شهر "لوه
یانگ "3پایتخت ســلســله چین سـفر نموده و با ترجمه کتابهای بودا بهترویب و اشــاعه این دین در
چین پرداخت (کجباف.)160 :1376 ،

1. Kanishka
 .2هرمائوس پادشاه کاپیسا (منطقه کاب ) بود که به ضرب س ه در این منطقه پرداخت (گرنه.)18 :1389 ،
3. Luo ying
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 -2-5آیین مهری
اعتقاد به ایزد مهر تنها مختن به دوره اش انی نمیباشد .در زمان هخامنشیان ،اردشیر دوم
کسی بود که آیین مهری را بهطور رسمی و با اشاره به نام ناهید و مهر در آیین شهریاری
هخامنشی تثبیت کرد (وکیلی .)362 :1393 ،در دوره اش انیان نیز همانند دوره پیشین ،ایزد
مهر بار دیگر اهمیت فراوانی یافت و آیین مهری بهطور رسمی در این دوره ش

گرفت .دلی

این امر را میتوان اینگونه بیان داشت که ایزد مهر ،ایزد جنگاوران و پهلوانان است که این امر را
میتوان در توصیفات اوستا از این ایزد اینگونه دریافت« :آن پیروزمندی که رزمافزاری خو -
ساخت با خود دارد ،آن که زورمندترینِ زورمندان است ،آن که دلیرترین ِدلیران است .میستایم
مهر را ،آن نخستین دلیر مینوی را ،آن بسیار مهربان را ،آن ی ِ کارآزموده را  ...آن پهلوانِ رزمآزما،
آن نیکبختِ بلند پایگاهی که پی ر

از گفتار مینوی است  ...کسی که پیروزی سرشار به کشور

میبخشد (اکبرپور .)22 :1396 ،از آنجا که اش انیان در پهلوانی و جوانمردی بسیار نامآور بودهاند،
بنابراین این آیین با نگاه مذهبی و ایدئولو ی ی 1آنان منطبق بود و در این دوره توانست گستر
جهانی یابد .به هر حال ،ویژگی جنگاوری شاهان پارت عام منبوبیت ایزد مهر در میان آنها
گشت .حتی آنان به حلول ایزد مهر در وجود پادشاه اعتقاد راسخی داشتند .حتی در اسناد نسا
نام مهر در ترکیب نام شاهان ت رار شده است .بهطور مثال ،نام "مهرداد" به معنی آفریدهی مهر.
این آیین به گفته ویدنگرن 2به احتمال از مناطق شرقی ایران جایی که نخستین پایههای ح ومت
اش انیان ش

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

اثبات این ادعا ،الزم به ذکر است به گفته فرانتز کومون 3تنقیق در زمینه آیین مهری دشوار
است ،چرا که مدارک دال بر حضور اولیه مهر در شرق ،بر اساس مدارک م توب میباشد ،اما آثار
به جای مانده از آیین مهری بیشتر در غرب موجود است .در زمینه نفوذ و گستر

آیین مهری

 .1انواع و اقسـام سـیسـتم های ف ری و فلسـفی و منجمله مذهب که به نو عی در تعیین خو مشـی ،عم یا موضـع گیری معتقدان به
آنها در مسای سیاسی  -اجتماعی مؤثر باشد.
2. Widengren
3. Franz Cumont
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باید اذعان داشت که با مهاجرت مهاجران هند و اروپایی ،این آیین وارد هند و سپس ایران شده
است  -به گونهای که در کتاب وداها ی ی از قدیمیترین کتب تاریخی مذهبی نام مهر بارها ذکر
شده است (ورمازرن .)16 :1387 ،سپس با نفوذ پارتیان از شرق به غرب ایران و تمرکز قرارگیری
پایتختهای آنان در غرب ایران ،این دین نیز بهنوبه خود در این مناطق رواج گستردهای یافت.
بهطور مثال ،در اوای ح ومت اش انیان ،شاهد معابدی در نسا میباشیم ،سپس با قدرت گرفتن
آنان و تغییر پایتخت از شرق به غرب ،شاهد معابد مهری بیشماری در غرب ایران میباشیم.
مثال بعد معبدی مهری در آذربایجان که امروزه به معبد مهری قلعه ضناک معروف میباشد که
این معبد نیز باز بهنوبه خود ،ت ثیر بهسزایی در ترویب آیین مهری در میان رومیها گذاشت ،چرا
که رومیها بهدلی ارتباط نظامی با شمال غرب ایران ،تنت ت ثیر اندیشههای مذهبی مهر قرار
گرفته و آیین مهری را پذیرا گشتند (عمرانی و مرادی .)128 :1393 ،در نقشه زیر موقعیت
قراگیری نسا در شمال شرق و قلعه ضناک در شمال غرب مشخن میباشد (تصویر )3که به
نوعی سیستم ارتباطی و مراکز مهم مواصالتی را میتوان مشاهده نمود .همچنین جاده ابریشم
که با خو قرمز مشخن شده است ،به ننوی ارتباط بینالمللی شرق و غرب را بیان میدارد که
در تنوالت منطقهای ،چه در زمینه تجاری و چه در زمینه مذهبی – هنری ،نقش مؤثری را ایفاء
مینموده است.

تصویر )3نقشه قرارگیری معابد مهری ،نسا و قلعه ضناک (عمرانی و مرادی)116 :1393 ،
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البته این نوع ت ثیرگذاری مذهبی تنها بر غرب و دولتهای غربی نبود ،چرا که در دولتهای شرقی
ایران نیز این ت ثرات را مشاهده مینماییم .در این میان ،مغها نیز سالیان دراز بر اشاعه مهرپرستی
پرداختهاند ،بهخصو

در سرزمین س اها ،هندیهایی که به نام سورا ،یعنی ستایشگران خورشید

معروف بودند و آیین مهری را ترویب مینمودند و وجود مهر نجاتبخش در هند و رابطهای که با آیین
مهرپرستی در ایران داشت ،توسعه آن را ت یید میکند (منمدی.)116 :1395 ،
اما آنچه مهم مینماید ،ت ثیر آیین مهری بر آیین بودا بر اثر ارتباطات صورت پذیرفته در این
دوره میباشد .همانطور که میدانیم در دوره اش انی ،ساخت تندیس و شمای های مذهبی رواج
داشت و این نوع ت ثیر را میتوان حتی در خارج از مرزهای ایران نیز مشاهده نمود .بهطور مثال،
در مذهب بودا که بهرغم بنیانگذار  ،از پی رهسازی حمایت ن رده بود و آیینی را فرا میآموخت
که مخالف داشتن چیزهای مادی بود ،در این دوره دارای غنیترین و متنوعترین نظام حمایت
بصری شد (تصویر( )4دادور و برازنده حسینی.)17 :1398 ،

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

در دوره کانیش ا 1مصادف با این دوره اولین تندیسهای بزرا بودا ساخته شد (وکیلی:1393 ،
 )239که ت ثیر مستقیم هنر و مذهب اش انیان را بر سرزمینهای شرقی خراسان بزرا را به

 .1ی ی از بزرگترین پادشاهان کوشانی به سال  120م.
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نمایش میگذارد .عالو ه بر آنچه که بیان شد ،در این دوره عنصر دیگری نیز ش
بودای آخرالزمانی بود که ساختار اساطیریا

گرفت و آن

آش ارا از سوشیانس 1زرتشتی و مفهوم آخرالزمانی

ایزدِ داور (مهر دادگر) برگرفته شده است .این بودای ناجی به روشنی آمیختگی دین بودا و کیش
مهر را نشان میدهد .بودای مهری را "میترایه بودا" مینامند .حتی بر پشت س ههای کانیش ا
نقش میترا دیده میشود (تصویر  )5که شمشیری به کمر دارد و دستش را مانند مودرههای
بودایی باال گرفته است (همان.)322 :

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

الزم به ذکر است در باب اهمیت خراسان بزرا در رواج مذاهب میتوان اینگونه بیان داشت
که خراسان از گذشته ،مرکز زیارتی زائران بوده است .بهطور مثال ،وجود آتشگاه آذر برزین مهر
در رویند که خود عام ورود زائران و یا مسافران به این منطقه میگردید و این امر میتواند عاملی
برای ترویب مذاهب در این منطقه منسوب گردد (بویس ،)117 :1382 ،بویژه آنکه در میان
مزدیسنا یک یشت اوستا با نام "مهریشت" به نیایش ایزد مهر اختصا

داده شده است و بهجای

دیگر مراسمها ،مراسم جشن مهرگان برگزار میشد (زرینکوب .)421 :1358 ،عالوه بر آنچه که
بیان شد ،خراسان در شاهراه اصلی جاده ابریشم قرار داشته و در این میان ،نه تنها مبادالت
تجاری و اقتصادی رونق داشته است ،بل ه ما شاهد مبادالت فرهنگی ،هنری و حتی مذهبی

 .1منجی آخرالزمانی در دین زرتشت را سوشیانس ) (Sushyantگویند.
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(مانی ،بودایی ،مهری ،اسالمی) نیز در این مناطق میباشیم .بهطور مثال ،برگزاری مراسمهای
آیین مهر در منطقه کوشان (رستمبیگی )51 :1390 ،که این امر نشان از ارتباطات و تبادالت
مذهبی این منطقه با ایران اش انی است .بنابراین ،ت ثیرات ادیان بر فرایند ارتباطات میان فرهنگی
در مسیر جاده ابریشم گفتنی است که ادیان ی ی از مهمترین وجوه عناصر فرهنگی ملتها بوده
است (علیزاده بیرجندی ،حامدی و ناصری.)110 :1395 ،
 -6نقش خراسان بزرگ در تحوالت هنری و فرهنگی منهقه
ت سیس جاده بازرگانی ابریشم ،بیگمان ی ی از برجستهترین تنوالت اقتصادی ،فرهنگی ،مذهبی
و ارتباطی جهان قدیم بوده است .این جاده مسیری طوالنی را از چنگ -آن 1در شمال غربی چین
تا کنارههای دریای مدیترانه و دریای سیاه طی میکرد .سهم ایرانیان در رونق این جاده اهمیت
بهسزایی داشت ،زیرا ایران عصر اش انی بویژه از سال  100ق.م .به مثابه پ ارتباطی بین شرق و
غرب گردید .شهرهای مهم واقع شده در این مسیر را میتوان ترکستان ،بلندیهای پامیر تا کوشان
قدیم ،باختر ،مرو ،سغد و کاشغر ،بخارا و سمرقند و در نهایت خراسان بزرا را ذکر نمود .در این
مسیر عالوه بر مبادالت تجاری و اقتصادی ،مبادالت فرهنگی -هنری نیز صورت میپذیرفت و حتی
زبانهای رایب برای مبادالت نیز در این دوره حائز اهمیت بوده است (منمودآبادی1383 ،الف.)10 :
براین اساس ،خراسان بزرا نقش مهمی در تبادالت فرهنگی و هنری ایران با منطق شرق و غرب
را برای ایران اش انی ایفاء مینموده است.
 -1-6هنر سفالگری
سـفالگری در ایران ،از مهمترین شـعب هنرهای سـنتی بوده اسـت که از بدو آغاز تمدن تا به
امروز ادامه پیدا کرده اسـت و در یک نگاه گذار به تاریخ مشـاهده مینماییم که سـفالگری ایران،
ارز

و منزلتی بینظیر در سـراسـر جهان دارد و از لناظ پیشـرفت ،ابت ار و تزیینات با دو کشـور

1. Chang-an
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یونان و چین قاب مقایسـه اسـت (مهرپویا .)178 :1368 ،سـفالگری در دوره اشـ انی مانند سـبک
و شـیوهی معماری ،شـیوهای ت لیفی بود که در یک دادوسـتد سـازگار هنری و بازرگانی با مراکز
سـاخت سـفال در کشـورهایی چون مصـر ،بینالنهرین ،چین و باختر ،قالب و منتوای گوناگونی
بهخود گرفته و ارائه داده اسـت (کامبخشفرد .)403 :1392 ،تا قب از کاو های باسـتانشـناسـی
در م انهای متعلق به دوره اشـ انیان ،شـناخت و تشـخین سـفال دوره اشـ انی از دورههای قب
و بعد دشـوار بود ،زیرا طبق پژوهشها ،اشـ انیان ادامه دهندهی سـیر فرهنگی و هنر هخامنشـیان
و عام انتقال آن به دوره سـاسـانیان بودند .اما با بررسـی و کاو های صـورت پذیرفته مشـخن
گردید ،ســفال اشــ انی دارای شــاخصــههای مننصــر بهفرد خود میباشــد و دارای نُه منطقه
ســفالگری در ایران بوده اســت (بصــیری و کاتب .)41 :1395 ،ی ی از نُه منطقه ســفالگری
اشـ انی ،منطقه شـمال شـرق و شـرق ایران میباشـد و از مراکز مهم سـفالگری در این دوره را
میتوان نسـا ،مرو ،گرگان ،درهگز ،کشـفرود و دشـت نیشـابور بیان داشـت (داوری ،موسـیوند و
باوفا .)86 :1397 ،بهطور مثال ،اولین نمونههای سرامیک در دوره اش انی از نسا یافت شده است
(ســلیم )65 :1355 ،و یا مرو بهعنوان مهمترین مرکز پارچهبافی و ســفالگری در دوره اش ـ انی
بوده اســت (نوراللهی .)61 :1394 ،اما آنچه که در این دوره حائز اهمیت اســت ،نوآوری در هنر
سـفالگری میباشـد و آن نیز سـاخت نوعی لعاب معروف به قلیایی به رنگهای سـبز و آبی تیره
میباشد (تصویر.)6

تصویر )6سفال لعابدار اش انی ،ایران (بصیری و کاتب)54 :1395 ،
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اگر چه استفاده از لعاب به دوره عیالم و بعد از آن هخامنشیان میرسد ،اما کاربرد لعاب بهصورت
رنگارنگ تنها در آجر و کاشیها مورد استفاده قرار میگرفت و اگر ظروف لعابداری نیز تولید
میشد ،لعاب آن از نظر زیبایی و استن ام به پای لعابهای پخته نمیرسید .اما لعاب دادن ظروف
سفالی بویژه به رنگ سبز و آبی ،مخصو

دوره اش انی و تمامی مراکز سفالگری این دوره

میباشد .این نوع سفالهای زیبا و پرکاربرد دوره اش انی ،نه تنها در ایران رواج بسیاری یافت،
بل ه سرزمینهای خاور دور ،همچون چین که از سرزمینهای کهن در صنعت و هنر سفالگری
منسوب میگردد نیز مت ثر از سفال اش انیگردید (تصویر.)7

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

اهمیت این ت ثیر بدان جهت است که سفالگری و چینیسازی در چین ی ی از هنرهای کاربردی
و باستانی این کشور بهشمار میآید .عدهای از منققین ،قدمت سفالگری چین را به عصر سنگ،
یعنی سه هزار سال قب میرسانند و حتی چینیان در زمینه سفالگری بر کشورهای مختلفی چون
کره ،اپن و حتی ایران ت ثیرات زیادی گذاشتهاند (مهرپویا .)174 :1368 ،اما در دوره اش انی ،مصادف
با سلسله هان در چین ( 206ق.م ).شاهد سفالهایی به سبک اش انی با لعاب سبز و آبی میباشیم
که نشان ت ثیر هنری سفالگری اش انی بر هنر قدرتمند سفالگری چین میباشد .در هر حال ،در
عهد اش انی ،هنر سفالگری خود را از قیود هنر هلنیسم رهانید و به هنر خالن و سنتی ایران گرایش
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یافت و کمکم از فرات تا چین و از سیبری تا هند و از فالتهای مرتفع مغولستان تا بسفر 1گسترده
شد (همان .)186 :براین اساس ،این صنعت و کار هنری ،متعلق به اش انیها بوده که بهدلی ارتباط
بینالمللی به چین گستر

یافته است (بصیری و کاتب.)41 :1395 ،

 -2-6هنر شیشهگری
اختراع شیشه به پنب تا شش هزار سال قب از میالد برمیگردد .تعدادی از دانشمندان اعتقاد دارند
که شیشههای اولیه در مصر و دیگر کشورهای خاور نزدیک ساخته شده است .بهطور کلی اولین
شواهد شیشه از مصر در 2500ق.م .و بینالنهرین بهدست آمده است (منتظری .)10 :1365 ،این هنر
احتما ًال از بینالنهرین وارد ایران گشته و مورد استفاده قرار گرفته است .در هزاره دوم قب از میالد
این فن پیشرفتهتر گردید که نمونههای بسیار شاخن آن را میتوان در چغازنبی بهصورت لولههای
شیشهای مشاهده نمود ( .)Fukai, 1977: 111از اینرو ،میتوان چغازنبی را در دوره عیالمی اولین
مرکز شیشهسازی ایران منسوب نمود ( .)Barag, 1985: 178در دوره هخامنشی نیز رو

تراشیدن

و جال دادن شیشه ،به شیوه بسیار زیبایی رونق یافت که احتما ًال این فن نیز از بینالنهرین به ایران
منتق شده است .هخامنشیان به همراه سوریها و کارگاههای اوای دوره هلنی ،بهخوبی میتوانستند
شیشهها را بر

بدهند که این مورد پیشرفت شیشهگری در این دوره را بیان میدارد در ادامه ،در

سده پنجم و چهارم قب از میالد ،فن جدید ذوب و قالبگیری شیشه اختراع شد و کمی بعد صنعتگران
به تهیه شیشه شفاف و بیرنگ پرداختند .پس از آن در میانه قرن اول قب از میالد ،انقالبی در
ت نیک 2شیشهگری روی داد و آن ابداع رو

دمیدن 3بود که به دو صورت انجام میشد .ی ی رو

دمیدن آزاد 4و دیگری دمیدن در قالب .)37( 5در دوره اش انی نیز ظروف شیشهای بسیاری بهدست
آمد است که به رو

دمیدن آزاد ساخته شدهاند .اگر چه از ننوه ساخت شیشه در این دوره ،اطالعات

 .1تنگه بسفر باری ه آبی در کشور ترکیه است که دریای سیاه را به دریای مرمره میپیوندد
 .2صنعت ،فن ،رو  ،راه کار ،شیوه
 .3اختراع لوله دم یا نیچه که در منطقه سوری -فلسطینی روی داد.
4. Free blown
5. Mold blown
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چندانی بهدست نیامده ،اما منوطههای اش انی و قبور این دوره ،دارای آثار زیادی از ظروف شیشهای
میباشند (تصویر 8و .)9

تصویر 8و  )9ظرف شیشهای بدست آمده از قبور ،حسنیمنله (علیخانی)120 :1395 ،

همانطور که در باال اشاره گردید ،اگر چه نمیدانیم ظروف شیشهای این دوره در خود ایران ساخته
میشده و یا بهعنوان کاالهای وارداتی به ایران آورده میشده ،اما این ن ته را میدانیم که در زمان
اش انیان ،راهی که از سوریه و شمال میانرودان به خلیب فارس راه مییافت ،مسیر توزیع این کاال بوده
است (صالحوند .)80 :1391 ،بنابراین ،منوطههای غربی و جنوبی ایران ،دارای آثار شیشهای بسیاری
از این دوره میباشند .اما این امر دلیلی بر عدم استفاده از این کاال در شرق و شمال شرق ایران
نمیباشد ،چرا که از نسا اولین پایتخت اش انیها گنجینهای بهدست آمده است که در میان آنها،
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ظروف شیشهای مشاهده میگردد .حتی ریتونهای 1عاجی این گنجینه مزین به شیشه و سنگهای
الوان بوده است و یا در قبور م شوفه از نسا ،شاهد ظروف شیشهای و انگشترهایی با نگین شیشهای
میباشیم (دیاکونوف و لیوشیتس )137 :1383 ،که این نشان میدهد هنر شیشهگری ی ی از صنایع
جدید خراسان بزرا در این زمان میباشد .نمونه دیگری از منوطه اش انی در خراسان بزرا
"شهرتپه" در شمال شرق ایران در شهرستان درگز است که منققین احتمال میدهند که شهر "دارا"
در دوره اش انی میباشد .این تپه نزدیک به کشور ترکمنستان و نسا بوده و دارای شباهتی به لناظ
مواد فرهنگی با این منوطهها میباشد .آنچه که در این منوطه حائز اهمیت است ،آثاری است که در
طی حفاریهای صورت پذیرفته در این منطقه بهدست آمده است .در خارج از حصارهای کاو
از این تپه ،منوطهای کشف گردیده که دارای جو

شده

کوره ،سرباره و شیشه (تصویر )10بوده است که

این امر نشان دهنده صنعتی بودن این منطقه میباشد (نامی ،فیروزمندی و اسمعیلی جلودار:1396 ،
.)138

تصویر )10شیشههای بهدست آمده از شهرتپه ،درگز (نامی ،فیروزمندی و اسمعیلی جلودار)131 :1396 ،

بنابراین ،در خراسان بزرا ،صنعت شیشهگری رواج داشته و از هنرهای شاخن این منطقه
منسوب میگردیده است .صنعت شیشهسازی در  200سال قب از میالد ،بهدلی وجود جاده
 .1ریتون که یک وا ه یونانی اسـت معمو ًال به ظرفی اطالق میشـود که بخش قدامی انسـان و یا حیوان و از یک ظرفی به شـ
که در قسمت تنتانی ظرف به هم متص میشوند تش ی میگردد.

شـاخ
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ابریشم و تبادالت تجاری ایران با چین گستر

زیادی یافت (صدیقیان ،فرهمند و روشنضمیر،

 .)51 :1391بهطور کلی در این دوره ،اش انیان اننصار تجارت جاده خراسان بزرا یا همان جاده
ابریشم را در دست داشتند و مراوده تجاری گستردهای را با مناطق مختلفی همچون چین ،هند
و روم برقرار نمودند .از کاالهای تجاری وارداتی میتوان به عاج ،ادویهجات ،پوست الک پشت،
ابریشم ،کاغذ و  ...اشاره نمود (تش ری )21 :2536 ،و در مقاب  ،از ایران انواع کاالها بهخصو
مس ،قلع ،فیروزه ،شیشه و  ...صادر میگشت (قلیزاده پرانجوق.)40 :1396 ،
 -3-6خط و زبان پهلوی
ی ی از بزرگترین عمل رد فرهنگی دوران باســتان در زمان پارتیان ،در خراســان بزرا بهوقوع
پیوســـت کـه نقش مهمی در فرهنـگ و هویـت ایرانزمین ایفـاء نمود .خو و زبـان نشـــان دهنـده
هویت یک سـرزمین اسـت که موجب همبسـتگی و ی پارچگی مردمان میگردد .ایران باسـتان در
عین گسـتردگی و با وجود اقوام گوناگون ،دارای خو و زبانی مختن به سرزمین خود بوده است.
آغاز خو در ایران باســتان را میتوان از دوره عیالمیان مشــاهده نمود که به خو و زبان عیالمی
نگار

مینمودند .در دوره هخامنشــیان نیز عالوه بر خو عیالمی و آرامی ،خو جدیدی ش ـ

گرفت که به زبان پارسـی باسـتان معروف اسـت .بهطور ک در زمان هخامنشـیان عالوه بر خو و
زبانهای دیگر ،دو زبان ایران باسـتان ،یعنی زبان پارسـی و زبان اوسـتایی رواج داشـت .ریشـه زبان
اوسـتایی که برای کتابت اوسـتا اسـتفاده میگشـت ،ریشـه از شـرق ایران و زبان پارسـی ،ریشـه از
غرب ایران دارد (نات خانلری .)199 :1369 ،زبان پارسـی باسـتان تا قب از حمله اسـ ندر بدون
تغییر مـانـد ،امـا پس از حملـه بـه ایران ،وا ههـای زیـادی بـه زبـان ایرانی دوران هخـامنشـــی وارد
گردیـد ،بـهگونـهای کـه شـــدت نفوذ زبـان یونـانی بـه فرهنـگ ایرانی را میتوان بـا نفوذ زبـان عربی بر
زبان فارسـی ی ی دانسـت .یونانیها همچون ملتهای قدیم ،زبان اقوام دیگر را به چشـم حقارت
مینگریســـتنـد و هر کس را کـه مـاننـد آنهـا ســـخن نمیگفـت ،آنـان را ال ن 1میگفتنـد ،همچون
اعراب کـه فـارســـیزبـانهـا را "عجم" ،یعنی گنـگ میخوانـدنـد (ایروانی و منمـدی.)160 :1388 ،
1. Barbare
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این نفوذ تا پس از پیروزی اش انیان بر یونانیها همچنان ادامه داشت ،بهگونهای که تا بال

اول

اشـ انی ( 51تا 78م ).زبان یونانی در ایران اسـتفاده میشـد (ابوالقاسـمی .)125 :1386 ،اما در
زمـان مهرداد دوم ،در خو و نگـار

تنولی نوین یـافـت .او نیز مـاننـد داریو

بزرا ،خطی تـازه از

ریشـه آرامی گرفت و آن را پهلوی اشـ انی نامید و زبان ایرانیان شـرقی را بهوسـیله آن نگاشـت
(وکیلی .)404 :1393 ،زبـان پـارتی چنـانکـه از نـام آن بر میآیـد ،زبـان بومی پـارت کـه امروزه
خراســان ،گرگان و بخشــی از جمهوری ترکمنســتان را تشــ ی میدهد ،میباشــد .این زبان
بهمنزلهی زبان اداری و رسـمی دربار در کنار زبانهای متعدد دیگری که در قلمرو شـاهنشـاهی
اشـ انیان بدان صـنبت میشـد ،فراتر از خود پارت ،در ک ایران و قسـمتهای وسـیع آسـیای
مرکزی رواج یافت .خطی که این زبان بدان نوشـته میشـد ،به خو پارتی پهلوی اشـ انی معروف
اسـت (منمدی نوسـودی و تمری .)61 :1395 ،از اولین نمونههای خو پارتی ،میتوان آن را در
سـفالینههای نسـا مشـاهده نمود (تصـویر )11که اولین بار توسـو میخائی میخائیلوویچ دیاکونوف
و برادر

1

ایگور میخائیلوویچ دیاکونوف 2ترجمه گردید (دیاکونوف و لیوشیتس.)10 :1383 ،

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

1. Mikhail Mikhaillovich Diakonov
2. Igor Mikhailovich Diakonov

| 106

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

خو و زبان پهلوی اشـ انی در دوره سـاسـانی نیز مورد اسـتفاده قرار گرفت ،اما در طول زمان
کمی تغییر نموده و به پهلوی سـاسـانی مصـطلح گردید .بهطور کلی اصـطال زبان فارسـی میانه ،از
حمله اســ ندر تا آغاز دوره اســالمی در ایران اطالق میگردد که خود زبان فارســی میانه به دو
دوره فارسـی میانه اشـ انی و فارسـی میانه سـاسـانی تقسـیم میگردد (ایروانی و منمدی:1388 ،
 )159و بـاز پس از اســـالم بـا کمی تغییر ،زبـان فـارســـی دری نـامیـده شـــد .طبق پژوهشهـای
پژوهشــگران نیز زادگاه زبان فارســی دری ،ســرزمین خراســان بزرا و ماوراءالنهر بوده اســت
(رحیمپور .)48 :1389 ،پس از دوره ســاســانی ،با حمله اعراب به ایران و ســرزمینهای مجاور
همچون افغانسـتان ،پاکسـتان و  ...فصـلی جدید در تاریخ و فرهنگ شـرق رغم خورد .در این دوره،
زبان عربی در ایران چنان رایب گشــت که زبان فارســی دچار اضــمنالل شــدیدی گردید ،اما با
تال های افراد بســـیاری ،بار دیگر زبان فارســـی هویت خویش را بازگرداند که در این راســـتا
میتوان به کارهای ارزندهای چون ابوالقاسم فردوسی که از طریق شاهنامهنویسی و با بهکارگیری
از متون خداینامه و دیگر متون پهلوی ،اثری جاوید خلق نمود و همچنین تال های ابومنصــور
منمـد بن عبـدالرزاق ســـپهســـاالر خراســـان کـه در ســـال  366قمری بـا هم ـاری چنـد تن از
دانشــمندان خراســان و ســیســتان ،به گردآوری کتب خداینامه و دیگر متون پهلوی زیر نظر
ابومنصـور المعمری پرداخت ،اشـاره نمود (ایروانی و منمدی .)159 :1388 ،الزم به ذکر اسـت که
پس از حمله اعراب به ایران و تسـلو و جایگزینی زبان عربی بهجای زبان پارسـی ،خراسـانیان در
مقاب نفوذ فرهنگی اعراب مقاومت نمودند و خو عربی را با تغییراتی ،موافق زبان خود سـاختند.
امـا بـهرغم همـه فراز و نشـــیـبهـا ،زبـان فـارســـی دری بـهعنوان زبـان بومی خراســـان بـاقی مـانـد
(رحیمپور.)49 :1389 ،
نتیجه
در این پژوهش سعی گردید به جایگاه خراسان بزرا در تنوالت مذهبی و هنری اش انیان در
منطقه شرق پرداخته شود .مس لهای که بهدلی تخریب آثار توسو ساسانیان و هم گذر زمان بسیار
مخدو

و مبهم باقی مانده است .از آنجا که خراسان بزرا با قرارگیری در مهمترین گذرگاه (کریدور)
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ارتباطی شرق و غرب ،بهعنوان اولین تختگاه پارتیها منسوب میگردد ،لی ن پژوهش در این زمینه
اطالعاتی ارزنده در اختیار پژوهشگران قرار میدهد .در نتیجه ،در این پژوهش سعی گردید بر اساس
پرسشهای مطر شده ،به پاسخگویی پرسشها بر اساس دادههای باستانشناختی و منابع دسته اول
پرداخته شود .در این راستا ،مشاهده نمودیم که چهار مذهب هلنی ،زرتشتی ،مهری و بودایی در شرق
ایران وجود داشته است که نشان از تسامح مذهبی در این منطقه میباشد .در زمینه مذهب هلنی
باید اذعان داشت که پذیر

خدایان یونانی در ایران اش انی ،منوط به خدایانی گردید که دارای همزاد

یا همتایی در مذهب ایران بودهاند ،همچون آفرودیت با ایزد آناهیتا .در زمینه مذهب زرتشتی نیز
مشاهده نمودیم که بنیان ح ومتی اش انیان بر اساس دین زرتشتی هخامنشیان بوده که آثار نسا
دلیلی بر ادعای این سخن است .دین زرتشت در این دوره ،نه تنها دین دولتی ایران گردید ،بل ه در
دین همسایگان شرقی نیز نفوذ یافت و منجر به تنوالتی در دیدگاه بودایی شد .در کنار دین زرتشت
نیز آیین مهری که بهدلی جنگاور بودن این ایزد ،اهمیت بهسزایی یافت ،تا آنجا که هم در روم و هم
در هند ،معابدی برای این ایزد برپا گردید .در مقاب این ت ثیرات ،دین بودایی نیز توانست در ایران
نفوذ یافته و معابدی برپا سازد ،تا آنجا که شاهزادگان اش انی با پذیر
و تا چین این مذهب را گستر

این دین بهترویب آن پرداخته

دادند .پس از تنوالت مذهبی این منطقه و ت ثیر آن در فالت ایران،

هند و چین ،به تنوالت هنری و فرهنگی این دوره در منطقه خراسان پرداخته شد .پس از آن
سفالگری بهعنوان ی ی از شاخصههای هنری اش انی مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده گردید که
سفال با لعاب سبز و آبی ،ی ی از شاخصههای هنری این دوره بوده است که بهدلی وجود کارگاههای
بزرا سفالگری در خراسان بزرا و قرارگیری در جاده ابریشم یا همان جاده خراسان ،این نوع سفال
به چین انتقال یافت .شیشهگری نیز ی ی دیگر از صنایع ایران میباشد که در دوره اش انی رواج
بسیاری یافت .این سبک به احتمال از مصر و بینالنهرین به ایران و سپس از ایران به مل شرق انتقال
یافته است .در این انتقال بهدلی وجود ظروف شیشهای و به احتمال کارگاههای تولید شیشه در
خراسان بزرا ،عالوه بر جادههای تجاری شرقی ،خراسان بزرا نیز ت ثیرگذار بوده است .در آخر نیز
مردمان خراسان بزرا در دوره اش انی ،با ایجاد خو و زبانی به نام پهلوی اش انی ،نه تنها هویت و
ملیت ایران بزرا را در تمامی دورانهای تاریخ ،زنده نگه داشتهاند ،بل ه دیگر سرزمینهای مجاور
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خویش را نیز با خود همزبان ساختند که هم اکنون در افغانستان و تاجی ستان این اشتراک را میتوان
مشاهده نمود.
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