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 ند باغستان فردوس(وَنویافته های عصر مفرغ در خراسان جنوبی)مطالعه موردی: محوطه گَ

 
 محمد فرجامی

 اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبیکارشناس ارشد باستانشناسی، 
Email:Farjamimohammad@yahoo.com 

 

کمتر مورد مطالعه باستانشناختی قرار گرفته و از این لحاظ یکی از مناطق  ،ب خراسان و به طور کلی شرق ایرانجنو چکیده:

نطقه صورت این مسال های اخیر در در بررسی ها و کاوش های باستانشناسی که . کمتر شناخته شده ایران به حساب می آید

است. یافته های مربوط به پیش از  قرار دادهجامعه باستانشناسی  ر اختیاردی باستانشناختی بسیار ارزشمندی را گرفته، داده ها

معرفی شده اند به صورت ناقص و محدود به یکی دو محوطه هم تاریخ در منطقه جنوب خراسان تاکنون معرفی نشده اند و اگر 

فالینه های شاخص عصر مفرغ در مناطق شمالی استان بوده است. محوطه گوند باغستان فردوس، یکی از مراکزی است که س

 را در این محوطه می توان مورد بررسی و مطالعه قرار داد. نویافته های این محوطه بخشی از آن حاصل برنامه تعیین عرصهمتاخر 

طی سالیان  ،کاوش های غیرمجازی است که در محدوده این محوطه مربوط بهنیز  دیگر و بخش 4931و حریم محوطه در سال 

تقابل و ارتباط فرهنگی بین مناطق شرقی ایران،  ،می باشد. یافته های این محوطه ،صورت گرفته (تاکنون – 4911هه از د)گذشته

حاضر حاصل مطالعات میدانی و کتابخانه ای نگارنده می باشد که قاله د. مرا نشان می ده )بین النهرین(ترکمنستان و میان رودان

حی مجاور خصوصا سایت های باستانی در محدوده آسیای مرکزی)ترکمنستان و شمال به تحلیل و مقایسه این داده ها با نوا

 .می پردازد( معروف می باشد، BMACمروی) –در محدوده زمانی عصر مفرغ متاخر که با نام فرهنگ باختری افغانستان( 

 .محوطه گوند باغستان، شرق ایران، (BMACمروی) -فرهنگ باختری ، عصر مفرغکلیدواژه: 
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داشته و قرار از سطح دریا  یمتر 4721ارتفاع  درشهرستان فردوس در منتهی الیه شمال استان خراسان جنوبی  ویژگی های جغرافیایی:

فردوس از شمال و شمال شرق با شهرستان های بجستان و گناباد خراسان رضوی و از شرق به  .دمنتهی می شواز همه طرف به دشت 

این شهر تا سال  ا شهرستان های طبس، سرایان و بشرویه و از غرب با شهرستان بشرویه همجوار می باشد.شهرستان سرایان، از جنوب ب

: 4911طرح مرمت و ساماندهی شهرتاریخی تون، )ب دولت وقت به فردوس تغییر نام یافتیبنام تون بوده و از آن سال به بعد با تصو 4911

3). 
کوهستان های مناسب و به علت مجاورت با دو کویر مرکزی و نمک  ،وجود توده های مرطوب عدم ،با توجه به موقعیت جغرافیاییفردوس 

در مجموع دارای آب و هوای صحرایی، نسبتا خشک و کم باران است. این شهرستان دارای زمستان های بسیار سرد و تابستان های معتدل 

چیده ترین مناطق ایران به شمار می رود، در این واحد قدیمی ترین . از لحاظ زمین شناسی، فردوس جزو پی(411: 4921یاحقی، )می باشد

سنگ های دگرگون شده)پرکامبرین( و  آتشفشان های فعال و نیمه فعال وجود دارد که در بخش های شمال و شمال شرقی این شهرستان 

می شوند. خاک این منطقه عمدتا دارای منشا قرار گرفته و سنگ های پلوتونیکی و ولکانیکی نیز بیشتر در قسمت های شرقی منطقه دیده 

این شهرستان در  عمیق با بافت متوسط است. یآهکی می باشد که در مناطق کوهستانی کم عمق و همراه با سنگریزه و در اراضی دشت

 (. خورشیدی 4912و  4971هایلرزاند)زلزله سالرا می های شدید آنزلزله یگاه چند از واقع شده و هرای مدیترانه خیز زلزله محدوده 
. بلندترین قله ه استشدشرقی کشیده غربی به جنوبشمالبه صورت شرقی شهرستان فردوس بلندترین ارتفاعات خراسان جنوبی در شمال

ردوس قرار غربی شهر فدر جنوب سیاه کوهکوه دیگری تقریباً به موازات متر است. رشته 7149کوه( با ارتفاع کوه)سیهکوه، سیاهاین رشته

شود که دو قله آن به جهت داشتن دو قلعه تاریخی مربوط به های مختلف ظاهر میارتفاع در حدود فردوس به ناماین رشتۀ کمه کدارد 

 (.411: همانشود)نامیده می« کوه قلعه حسن آباد»و « کوه قلعه»دوره اسماعیلی معروف است و 
ترین مناطق زیر کشت زعفران، پنبه، انار و بادام در ایران به شمار می آیند. شهر قدیمی شهر فردوس یکی از قدیمی  یزمین های پیرامون

بارها ویران شده است. اهمیت این منطقه در طول تاریخ از  ،فردوس در جنوب محل کنونی خود واقع است و در اثر زلزله های پرشمار

در  یباغستان ادامه داشته است. قنات های قدیمی متروکه فراوانمنطقه وسیعی که در آن فعالیت کشاورزی می شده و از فردوس تا 

)گزارش پشت است ی از این منطقه از نظر کشت بایربخش بزرگ ،نشان می دهند که امروزه عالوه بر کم آبی یکیلومتر مربع 711محدوده 

 شناسی کشور(. ، پایگاه علوم داده های زمین، سازمان زمین131و  131نقشه زمین شناسی فردوس با شماره 
در اولین نگاه تون زیبا به » م از تون دیدن کرده و اوضاع طبیعی این شهر را این گونه توصیف می کند: 4121کلنل مک گرگور در سال 

ی نظر می آید، زمینه این منظره از کوه های بلند سیاه رنگی که زهکشی های تون و گناباد را از یکدیگر جدا می کندو نیز رشته های مواز

قهوه ای رنگی که کوتاه ترند تشکیل شده است. همچنین دشت زرد رنگ پهناوری با قطعه زمین های سبز تیره در میان آن و بیشه زارها و 

 (.411: 4911درخت های اینجا و آنجا به طور پراکنده مشاهده می شود)گرگور، 
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 ی کشور(محدوده گوند باغستان)سازمان زمین شناس 411111/4نقشه زمین شناسی 

ترین ماه سال تیرماه و  بیشترین میزان بارندگی در این شهرستان در بهمن ماه و در مرداد و شهریور کمترین میزان بارندگی را دارد. گرم

از نقطه نظر اقلیمی با توجه به موقعیت جغرافیایی و عدم وجود توده های مرطوب و کوهستان های مناسب  ماه می باشد. سردترین آنها دی

در مجموع دارای آب و هوای صحرایی، نسبتا خشک و کم باران است. این شهرستان دارای  ،به علت مجاورت با دو کویر مرکزی و نمک و

وجود کوهستان در بخش های شمال شرقی و جنوب این  ،زمستان های بسیار سرد و تابستان های معتدل می باشد، علت این آب و هوا

 .(412 – 411: 4921)یاحقی، ب و هوای کویری شده استتعدیل آ که باعث است شهرستان

و رودخانه های فصلی فقط در مواقع بارندگی جاری می  جریان سطحی قابل توجهی وجود ندارد ،در حوضه آبریز دشت فردوسمنابع آبی: 

نوبی دشت هدایت می کنند. . ولی تعدادی مسیل از ارتفاعات شرقی حوضه شروع می شوند و سیالبشان را به بخش های میانی و جدنشو

مهم ترین قنات و منبع آبی دشت فردوس در طول سالیان برای فردوس قنات آب کشاورزی منطقه از دو طریق چاه و قنات تامین می شود. 

و از  قنات و دو چشمه می باشد که از زمان های خیلی دور در دل کوه های شمالی فردوس حفر گردیده 41بلده می باشد. این قنات شامل 

این آب از طریق دو نهر به پایین دست و بخش های میانی اورزی و شرب مردم محدوده فردوس را تامین می کرده است. شقدیم آب ک

البته  .این نهرها از قدیم االیام به صورت خاکی بوده و مقدار زیادی از آب در طول مسیر به هدر می رود .دشت فردوس هدایت می شود

و در جلوگیری از هدر رفت آب از قدیم در مسیرها، آب را گل آلود می کرده اند تا هم نفوذ آب را در طول مسیر  ساکنین فردوس برای

 ن اضافه نمایند.، بر سرعت آشدن آبد و هم اینکه با سنگین تر ها کاهش دهن حاشیه جوی

و شناسایی و  صورت پذیرفته کم نوبی به تعدادفعالیت های باستانشناسی در منطقه خراسان ج پیشینه مطالعاتی منطقه مورد مطالعه:

کشف محوطه های خصوصا پیش ازتاریخ، تداوم فرهنگی را که میان دوره تاریخی و پیش ازتاریخ در این منطقه وجود دارد را آشکار خواهد 

خونیک پای گدار در سال در شهرستان قاینات و روستای  جنوبی و در خراسان است ساخت. شاخص ترین اثر که مربوط به پارینه سنگی

، غار یا پناهگاه کاوش قرار گرفتمورد ( شناسایی و Carlton cownمیالدی توسط هیئت آمریکایی به سرپرستی کارلتون کون) 4313

و  . آثار به دست آمده از این غار که اکنون دهانه آن به طور کامل مسدود شده و تنها می توان محلی که دپومی باشد خونیک)لکی اسپور(

 .استبه دوره موسترین از میان سنگی  مربوط ،انباشت خاک حاصل از کاوش غار می باشد را مشاهده کرد
و به مدت سه فصل متوالی در محوطۀ  4912هایی است که از سال کاوش ،و فردوس لعات صورت گرفته در منطقۀ سرایاناما مهم ترین مطا

های اولیه مربوط به دوران مس سنگی ثبت گردیده، پس از انجام وطه که در بررسیکله کوب شهرستان سرایان انجام شده است. این مح

دهد توالی دوران پیش از تاریخ از مس سنگی تا ها، آثاری از دوران مفرغ و حتی عصر آهن نیز در آن نمایان شد، که این نشان میکاوش

 (.4912عصر آهن در این محوطه قابل شناسایی می باشد)یوسفی، 

مربوط و استان شناسایی شده قدیم ترین محوطه تاکنون توسط نگارنده به انجام رسید که  4912محوطه سرتخت باغستان در حریم  تعیین

این محوطه در فاصله یک کیلومتری شرق محوطه گوند  (.41: 4911به اواخر دوره نوسنگی و کلکولیتیک)مس و سنگ( می باشد)فرجامی، 

 محوطه به دست نیامده است.دو از ارتباط بین این  واقع می باشد و هیچ نشانه ای

 

 :باغستان فردوس ندوَمحوطه گَ

یک کیلومتری فردوس و شمال کیلومتری  71در فاصله  و S 11 143131/  9221911در مختصات جغرافیایی باغستان  گوندمحوطه 

روستا که در ساختار زمین شناسی منطقه  غرباورزی نوار کش شمالدر دامنه کوهپایه های شمالی روستا و  باغستان علیاروستای  غرب

گوند در غرب باغستان و در محدوده  عالوه بر این، محدودهواقع است.  ،ادامه می یابدفردوس از آیسک تا برون در شمال غرب که فردوس 
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گناباد و در سمت جنوب  –وس می باشد. در شرق این محوطه جاده ارتباطی فردآن زمین های کشاورزی آبگیر قنات بلده در سمت غرب 

ک و خانیک ایجاد شده است. محوطه گوند هیچ گونه عرصه نارستانَاَ ،مرودکاناَ ،هری شمالی فردوس شامل ظِمحوطه جاده ارتباطی روستاها

بوده نداشته و از سال های میانی دهه چهل در معرض تخریب و تسطیح به منظور ایجاد زمین های کشاورزی مشخصی و محدوده اصلی 

به سایر زمین های محدوده  این منطقه نسبت د به دلیل گود بودن یا پستی زیادگذاری این محوطه به گون است. وجه تسمیه و دلیل نام

 گوندکیلومتری شمال فردوس که تا  97در مهوید روستایی است محل در سالیان دور با نام گوند مهویدی ها) ،. عالوه بر اینمی باشد پیرامونی

از ( شهرت داشته است. زمین های این محل را به صورت اجاره ای کشت می کرده انددر گذشته کیلومتر فاصله دارد و ساکنین این روستا  47حدود 

رودخانه فصلی بزرگی قرار  ،گذشته در میانه محوطهدر  .این منطقه دارای شیبی مالیم به طرف جنوب است ،لحاظ ساختار فیزیوگرافی

از نقطه نظر توپوگرافی در است. و امروزه به رود تگ قرشمالی معروف کرده  جنوب غربی امتداد پیدا می –شمال شرقی در جهت  داشته که

دره های کم عمق با  ،شمال محوطه تپه های با پوشش گیاهی ضعیف و با ارتفاع کم واقع شده اند که در برخی قسمت ها در میانه تپه ها

این شکست ها دره ای با نام قرشمالی است که در شمال غرب محوطه واقع شده و بخشی از رسوباتی که مهم ترین  دیده می شودعرض کم 

حاصل جریانات سیالبی است که از این دره به سمت جنوب در فصول زمستان و بهار جاری می  ،که در قسمت غرب محوطه نهشته شده

ب زمین های کشاورزی از دو طریق چاه و قنات تامین می شود. برخی از . از لحاظ تامین منابع آبی در محدوده گوند در حال حاضر، آشود

زمین ها از آب چاه هایی در غرب و شمال باغستان با نام چاه اتفاق)دارای آب شیرین( و چاه سرهنگ روحی)دارای آب شور( آبیاری می 

مهم  ،. الزم به ذکر استگردندآب این قنات سیراب می د و برخی از زمین ها نیز که دارای مالکیت آب قنات بلده فردوس می باشند از نشو

با نام همت)دارای آب شور با درصد باالی نمک( می باشد.  یترین منبع آب در بخش مرکزی و جنوبی گوند نیز تامین آب از طریق چاه آب

یونجه، زیره  ،جو از قبیل گندم،ت می شده)محصوالتی بنا به گفته ساکنین باغستان در گذشته تمامی زمین های محل به صورت دیم کش

قبل از احداث چاه های عمیق و نیمه عمیق نیز آبیاری زمین ها از طریق آب قنات بلده صورت می  و و صیفی جات( و در سالیان اخیرسبز 

فران کشت می شود کمتر در این محدوده زع ،گرفته و زمین های منطقه آبگیر قنات بلده بوده اند. در حال حاضر به دلیل شوری زیاد خاک

که به شوری آب حساس نیستند، کشت بادام و توت  و تعداد محدودی و کشت غالب منطقه را گندم و جو و درختانی به مانند انار و پسته

 می شود.

طه در راجع به محوطه گوند تاکنون هیچ گونه فعالیت باستانشناختی و مطالعاتی صورت نگرفته تنها یک گزارش در پروند ثبتی این محو

در این گزارش محل محوطه به اشتباه در . در دست می باشدآرشیو ادره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی 

دادی مشخص شده و تاریخی که برای محوطه مشخص شده دوران تاریخی می باشد)ی ظهر و امرودکان هاجنوب جاده فردوس به روستا

شهرستان فردوس که توسط عنانی صورت گرفت محدوده شمالی جاده به عنوان محل و محدوده  4934(. در بررسی سال 4912، پور

 (.4934محوطه گوند باغستان فردوس مشخص گردید و قدمت این محوطه دوران تاریخی و اسالمی تعیین گردید)عنانی، 

ن اشیاء تاریخی ارزشمند در محدوده گوند برنامه ای در سال جاری و به دلیل فعالیت های زیاد سودجویان و افراد محلی به منظور یافت

ت این محوطه به موقعیتدوین گردید تا این محوطه باستانی تعیین عرصه و حریم گردد تا بخشی از مشکالت تعیین محدوده و همچنین 

ای شمال روستای باغستان و مشخص گردد. محوطه گوند در محدوده زمین های زراعی این محدوده و در دامنه تپه هن دلیل وسعت زیاد آ

در دامنه قرار گرفته است. به دلیل فعالیت های زیاد کشاورزی در محدوده گوند تمامی بخش های این محوطه که با توجه به گمانه زنی 

و  عالوه بر این، مشکل بزرگی که در مشخص کردنهای صورت گرفته مربوط به یک قبرستان دوره مفرغ متاخر بوده تخریب شده است. 

تعیین حریم این محوطه اهمیت دارد، تعویض خاک و خاکبرداری های عمیقی است که گاهی این خاکبرداری ها بنا به گفته ساکنین تا 
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حدود پنج تا شش متر در سالیان گذشته به انجاو رسیده و باعث تخریب بخش وسیعی از این گورستان باستانی شده به طوری به جرات می 

 در این محدود گوری مربوط به عصر مفرغ متاخر به طور کامل و درجا در این محدوده کشف گردد. توان گفت بعد ازست 

منطقه گوند به این محدوده  خارج از یی است که از محدوده زمین هایی دریکی از مشکالت اساسی در تعیین حریم منطقه وجود خاک ها

بوط به دوره متاخر اسالمی است. که این امر باعث پراکندگی سفال در محل هایی خصوصا مر سفالدارای قطعات خاک وارداتی وارد شده و 

و همچنین باعث اشتباه افرادی شده که یک بار و به صورت زودگذر از محوطه  اطی به این محوطه باستانی ندارندکه هیچ ارتب شدههایی 

تی محدوده شهرستان فردوس و در شناسایی محل و تاریخ بازدید کرده اند شده که نمونه این مسئله در قضیه ثبت و بررسی باستانشناخ

خاک زمین برداشت،  -خصوصا انار، پسته و زعفران– در محدوده گوند به منظور کشت محصول گذاری این محوطه اتفاق افتاده است.

به محل منتقل می  باغستان افو یا در محلی دپو شده و خاک جدید از رودخانه یا بندهای اطربارگیری و به بیرون از محدوه منتقل شده 

بیشتر سفالینه هایی که در این  ودر بخش شرقی محوطه بیش از سایر بخش ها می باشد  ینه هاسفالاین گونه شود. پراکندگی و فراوانی 

زی و در بخش مرکمربوط به محوطه می باشند غالب سفالینه هایی که  در حالی که .به دوره اسالمی تعلق دارد ،بخش دیده می شود

نه هایی که از خارج منطقه و طی عملیات خاک ه عصر مفرغ متاخر می باشند به جز سفالیمربوط ب ،دنشمالی محوطه به چشم می خور

خاک از سه محل به منظور باروری بیشتر و بهره بیشتر معموال در محدوده گوند الزم به ذکر است،  ریزی به داخل محدوده منتقل شده اند.

رون که داخل این قدیمی در محدوده سه روستای باغستان، مهرانکوشک و بُ وخاک حاصل از تخریب خانه های کهنه  -لفاوارد می شود. 

خاک رسوب گذاری یا ته نشین شده در  -. بقطعات سفال مربوط به دوره متاخر اسالمی به چشم می خورد و گچ ،خاک قطعات آجر

خاک های وارداتی از  -ج معروف به کالته فرخنده می باشد. خصوصا محلتان و های کشاورزی در محدوده جنوب شرقی باغس)سد(بند

 بیدسکان و اراضی معروف به فرودگاه. -محدوده جنوب شرقی باغستان علیا و حاشیه جاده ارتباطی فردوس 
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 از محدوده گوند باغستان فردوس)سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح کشور( 4912عکس هوایی سال 
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 (www.Googleearth.comمحوطه گوند در عکس هوایی)منبع: فعلی و وضعیت  موقعیت
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 محدوده گوند باغستان)سازمان نقشه برداری کشور( 71111/4نقشه توپوگرافی 

پیش از  های محوطهگوند باغستان از معدود محوطه  گمانه زنی به منظور تعیین عرصه و حریم محوطه گوند باغستان فردوس:

در خراسان جنوبی مورد شناسایی قرار گرفته است. این محوطه با توجه به ویژگی ها و شاخص هایی که دارد می تواند به  تاریخی است که

، گوند باغستاندر این منطقه در دوران پیش از تاریخ مورد مطالعه دقیق علمی قرار بگیرد.  یمهم استقرار سایت هایعنوان یکی از 

که به در خراسان جنوبی می باشند یا مفرغ متاخر  مربوط به فرهنگ/تمدن جیحونهای ان محوطه و محوطه رزه درمی قبرستان بکندا

 و پاکستانغرب  ،ترکمنستان ایران،شرق  قابل و ارتباط فرهنگی بین نشانه های ت ومی باشند  معروف (BMAC)مروی –مجموعه باختری 

ن تاکنون این محوطه و قبرستا 4911به اثبات می رساند. متاسفانه از دهه را  )بین النهرین(با منطقه معروف به میان رودان نافغانستا

در بازارهای  را اشیا این قبرستان تاریخی برخیبه طور کامل توسط کشاورزان و مالکین منطقه تخریب شده و متعلق به عصر مفرغ متاخر 

 .یافت می توان پیدا اروپا و در خانه های مالکین و کشاورزان منطقه گوند ،ایران

پیشنهاد تعیین عرصه و حریم این  ،که هر از گاهی در منطقه رخ می داد ی و کاوش های غیرمجازبه منظور مقابله با این فعالیت های تخریب

به انجام رسید و به منظور تعیین  4931محوطه تقدیم پژوهشکده باستانشناسی گردید. برنامه تعیین حریم از اردیبهشت تا تیرماه سال 

ن توضیحاتی ارائه گردید هیچ گونه الیه و گور مرتبط به دوره زمانی عصر مفرغ متاخر در ی که قبال راجع به آو حریم علیرغم مشکالتعرصه 

پراکنش سفالی و برخی نشانه های مربوط به وجود قبرستان در عکس های هوایی با توجه به محدوده منطقه گوند به دست نیامد و تنها 

متر و در عمق های مختلف  9×9و  7×7گمانه با ابعاد  94حریم محوطه در نظر گرفته شد. مجموعا  4912و  4991منطقه در سال های 

از گمانه هایی که در سمت شرق محوطه و در امتداد مسیر  غیرکه عمق برخی از گمانه ها به باالی چهار متر هم می رسید. به  ایجاد شد

مده از به دست نیامد. سفالینه های به دست آداده سفالی به جز در چند گمانه  سایر گمانه هاایجاد شده بود از  جاده فردوس به گناباد

 ده باغستان و بر اثر جابجایی خاکمحدوقسمت های بخش شرقی نیز عمدتا سفالینه های اسالمی می باشند که احتمال می رود از سایر 

در بخش های مرکزی محوطه و در یک محدوده  ،ر خالف بخش شرقیبزمین های کشاورزی به داخل منطقه گوند منتقل شده باشند. 

میزان پراکنش سفالینه های مربوط به عصر مفرغ متاخر بسیار باال بوده و سفالینه ها و فرم های شاخص این دوره را به  ،خاص در مرکز

 زیاد می توان در سطح مشاهده کرد.تعداد 

در تمامی بخش های شرقی ایران استفاده از نقوش تزئینی بر روی سفال تا اواسط هزاره سوم  برعکس آنچه در سایر نواحی ایران اتفاق افتاد

 VIنمازگا (.724: 4921)توزی و دیگران، یعنی نزدیک به هزار سال پس از منسوخ شدن آن در مناطق آسیای غربی همچنان ادامه داده شد

سوم و ربع اول هزاره دوم ق.م به حساب می آید. سفال های این دوره اوج فرهنگ های بومی در حوزه آسیای مرکزی در اواخر هزاره 

برخالف سفال های ادوار پیشین که با مهارت هنرمندانه تزئین می شدند، عاری از تزئین می باشند و در تولید سفال از چرخ های سریع 

دو طبقه حرارت داده می  یفال ها در کوره هاتولید سفال به صورت انبوه رایج شد. س ،سفالگری استفاده می کردند. در این زمان

غیرمنقوش با ظروف و متوسط سنت سفالی تمدن یا فرهنگ جیحون شامل سفال های نخودی ظریف (. 411: 4921شدند)ماسون، 

شکال و اتر با پایه شاخص مقعر قالبی است. ظروف به نوعی تماما ادامه سنت سفالی  ایه دار و ظروف بزرگپبشقاب های  ،مخروطی شکل

تغییر می باشند که از کوهپایه های شمالی کپه داغ به سایر نواحی گسترش یافته است.  VIو نمازگا Vاواخر نمازگانوع ظروف شاخص 

 ،ق.م همه جاگیر شد7111وضع کلی هنگامی رخ داد که سرانجام سفال ارزش ایدئولوژی و نمادین خود را هنگامی که شهرنشینی در حدود 

 (.721: نهما)از دست داد
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 (117: 4911 ظروف و اشیاء شاخص مربوط به مفرغ متاخر در نواحی مختلف داخل و خارج از ایران)سیدسجادی،

به طور روشنی به وجود معادن فلز و منابع معدنی شمال خراسان در اواخر  V، اُلُغ تپه در دوره نمازگاتپه ، نمازگاتپه حفاری های آلتین

اواخر هزاره سوم و اوایل هزاره دوم ق.م به دست آمد. گرچه هیچ یک از سفالینه  IIICدر تپه حصار VIنمازگا هزاره سوم دارد. آثار دوره

های نخودی این مجموعه از حصار به دست نیامده اند. یافته های منحصر به فرد شاخصی از بجنورد در شمال خراسان اشاره به این موضوع 

و جنوب خراسان تعامالتی وجود داشته است. این سفالینه ها از گمانه زنی هایی از الیه های  در شمال VIدارد که در طول دوره نمازگا

 (.71: 4911به دست آمده است)هیبرت و دایسون، هم میانی نیشابور 

ی سفالی را می کتانی و جنیتو برخی از گونه های سفالی مربوط به برنز متاخر و فرهنگ یاز را معرفی کرده اند که برخی از گونه و فرم ها

به دست آمده اند. این سفالینه ها چرخ ساز با آمیزه کاه و  IIIنیز یافت. این گونه های سفالی از تخیربای فردوس توان در محوطه گوند

 (.Cattani & Genito, 4331: 21خشن می باشند)

مهرهای سنگی و  ،الت سنگی و فلزیزیورآ، بیشتر یافته ها در گورهای نوع تمدن جیحون شامل ظروف سفالی خراسان شمالی چلودر 

را سفال نخودی ساده و شاخص دوره  (. بیشترین حجم داده های سفالی4939مفرغی رزم افزارها و مهره های بازی می باشند)وحدتی، 
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الی ، ظروف سفشماری اشیا تجملی این فرهنگ همچون اشیا و ظروف سنگی ،یا همان سفال تمدن جیحون تشکیل می دهد VIنمازگا

 (.4939مده است)وحدتی، ظروف مفرغی هم به دست آو  قوری ها و کاسه های لبه ناودانی جام با پایه شیپوری، کاسه های مخروطی،

 
 (4939ظروف شاخص مفرغ متاخر)فرهنگ/تمدن جیحون( از چلو خراسان شمالی)وحدتی، 

به هفت گروه تقسیم که مربوط به عصر مفرغ می باشند نستان را بردی اودمرادوف سفالینه های به دست آمده از قبرستان گونور تپه ترکم

گروه دو: شامل سفالینه های معروف  کرده است: گروه یک: کاسه سفالی با خمیره قرمز، قهوه ای و صورتی و رنگ روشن در بیرون می باشد.

ه گروه چهار: لوازم آشپزخانه ک یا قهوه ای در بیرون. گروه سه: کاسه های سفالی با خمیره قرمز، صورتی به نوع نمازگا با خمیره سبز روشن.

گروه شش: سفال های  گروه پنج: سفالینه های با خمیره خاکستری یا سیاه. .است شن و شاموت ،علف ،خمیره محتوی مخلوطی از کوارتز

وی  (.udemuradov,7117 : 491گروه هفت: سفالینه های به رنگ سبز تیره که در حین پختن ناقص شده اند) .قرمز صیقل شده

% درصد را قالبی دانسته است. هر دو این 2/4% و سفال قالبی را 9/31همچنین میزان سفالینه های چرخ ساز در ظروف آشپزخانه ای را 

نوع می  411نزدیک به  ،مده اندالی که از قبرستان گونور به دست آسفالینه ها با خمیره های با کیفیت باال استفاده شده اند. گونه های سف
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مشابهت هایی با برخی از سایت های در  همده از گونور تپه از لحاظ نوع مواد سازندمی افزاید مجموعه سفالی به دست آ باشند. وی

( 1( ایران)شهداد شهرسوخته 9ترکمنستان جنوبی)آلتین تپه نمازگا کللی تایپ تپه( در باختر)ساپالی، داشلی و جارکوتان( پاکستان)مهرگارا

(. تاریخی که برای این سفالینه ها گذاشته شده پایان هزاره سوم ربع اول ibed: 411,( و هند زیستگاه های عصر برنز متاخر دارند)9رگیسا

های با بدنه بزرگ و گردن باریک ظروف سیلندری  هزاره دوم ق.م می باشد. این سفالینه ها با ظروف گلدانی شکل با یک پایه و کوزه

 (.ibedاست)

مده است. خمیره غالب این سفالینه قرمز یا شش تقسیم بندی اودمرادف به دست آ د باغستان ظروف سفالی گروه های یک، سه ودر گون

صورتی است که بیشتر آنها دارای اسلیپ نخودی و در مواردی نیز آثار صیقل بر سطح سفالینه ها به چشم می خورد. همه سفالینه ها چرخ 

لم به نسبت گورستان های رزه و ادر بین سفالینه های این محوطه با وجود اینکه سفالینه ها و ظروف س سازند و نمونه های دست ساز

 پیرحاجات بسیار کمتر می باشد.
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 (. udemuradov,7117تقسیم بندی فرم های سفالی قبرستان گونور توسط اودمرادوف)
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مشابهت های  ،ای مرکزی آن متمایل به شمال جمع آوری شده اندبخش هو که از سطح محوطه  ییسفالینه های گوند خصوصا سفالینه ها

در مورد تاریخ گذاری این داده های سفالی وجود ندارد. بدون شک یافته  ابهامیفراوانی به داده های سفالی تمدن جیحون دارند و هیچ 

رق ایران و آسیای مرکزی می باشد که های سفالین محوطه گوند مشابه داده های سفالین محوطه های نوع تمدن جیتون در منطقه ش

چلو خراسان  ندا در شرق روستای پیرحاجات طبس،کَقبرستان بَ ،نمونه این داده های سفالی در ایران در محوطه هایی چون رزه درمیان

می  ابل مقایسه( ق4913حدتی و دیگران، وخراسان رضوی) ( و تپه دامغانی4937، و رحمتی ( و شهرک فیروزه)باصفا4939شمالی)وحدتی، 

باشد. در این محوطه کاسه ها و جام های پایه شیپوری کاسه های لبه برگشته به داخل در سطح محوطه به تعداد زیاد قابل مشاهده می 

باشد. تمامی سفالینه های مفرغی به دست آمده از سطح محوطه و یا سفالینه هایی که در حین پیمایش محوطه مربوط به دوره مفرغ بودند 

تعداد چند قطعه سفال با  Gیا  1شند. البته ناگفته نماند که در گمانه شماره همگی فاقد هر گونه تزئین می با ،مورد بررسی قرار گرفتندو 

از رنگ قرمز یا گل اخری در زیر ای به نظر می رسد الیه  ،نها الیه از رسوب دیده می شودخمیره آجری رنگ به دست آمده اند که بر روی آ

تزئین کنده در سطح مربوط به یک خمره سفالی است که در سایر  اشته باشد. تنها یک نمونه سفال باه رسوب می بایست وجود داین الی

 یت های هم دوره مشاهده نشده است.نمونه های سفالی مشابه در سایر محوطه ها و سا

 
 (4939سروش و یوسفی، پیکره تزئینی که با ترکیبی از الجورد و کلریت ساخته شده از رزه درمیان)
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 موزه بیرجند(سفالینه های مربوط به مفرغ متاخر از محوطه رزه درمیان)
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 نمونه های شاخص سفالینه های مفرغ متاخر به دست آمده از قبرستان بکندا پیرحاجات طبس
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 سفالینه های سطحی مفرغ متاخر از محوطه گوند باغستان فردوس

عمدتا مده اند عمدتا مربوط به دوره های اسالمی و تاریخی می باشند که این سفالینه حوطه گوند به دست آه هایی که از مسایر سفالین

به بخش های شرقی محوطه می باشند و یا از سایر نقاط منطقه باغستان و بخش های شمالی شهر فردوس به وسیله مالکین به این  مربوط

 منطقه منتقل شده اند.

شاخص مربوط به مفرغ متاخر ستون های مینیاتوری کوچکی به دست آمده که این ستون های کوچک در محوطه عالوه بر سفالینه های 

ولی این های مرتبط با مفرغ متاخر قابل مطالعه می باشد. کاربری دقیق و صحیح این ستون های به طور دقیق تاکنون مشخص نگردیده 

یک ستون به دست آمده از محوطه هایی چون رزه درمیان و گونور تپه ترکمنستان  ستونچه ها عالوه بر اینکه در محوطه گوند یبخشی از

ساریانیدی در مورد ستون های سنگی مرمرین یا ستون های کوچک مینیاتوری این گونه اظهار نظر می هم نمونه آن به دست آمده است. 

د. حداکثر ارتفاع این ستون ها تا نیم متر است و همیشه این ستون کند که این اشیاء به منظور اهداف آئینی مورد استفاده قرار می گرفته ان

ها  صیقل شده اند و تقریبا غالب باستان شناسان کاربری آئینی این ستون ها پذیرفته اند، ولی کارکرد دقیق آنها مشخص نیست. بیشتر این 

 (.Sarianidi, 7117: 411مده اند)آدست به  74اشیا از کف اتاق ها خصوصا در تغلق تپه معبد شماره 
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 ستون های به دست امده از محوطه های رزه و گونور در ایران و ترکمنستان

 
 بخشی از یک ستون تزئینی به دست آمده از محوطه گوند باغستان

مناطق پیکره های عصر مفرغ متاخر، نخست در استقرارهای سرزمین های باختر و بلخ در شمال رشته کوه هندوکش و  پیکره کلریتی:

جنوبی آسیای مرکزی شناسایی شده اند. غالب این پیکره ها، دارای ویژگی های مشترکی می باشند که در یک گروه طبقه بندی می شوند. 

 – 7711مده اند و همان طور که قبال نیز عنوان شده مربوط به عصر مفرغ متاخر)ها و یا محوطه های مذهبی به دست آها از گورآن و عمده

ند. می باشاین مجموعه در بردارنده ی پیکره هایی است که تقریبا اکثر)همگی؟( آنها به حالت نشسته می باشند.  VIق.م( یا نمازگاه4211

در داخل پیکره اصلی جانمایی شده و یا  روی سینه جمع شده یا بر روی زانو قرار دارند. ممکن است دست ها در اغلب آنها دست ها به

صورت جداگانه دست از آرنج تا انتهای انگشتان به صورت صاف و صیقل خورده در قسمت پیش آمده بخش پائینی پیکره  اینکه تنها به

تگی در بدنه از جنس آهک یا مرمر می باشند که به صورت جداگانه و همتراز یا با کمی فرورف سر این پیکره ها  گذاشته می شده است.
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نوعی عمامه می باشند که جنس کاله/عمامه از جنس بدنه پیکره  و در مردها با گیس کاله دارای و بعضا اصلی پیکره و به صورت برجسته

لباسی که بر تن پیکره ها می باشد دارای طرح های هندسی منظم می باشد که در مواردی  می باشد و با جنس سر متفاوت می باشد.

طرحی که بدن این پیکره ها پر کرده خطوطی هستند ون گردن می باشد. دارای طرح خورشید در پیرام )مرغاب(همانند پیکرک گوند و مرو

 شده است. بلکه با خطوط راست دیگری پر ،که معموال لوزی هایی را تشکیل داده اند که داخل این لوزی ها نیز خالی نیست
نگ کلریت)سنگ صابون( یا کلسیت جنس این پیکره ها در برخی منابع ترکیبی از سنگ ها با جنس های مختلف معرفی شده عمدتا از س

است. چهره های واضحی دارند، یعنی سازندگان آنها تک تک اعضای صورت را خلق کرده اند و از هیچ عضوی چشم پوشی نکرده اند. در 

ال بسته اند یا به ابرو( نیز قابل مشاهده است. اما با وجود این، چشم ها در این پیکره ها یا کامآنها حتی برجستگی باالی چشم ها) بعضی از

و یا در مواردی به صورت کامال برجسته به مانند پیکره های میان رودان به صورت  می باشدطور کل، ناحیه مشخص آنها در صورت محو 

  . در برخی نمونه ها جای چشم ها با خطوط کنده شده مشخص است.برجسته نمایش داده شده اند

ن پیکره ها به طور خاص مشخص نیستند. یعنی پاهای جمع شده در این مجسمه های سنگی به پاها در ای ،نکته قابل توجه دیگر اینکه

 احساس نمی شود. نگاه کردن به آنها، کمبود عضو پابا  ولی هوضوح به نمایش در نیامد

، مسئله جنسیت بحث یبلخ - یگوش ها در این پیکره ها اغلب کامل به نمایش در آمده اند. به نظر می رسد در مجموعه پیکره های مرو

زن مانند  ر نمونه های بلخی شاهد پیکره هایچرا که د ،نمی توانیم بگوییم مرد یا زن بودن در اولویت بوده مطرح نمی نماید وخاصی را 

یل اشیا به دست آوری نمود که ساریانیدی در تحلدهستیم و در مقابل نمونه مروی آن را مرد گونه می یابیم. البته این نکته را نیز بایستی یا

آمده از محدوده مذهبی گونور با اجاق های مختلف این پیکره ها را به گونه ای به آئین مذهبی هندوایرانی ها و پرستش میترا مرتبط می 

ستا چرا که این پیکره ها در محلی به دست آمدند که اجاق هایی برای آتش و فضاهای پرستشگاهی وجود داشته و بنا به مستندات او ،داند

(. آنچه در مورد خطوط تزئینی روی بدن این پیکره ها گفته Sarianidi, 7111)ستبوده ا پیوستهمیترا با خورشید و آتش  ،و ریگ ودا

 در نمونه های مروی و بلخی و زن یا مرد آنها تقریبا یکسان است. ،شد

)لباف خانیکی، ه استدست آمده غرب نیشابور)کریم آباد( ب طور اتفاقی هنگام حفر چاهی در جنوبه یکی از این نوع پیکره ها بدر ایران، 

(. پیکره نیشابور از لحاظ جنس، شکل، فرم و تزئینات لباس شباهت فراوانی به سایر پیکره های مشابه و هم دوره خود دارد. از لحاظ 4914

ات لباس پیکره معروف به شاهدخت باختر)بلخ( می باشد شباهت زیادی به تزئین یتزئین لباس پیکره که تقلیدی از پوشش های میان رودان

)بین وجود این گونه پیکره ها در نواحی شرقی ایران نشان از ارتباط این منطقه با مراکز تمدنی/فرهنگی دنیای باستان در میان روداندارد. 

و یا اینکه از سایر نواحی به صورت  ، سند و آسیای مرکزی دارد. چه این اشیا در محدوده این منطقه ساخته شده و بومی باشندالنهرین(

 وارداتی آمده باشند.
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 مروی با پیکره به دست آمده از فردوس –مقایسه پیکره های مجموعه بلخی 
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ط بانتظامی شهرستان فردوس کشف و ض هاینیروو با تالش فردوس در یک برنامه اطالعاتی کلریتی مربوط به محوطه گوند باغستان پیکره 

نموده و غالب قبور این محوطه گوند محوطه  مختلفیان عتیقه در سال های گذشته اقدام به کندوکاو در بخش های شده است. قاچاقچ

ارزشمند را مورد تخریب قرار داده اند. موازی با این تخریب های آگاهانه، مالکین زمین های محدوده گوند به صورت ناآگاهانه اقدام به 

 11نموده و از اوایل دهه  و افزایش میزان باروری اراضی به منظور کشت و کارالت نوین کشاورزی تسطیح زمین های محدوده با ماشین آ

این کار با سرعت بیشتری صورت پذیرفته که این اقدام در بیشتر قسمت ها با تعویض خاک و خاک ریزی های جدید در محدوده محوطه 

 شده است. ق.م(4211 – 7711)ین محوطه ارزشمند مفرغ متاخرمدن صدمات جبران ناپذیری به اآهمراه بوده که باعث وارد 

پیکره استاتیتی)کلریتی( مکشوفه از گوند فردوس مشابه پیکره های مفرغ متاخر و نمونه هایی است که در باال به معرفی آن پرداختیم و 

است  )بلخ(باخترمرغاب)مرو( و ست آمده از به د هایشبیه ترین این پیکره ها به پیکره فردوس از لحاظ شکل و ترکیب بندی کلی پیکرک 

میان رودانی و پیش آمدگی بخش جلوی  (kaunakes)که غالب ویژگی های این پیکره شامل سر کلسیتی و بدن دارای پوشش کاناکس

ه اصلی آن به سه به آن وارد شده، شکسته و بدن چیانقاچاقتوسط پیکره می باشد. متاسفانه پیکرک مذکور به دلیل ضرباتی که در حین کار 

ن وارد نشده است. این پیکرک از دو بخش جداگانه شامل تنه آبه شکل کلی پیکرک و تزئینات  یچنان ولی آسیب آن ،شدهتقسیم قسمت 

. (بدنه اصلی کلریت یا سنگ صابون و سر از کلسیت یا سنگ آهک)یا بدنه اصلی و سر به صورت جداگانه و از دو جنس متفاوت ساخته شده است

تر  سانتی متر می باشد. بدنه اصلی پیکرک در قسمت پائینی عریض 41پیکرک  شانهسانتی متر و عرض آن در قسمت  49رتفاع کلی آن ا

و پیکرک حالتی دارد که  شدهاز این عرض کاسته  قسمت پائینی و باالیی پیکرکبوده که شامل پا و قسمت تحتانی بدن می باشد که در 

ا دقت و با جزئیات آن که ب ی ازکلیات پرداخته شده و تنها بخش ان می دهد ولی در نمایش پیکرک تنها بهشخص را به صورت نشسته نش

می  (kaunakes)کاناکس پوشش یا لباس پیکرک است که از لحاظ تزئین مشابه پوشش های بین النهرینی در دوره اروک نشان داده شده

است که دارای تزئینات خطی نقر شده بر سطح سنگ می باشد و تمامی سطح باشد. پوشش پیکرک یک لباس سرتاسری احتماال پوست 

 پیکرک را از قسمت گردن تا انتهای پیکرک در بر می گیرد.
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 )با تشکر از حمزه حمزه(پیکره کشف شده از گوند باغستان فردوس

 نتیجه گیری:

ه از حیوانات تندرو به مانند اسب، االغ و شتر روابط بسیار نزدیکی به دلیل استفادو  رتباطات فرهنگی در هزاره سوم ق.مبا توجه به افزایش ا

و  Vبین مراکز فرهنگی شرق ایران، افغانستان، پاکستان و جنوب آسیای مرکزی برقرار شده که با فروپاشی این فرهنگ ها در پایان نمازگا

د مشابه فرهنگ های شکل گرفته در منطقه آسیای مرکزی با کوچ ساکنان این مراکز فرهنگی به نقاط پیرامونی با ایجاد مراکز فرهنگی جدی

ن از گورها و ن در ایرارهنگ جدید که عمدتا آثار فرهنگی آمواجه هستیم. ظهور و شکل گیری این ف (BMAC)نام فرهنگی جیحون

ه عنوان پیشینه فرهنگی ب ،باشدو چه به صورت بخشی از یک فرهنگی بومی  )وارداتی(مده چه به صورت تهاجمیقبرستان ها به دست آ

ولی این پرسش را ایجاد می کند که آیا در این مناطق فرهنگ های قدیم تر و پیشینه فرهنگی کهن تری وجود  ،منطقه به حساب می آید

 ندارد؟

هش محوطه های این بحران کا شرق ایران و دره ایندوس اتفاق افتاد و نتیجهم بحران شهرنشینی در آسیای مرکزی، با پایان هزاره سوم ق.

سیای مرکزی در پایان هزاره سوم مدنی برنز و تخریب آنها بود. در آکم شدن تعداد شهرها و به طور خاص کاهش وسعت مراکز ت بزرگ،

 در دلتای مرغاب و منطقه بلخ مهاجرت کردند. ایبودند به مناطق واحه  Vمردم این منطقه که دارای فرهنگ مشابه نمازگا

 Bactria–Margiana)باختری - شناختی مروی زیستگاهی باستانشناختی جدید تحت عنوان مجموعه باستاناین مجموعه و گونه 

Archaeological Complex) یا تمدن جیحون(Oxus civilization)  و با  ق.م تاریخ گذاری می شود 4211تا  7911از

ق.م)اواخر  7711جوامع بزرگ در ناحیه مرو در حدود  مدارک باستانشناسی حاکی از تاسیس .ای مشخص می گردندزیستگاه های واحه 

( می باشد. این فرهنگ مادی به صورت یکنواخت در نواحی بلخ و مرو گسترش یافته است. فردریک هیبرت این فرهنگ مادی را Vنمازگا

ی این مواد فرهنگی در ( نامیده است. بیشترین نقش را برای شناسایBMACمروی یا به طور اختصار) -مجموعه باستانشناسی بلخی 
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دانشمند ازبک داشته است. اما تاریخ گذاری صورت گرفته برای این اشیا  (Viktor sarianidi)منطقه آسیای میانه، ویکتور ساریانیدی

 7711وم)در سالیان اخیر تاریخ اواخر هزاره سوم تا سده های نخست هزاره د 41توسط وی ابتدا تا نیمه هزاره دوم بود که آزمایشات کربن 

ق.م( پیش از میالد را در بر می گیرد. هیبرت، کارلوفسکی، بیشونه، آمیه، کوهل، فرانکفورت و ماسون معتقدند که فرهنگ های 4211 –

آسیای مرکزی دارای منشایی کامال بومی بوده ولی مواد فرهنگی کشف شده مربوط به این فرهنگ در مناطق شرقی ایران وارداتی می 

این پراکنش فرهنگی و گسترش ویژگی های فرهنگی تمدن جیحون در بخش های شرقی و  (.2: 4911کارلوفسکی، باشند)هیبرت و 

 جنوبی ایران با کاهش استقرارهای شهرنشینی، ناپدید شدن مهرها، کاهش دست افزارهای فلزی و گونه های سفالی همزمان می باشد.

سان جنوبی محدود می باشند و چون کاوش های باستان شناسی در این مناطق متاسفانه زیستگاه های عصر برنز متاخر در منطقه خرا

 -خت است که راجع به سازمان سیاسی بسیار س منتشر نشده ونتایج این فعالیت ها  ،صورت نگرفته و یا اگر فعالیت هایی صورت گرفته

و حتی نمی توانیم پاسخ دهیم که این گورها مربوط به  اجتماعی و پراکندگی و ارتباط این سایت ها با یکدیگر و سایر مناطق صحبت کنیم

اثر گسترش و  کوچ نشینان است یا یکجانشینان. برخی از سایت های این دوره در زیر رسوبات رودخانه ای مدفون شده اند و یا اینکه بر

 (.Vahdati, 7141: 71توسعه محدوده شهرهای مدرن تخریب شده اند)

آسیای مرکزی و ترکمنستان به طور خاص با مواد فرهنگی محوطه های باستانی شوش خوزستان، خوراب مواد عصر مفرغ متاخر منطقه 

شهداد، تپه یحیی کرمان، شهرسوخته سیستان، حصار دامغان، رَزِه درمیان خراسان جنوبی، چَلو سنخواست و تپه یام شیروان خراسان 

قابل مقایسه می باشند. این مواد فرهنگی در پاکستان در محوطه هایی چون  شمالی، تپه دامغانی و شهرک فیروزه نیشابور خراسان رضوی

نشان از ارتباط  دارد ومِهی، سیبری، کویته، مِهرگارا، نوشارو به دست آمده که نشان از ارتباط آسیای مرکزی با تمدن های حاشیه سند 

حتمال این مواد فرهنگی در این پهنه گسترده در اواخر هزاره متقابل بین نواحی مشخصه حکومت های توسعه یافته و پیشرفته است و به ا

مواد فرهنگی سوم با موج های اولیه کوچ آریائی ها به مناطق شرقی و مرکزی فالت ایران در ارتباط می باشد. در منطقه آسیای مرکزی این 

هر و شرتوگای می باشند.  9و 7و 4رکوتان، داشلی ، ساپالی، جا74-4قلُغ(، تsarianidi, 7112ُنور)، گIII, IVُلیاز سایت هایی چون کل

یند( شامل اشیا سنگی متمایز ت می آهای تدفینی یه دسواحه دارای یک زیستگاه مرکزی است که دارای اشیای لوکس)که عموما از بافت 

لدان هایی مرمرین، کوزه گ ،پوشیده اند، اشیا کلریتی (kaunakesبا استفاده های نامشخص، پیکرک های مونث ترکیبی که کائوناکس)

 (. Vahdati, 7141: 71های فلزی ارزشمند، و اشیا شان زا دیگر. سفال های این فرهنگ نیز با سایر سفالینه ها متمایز می باشد)

 بر روی بناهای بزرگ و یادمانی بنا شده است. در شهرهای ، اصل و اساس تمدن جیحونسیای مرکزیمده در آآثار به دست آبا توجه به 

ها چه به سبب اندازه و چه به دلیل ه بر بقیه شهر مشرف است. این بنای یادمانی بزرگی با دیوارهای دفاعی دیده می شود کهااین ناحیه بنا

وضعیت و شکل معماری خود شگفت انگیزند و دانشمندان شوروی از این بناها به اسم کاخ یا معبد نام برده اند. ساختمان های بزرگ تمدن 

نند ها اتاق یا تاالر می باشند و حتی به ما در هر گوشه خود معموال دارای چهار برج بزرگ دایره و یا مربع شکل و مرکب از دهجیحونی 

کل تمدن جیحونی در دوران شتعداد اتاق ها به یکصد عدد می رسد. این ساختمان های بزرگ تاثیرگذارترین جاهایی مثل گونور یا تغلق 

ثار دوران شهرنشینی در هر دوی این مناطق در حقیقت از اواخر هزاره سوم ق.م به بعد تریا بوده است. مهم ترین آه و باکمفرغ در مرغیان

اما دالیل  .دیده می شود ،لتین تپه به این مناطق مهاجرت کرده اندمناطقی چون آ یعنی زمانی که مردم از روستاهای کوهپایه ای غربی و

ن مناطق هنوز مبهم باقی مانده است. پس از این مهاجرت ها های شرقی و ایجاد کلنی هایی در آ میناصلی این مهاجرت ها  به سوی سرز

کرده اند)سید مت می ، خان های محلی بر اطراف حکوبوده که در این واحه ها قلعه های چهارگوش بزرگ ایجاد شده و از این قلعه ها

 (.132: 4911سجادی، 
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کام پیوندهای فرهنگی است که پیش شرط دستاوردهای چشمگیر دیگری هستند. ارتباط بین منطقه ای دوران برنز نشانگر پیشرفت و استح

شهر  ،صارح ،بیشتر شد. نتیجه این ارتباط بین منطقه ای در مقدار تولید بقایای ملموس فرهنگی و هنر در تمامی مراکز عمده شامل شهداد

ن سنت های مشترک خود مد. ایبه وجود آ های مشترک در تمامی زیرمنطقه ها سنتشد.  لتین تپه موثر واقعسوخته در موندیگاک و در آ

ای فلزی پهن با یک چشمه در پشت مدن ظروف متنوع و جالب توجه ساخته شده از یشم و مرمر و همچنین در تولید تکمه هرا در پدید آ

 )میان رودان(حالی که قبال منشا این سنت را بین النهریندر  ،ن نشان داده اند. این سنت مستقل زیرمنطقه ای در باختر شناسایی شدهآ

)توزی و سیای مرکزی موجب غنای سنت های بومی شده اندو آ ین ارتباطات با مناطق بین النهریننمی دانستند. این ارتباطات و همچ

ن در حال شکل گرفتن ن و افغانستاسیاسی در مشرق ایرا به نظر می رسد در نیمه دوم هزاره سوم تشکیالت بزرگ (.919: 4921دیگران، 

)توزی و دیگران، بوده که بیشترین این ارتباط در اواسط هزاره سوم ق.م بوده است ارتباطات بین مراکز فرهنگی برقراربود. در این بازه زمانی 

4921 :719.) 

قلیمی و آب و هوایی به صورت مستقل عمل تا میانه هزاره سوم بر وسعت محوطه افزوده شده و این محوطه ها هر کدام به دلیل شرایط ا 

 7711و بعد از سال . اما در پایان عصر برنز که یک پدیده قراردادی است که به دوران آغاز شهرنشینی نسبت داده می شود می کرده اند

در آسیای  هسته های بزرگ شهری ،وسعت محوطه ها به دالیل مختلف کاهش یافتهق.م سیستم شهرنشینی رو به انحطاط گذاشت، 

و مراکز متمرکزی ایجاد گردیدند که این مراکز به منظور نظارت مستقیم بر وضعیت کشاورزی منطقه و فعالیت ها مرکزی رو به افول نهادند 

ای هبوده اند. در شرق ایران تغییری تدریجی در چهارچوب نهادهای سازمان یافته در دوران مس به وقوع پیوست. در پایان عصر برنز بنا

 :4921)توزی و دیگران، ق.م دانست 7911تا  7111را می توان  هاریخ این بناکه تا ادمانی متعددی که تماما با خشت ساخته شده بودندی

 (.711 و 721

مروی به میزان زیادی وابسته به سیستم های بزرگ مقیاس آبیاری بوده که در نتیجه  -در آسیای مرکزی زیستگاه های واحه یا  باختری 

 Vو الگوی زیستگاهی و سنت های فرهنگی به طور کامل با سایت های شهری نمازگا ان سیاسی مبتنی بر ارباب ایجاد شده بودسازم

ن و مرغاب که به صحرای قره قوم منتهی می جِدر حقیقت تمدن های دوران مفرغ ترکمنستان در امتداد رودخانه های تَمتفاوت بودند. 

نها منشعب شده اند محوطه ها و شهرهایی در محیط یا در کنار دلتاهایی که نهرهای آبیاری از آ د نهرهاشکل گرفته اند. در امتدا ،شوند

اور و اوروک طی هزاره سوم اما این شهرها نیز همانند  اند، زیستی چون محیط زیست اور و اوروک وجود داشته اند که امروزه متروک شده

 (.4939، وحدتی، 124: 4911شده و مزارع سرسبز قرار داشته اند)سیدسجادی، بیاری راوت و آق.م در همین سرزمین ها با ط

آلتین تپه یکی از شهرهای بزرگ دوران مفرغ در آسیای مرکزی است و حدود یک سوم موهنجودارو وسعت دارد. با وجود اینکه این شهر از 

بوده است. تمدن دوران  اهای مصری و میان رودانی را دارشهرهای مصری و میان رودانی کوچک تر بوده اما همان سازمان و تشکیالت شهر

و از جهتی دیگر یعنی فقدان فن نگارش شبیه سند و نیمه  ه تمدن های میان رودان و مصر استمفرغ در اسیای مرکزی از کلیه جهات شبی

ایالمی به این منطقه می شرقی فالت ایران می باشد اگرچه نشانه های وجود لوحه های پروتوایالمی نشان از گسترش آغاز 

 (.122: 4911باشد)سیدسجادی، 

مهاجرت قبایل کشاورز ابتدایی به شرق  .کاهش یافتلتین تپه وسعت محوطه یرات شروع به وزیدن کرد و در آدر اواخر دوران برنز نسیم تغی

از منطقه ترکمنستان گاهی سرعت ولی وابسته به هم هستند. حرکت و کوچ افراد  ت که محوطه های کوچکو دره مرغاب افزایش یاف

: 4921)ماسون، ادریشان حاکم بوده استداشته و گاهی با رکود همراه بوده و سیستمی را در منطقه جدید پیاده کرده اند که در سرزمین م

411.) 
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اراپا و موهنجودارو متروک ه صورت متفرق و پراکنده درآمدند. مراکز مهم هبدر عصر برنز متاخر فرهنگ یکجانشینی افول کرد و این مراکز 

لتین یداد در مرکز منطقه ای نمازگا و آحصار و تورنگ تپه خالی از سکنه شدند و همین رو ،در همان هنگام در شمال مرکزی ایران. شدند

قوع پیوسته و در کنار افول و گسیختگی یک دگرگونی فرهنگی به وتپه و در دشت های مجاور در دامنه ارتفاعات کپه داغ به وقوع پیوست. 

و بلخ. ت گروه هایی به سمت دلتای مرغاب لتین تپه و نمازگا همزمان بود با حرکافول در آنه یک از بین رفتگی و نابودی و فاصله فرهنگی. 

اسب و شتر با حرکت سریع به سمت  ،سیای مرکزی شوروی صورت گرفت. شبانان با استفاده از وسایل جدید ارابه هاهمین تغییرات در آ

 (.411: 4921ی حرکت کردند)ماسون، مراکزی با منابع غن

برو می باشیم؛ گورستان های هر گروه به صورت مستقل بوده و گورها به صورت دسته جمعی ما با جامعه طبقاتی و پیچیده رودر این دوره 

این دوره نیز  در فضای فکریانتقال یافتند.  خارج از محدوده استقرارها و انفرادی بنا به طبقه اجتماعی ایجاد می شده اند و این قبور به

مد. در مدت توسعه در دوران برنز هنوز پرستش یک ایزد بانو به طور گسترده ای متداول بود. پیکرک های سفالی زنانه تغییراتی به وجود آ

و آتش در گورهای این دوره در مناطق بقایای گورها، استخوان  (. 411: 4921در خانه ها نگهداری و در گورها نیز نهاده می شد. )ماسون، 

مختلف نشان از تشابه تدفین و مواد فرهنگی با منطقه ترکمنستان و به طور خاص گنور دارد که نشان از ویژگی های خاص فرهنگ اقوام 

نظور جلوگیری از بی هندو ایرانی می باشد که در وندیداد و اوستا بیان شده است. ویکتور ساریانیدی معتقد است که آتش در گورها به م

حرمتی به زمین به عنوان یک عنصر خالص قرار می گرفته است. وی همچنین استخوان سگ را در گورهای آسیای مرکزی به دست آورده 

مروی الحاد ایرانی را به نمایش می گذارد و  -که از نقش مهم حیوانات در میان مردمان مرو دارد. وی نتیجه می گیرد که فرهنگ باختری 

این محتوی ریشه های مذهب زردشتی متاخر می باشد. ولی این تحلیل شدیدا توسط کارلوفسکی و دیگران مورد انتقاد قرار گرفته است. 

 4111تا  7711ولی وجود یک تشریفات مذهبی در محدوده وسیعی از بلوچستان پاکستان، باختر و شمال شرق ایران در محدوده زمانی 

سنت معماری با خشت ادامه داشته است. مراکز جدید به صورت مجتمع  .(4921)ماسون، این ایدئولوژی دارد ق.م اشاره به گسترش وسیع

هکتار دارند که دارای یک باروی چهارگوش دارای یک برج گرد در یک گوشه تپه جانبی  پنجایجاد شده اند. این استقرارها وسعتی بیش از 

نها و محله هایی که در آن کوره هایی برای پخت سفال ساخته شده ی می باشند که در آرانبدون شکل خاص این استقرارها محله صنعتگ

)ماسون، نت های کهن سفالگری ادامه دارنداما س ،ظروف سفالی و فلزی ساخته می شد. شکل های جدید سفال چرخ ساز دیده می شوند

4921 :412 - 419.) 

صورت می گرفت، منطقه ماورا آمودریا به تصرف یک جامعه کشاورز یکجانشین  همزمان با مهاجرت هایی که به سمت شمال و شمال شرق

کشیده شدند. به همین دلیل در شهر سوخته سیستان یک سوم سفال  غرب درآمد، شاخه ای دیگر از مهاجرین به طرف جنوب و جنوب

ند، می توانند جز سفال های نوع جنوب های منقوش طبقات پائین یعنی سفال هایی که به نخستین استقرار در این محل تعلق دار

ریایی ها و بیشتر تغییرات اقلیمی ها در این بازه زمانی را تهاجم آ برخی افول تمدن (.971: 4921، ماسون)ترکمنستان طبقه بندی شوند

ان شده است. به هر روی اقتصادی عنو - تغییرات و جابه جایی جمعیتی و پروسه اجتماعی ،و اخیرا دلیل اضمحالل شهر سوخته دانسته اند

ابه این مهاجرت و جسیای مرکزی باشیم. ه اند تا شاهد افول تمدن عصر برنز در شمال شرق ایران و آعوامل متعددی دست به دست هم داد

ومی یج و کم کم با جمعیت های بنی نبوده و به تدریج و در یک دوره طوالنی انجام شده و قبایل مهاجر به تدجایی قبایل یک حرکت آ

و افول شهرهای  یل نیمه هزاره دوم ق.م در ماورا آمودریا اتفاق افتاداواخر ثلث اول و اوا میختند. تغییرات اقلیمی در جهت خشکسالی دردرآ

: 4921)ماسون، بیاری مداوم دانستنتیجه حدود چهار هزار سال کشت و آعصر برنز کپه داغ را بایستی کم زوری و نمکی شدن زمین در 

411 - 411.) 
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الزم به ذکر است شکل گیری یا نفوذ فرهنگ های مفرغ متاخر در منطقه خراسان با توج به یافته های اخیر نیاز به دقت نظر و مطالعه 

بیشتر داشته و مطالعه بسترهای این فرهنگ و نحوه رشد و شکل گیری انها در منطقه در برخی محوطه هایی که اخیر در بررسی های 

ان جنوبی کشف شده اند قابل پیگری بوده که مهم ترین این محوطه ها را کله کوب سرایان و رزه درمیان می توان باستانشناسی خراس

دانست و قبرستان بکندا در پیرحاجات طبس را غربی ترین نقطه پیشرفت این فرهنگ در محدوده کویر مرکزی ایران در حال حاضر می 

 توان معرفی کرد.

ز تمامی آنها نهایت ایت با مجوز پژوهشکده باستانشناسی و همکاری و همفکری بزرگوارانی صورت گرفت که الزم می دانم این فعال تشکر و قدردانی:

سعیدپور،  آقایان نجفیان، اورنگ، قنبری، ؛سرکار خانم زعفرانلو در حوزه پژوهش وسروش آقای و برآبادی  سپاس و قدردانی را داشته باشم. از آقایان

، برنامه تعیین حریم کارشناسانآقایان ابراهیمی و نهاری  در میراث فرهنگی شهرستان فردوس؛راحت طلب و سرکار خانم کرم پور  ،شکرگذار، سپهری

 زحمتکشی که با اینجانب همکاری الزم را داشتند. محدوده گوند و کارگرانمحترم سکنه باغستان بخصوص مالکین 

 :کتابشناسی

 شهرستان نیشابور، در محوطه شهرک فیروزهمقدماتی کاوش باستان شناختی  های گزارش(،4934)مهدیه ،رحمتی باصفا، حسن -4

  .171 - 149 ،(1 مزدک نامهسی)وهش های ایرانشناپژ

 .131و  131پایگاه علوم داده های زمین، گزارش پشت نقشه زمین شناسی فردوس با شماره  -7

تاریخ تمدن های آسیای مرکزی)بخش اول از جلد  (،4921توزی، ماریتزیو، ملک شهمیرزادی،  صادق و جوینده، م) -9

 ، ترجمه صادق ملک شهمیرزادی، تهران: انتشارات وزارت خارجه.«دوران برنز در ایران و افغانستان» اول(

بیرجند: آرشیو اداره کل میراث فرهنگی، صنایع (، گزارش پیشنهاد ثبت اثر محوطه گوند باغستان فردوس، 4912دادی پور، اکرم)  -1

 و گردشگری استان خراسان جنوبی. دستی

 سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح کشور  -1

 سازمان نقشه برداری کشور  -1

، ، شاهدی از استقرارهای هزارۀ سوم تا دوران تاریخی در خراسان جنوبیمحوطۀ رزه(، 4939محمدرضا، یوسفی، صاحب)سروش،  -2

 .711 – 711دوازدهمین گردهمایی ساالنه باستانشناسی ایران، صص. 

 (، نخستین شهرهای فالت ایران جلد دوم، تهران: انتشارات سمت.4911سید سجادی، سید منصور) -1

آرشیو اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری (، بررسی باستانشناسی شهرستان فردوس، بیرجند: 4934عنانی، بهرام) -3

 استان خراسان جنوبی.
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بیرجند: آرشیو اداره کل میراث فرهنگی، منظور تعیین حریم تپه سرتخت باغستان،  (، گزارش گمانه زنی به4911فرجامی، محمد) -41

 صنایع دستی و گردشگری استان خراسان جنوبی.

 .قدس رضوی آستان انتشارات، مشهد: خراسان و سیستان ایالت به سفری شرح(، 4911)مک سی کلنل. گرگور -44

نامه پژوهشگاه میراث های بین النهرین، ایران، سند و باختر،  (، نیشابور حلقه اتصال تمدن4914لباف خانیکی، رجبعلی) -47

 .11-91، شماره یک، صص. فرهنگی

، ترجمه «دوران برنز در خراسان و آمودریا» (، تاریخ تمدن های آسیای مرکزی)بخش اول از جلد اول(4921ماسون، و.) -49

 صادق ملک شهمیرزادی، تهران: انتشارات وزارت خارجه.

افول تمدن عصر برنز و حرکت قبایل » تاریخ تمدن های آسیای مرکزی)بخش دوم از جلد اول( (،4921ماسون، و.) -41

 ، ترجمه صادق ملک شهمیرزادی، تهران: انتشارات وزارت خارجه.«کوچرو

شبیه سازی و پیش بینی فرآیندهای تافونومیک زمین سیماهای »(؛ 4911نیکنامی، کمال الدین و سعیدی هرسینی، محمدرضا) -41

مجله محیط «. شمال غرب ایران-براساس مدل زنجیره ای مارکوف مطالعه موردی: حوطه رودخانه قرانقو، شهرستان میانه فرهنگی

 .11-72.صص 11شناسی. شماره

(، گزارش مختصر فصل دوم کاوش در تپه چلو دشت جاجرم شمال شرقی ایران، گزارش های سیزدهمین 4939وحدتی، علی اکبر) -41

 نشناسی ایران، تهران: انتشارات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور)پژوهشگاه(.گردهمایی ساالنه باستا

(، گزارش مقدماتی گمانه زنی در تپه دامغانی سبزوار بهار 4913وحدتی، ع؛ فرانکفورت، آ؛ فواش، ا؛ تنگبرگ، م و مشکور، م) -42

 .91 – 42، 4913، بهار تابستان 11، ش. مسلسل 7، ش. 71، مجله باستانشناسی و تاریخ، سال 4912

ترجمه عابد ، مرکزینیشابور پیش از تاریخ و مناطق مرزی بین ایران و آسیای (، 4911)رابرت، دایسونو  فردریکهیبرت،   -41

 .71 - 1، صص. 4911، بهار 41مجله باستان پژوهی، سال نهم، شماره تقوی، 

(، آسیای مرکزی و سرحدات هندوایرانی، مجله باستان پژوهی، سال نهم، 4911و کارلوفسکی، لمبرگ) فردریکهیبرت،   -43

 .71 - 1، صص. 4911، بهار 41شماره 

 (، فردوس/تون تاریخ و جغرافیا، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.4921یاحقی، محمدجعفر و بوذرجمهری، خدیجه) -71

بیرجند: آرشیو اداره کل میراث (، گزارش گمانه زنی به منظور تعیین حریم محوطه کله کوب سرایان، 4912یوسفی، صاحب)  -74

 فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان جنوبی.

http://www.ensani.ir/storage/Files/20101109111611-%d9%86%db%8c%d8%b4%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%b1%20%d9%be%db%8c%d8%b4%20%d8%a7%d8%b2%20%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%20%d9%88%20%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82%20%d9%85%d8%b1%d8%b2%db%8c%20%d8%a8%db%8c%d9%86%20%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%20%d9%88%20%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a7%db%8c%20%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%db%8c.pdf
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