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چکیده

روابــط بیــن فرهنگــی دورهی مفــر غ ،موضوعــی اســت کــه بــا آنالیــز و مطالعــهی
دستســاختهها در رویکــردی تطبیقــی قابــل درک اســت .حــوزهی فرهنگــی خراســان
hbasafa@gmail.com
بهواســطهی قرارگیــری در مســیر ارتباطــی شــرق بــه غــرب ،اهمیــت ویــژهای را داراســت؛
 .Iکارشناسیارشد باستانشناسی.
هــر چنــد کــه بهدلیــل عــدم مطالعــات «منطقــهی ســفید باستانشناســی» نــام گرفتــه
اســت .در ســالهای اخیــر بهواســطه پژوهشهــای جدیــد ابعــاد کوچکــی از اهمیــت ایــن
حــوزه آشــکار شــده بــه درک چرایــی فرهنــگ همجــوار کمــک قابلتوجهــی نمــوده اســت.
بیــن بومهــای فرهنگــی خراســان ،نیشــابور اهمیــت ویــژهای دارد؛ چــرا کــه موقعیــت
مکانــی آن نیــز ســبب گســترش ویــژهی جوامــع انســانی در دورهی مفــر غ گشــته اســت.
در ایــن راســتا بنیــان پژوهشــی ایــن نوشــتار بــر نمادشناســی ،تفســیر و مطالع ـهی تطبیقــی
دستســاختهی نقــرهای اســت کــه از محوطـهی شــهرک فیــروزهی دشــت نیشــابور در ســال
 1387ش .بهدســت آمــده اســت .بررســی منشــأ فرهنگــی و شــمایلنگاری نقــوش موجــود
بــر اثــر مذکــور ،درک فرآینــد تجمیــع نقــوش مربــوط بــه نظامهــای فرهنگــی متعــدد در یــک
منطقــه و بــرروی یــک اثــر و ارزیابــی جایــگاه ایــن نقــوش از مهمتریــن پرسـشهای پژوهش
حاضــر اســت .در پاســخی کلــی بــه پرس ـشها میتــوان گفــت ک ایــن اثــر کاالیــی شــأنزا
اســت کــه شــمایلنگاری آن نشــان از برهمکنــش خراســان بــا مهمتریــن کانونهــای
فرهنگــی مجــاور خــود در دورهی مفــر غ آســیای جنوبغربــی ازجملــه فرهنــگ کرمــان در
جنوبشــرق و بلخ-مــرو در آســیای میانــه دارد .در ایــن پژوهــش نیــز تــاش میشــود بــا
رویکــرد شــمایلنگاری نقــوش اثــر مــورد مطالعــه ،جایــگاه هنــری و اســاطیری ایــن نقــوش
ابتــدا بیــان و ســپس منشــأ ایــن نقــوش در فرهنگهــای همجــوار خراســان و دلیــل تجمیــع
ایــن نقــوش بهصــورت یــک اثــر ترکیبــی بــرروی ظــرف نقــرهای محوطـهی شــهرک فیــروزه
مــورد ارزیابــی قــرار گیــرد .بهنظــر میرســد برخــی از نقــوش مــورد مطالع ـه ،نمــاد مشــترک
فرهنگهــای مذکــور محســوب شــده و بــه احتمــال ،طــی یــک فرآینــد ایدئولوژیــک فرا گیــر،
در شــمایلنگاری اثــر شــهرک فیــروزهی نیشــابور نقــش شــده اســت.
کلیــدواژگان :جــادهی خراســان بــزرگ ،محوطــهی شــهرک فیــروزه ،دورهی مفــر غ،
شــمایلنگاری ،نمادهــای بینفرهنگــی.

 .Iدانشــیار گــروه باستانشناســی دانشــگاه نیشــابور
(نویســندهی مســئول).
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مقدمه

از مهمتریــن ویژگیهــای دورهی مفــر غ خــاور نزدیــک ،ارتباطــات فرهنگــی اســت کــه از
طــرق مختلــف ایجــاد شــده اســت .در آســیای جنوبغربــی کانونهــای مهمــی چــون:
ایــام ،جنوبشــرق ایــران ،حــوزهی سیســتان ،درهی ســند ،آســیای میانــه و خراســان
وجــود دارد؛ هــر چنــد کــه خراســان در حلقههــای ارتباطــی از جایــگاه ممتــازی بهواســطه
موقعیــت اســتراتژیکاش برخــوردار اســت کــه از نبــود مطالعــات بلنــد مــدت و هدفمنــد
باستانشناســی بهشــدت مغفــول مانــده اســت .بهواســطهی اثــر نقــرهای شــهرک فیــروزه و
دســتاوردهای جدیــد در خراســان اعــم از کاوش و یافــت مــدارک مــادی غنــی در محوطـهی
شــهرک فیــروزه در ســالهای  1388تــا  1393و محوط ـهی تاریخــی قاراچشــمه در ســال
 1394در دشــت نیشــابور توســط نگارنــده ،محوطــهی چلــو در سنخواســت (Vahdati,
2011؛ وحدتــی و بیشــونه1393 ،؛  ،)1394تپــه دامغانــی ســبزوار (وحدتــی و همــکاران،
 ،)1389تپــه قلعهخــان (جــودی و همــکاران  ،)1390تپــه عشــق (Vahdati, 2014:
 )19-27در بجنــورد و محوطــهی رزه فــردوس در خراســان جنوبــی (ســروش و رضایــی،
)273-271 :1393؛ ایــن پرســش مطــرح میشــود کــه نقــش خراســان در ُپــر کــردن خــأ
جغرافیایــی و فرهنگــی بیــن فرهنگهــای غنــی ایــران و آســیای میانــه چــه بــوده اســت .در
ایــن چرخــه مشــخص اســت کــه شــمایلنگاری غنــی حوزههــای شــرقی و غربــی ایــران بــه
آســیای میانــه نیــز راه پیــدا کــرده و خراســان میتوانســته تأثیــر مســتقیمی در ایــن فرآینــد
داشــته باشــد.
بایــد گفــت کــه بــه منظــور مطالع ـهی فلســفه و درک مفهــوم شــمایلنگاری اســاطیری
دوران کهــن ،ســه وجــه :الــف) نــوع و شــکل شــئ ،ب) تکنیــک ،سبکشناســی و نمــاد ،و
ج) عملکــرد و ریشهشناســی اســطورهای را بهصــورت تکنقــش و یــا جمعــی بهعنــوان یــک
سیســتم ترکیبــی بایــد مــورد توجــه قــرار داد؛ ضمــن اینکــه بایــد در نظــر داشــت کــه هــر یــک
از ایــن ســه ســطح میتوانــد ریشـههای بومی-محلــی و یــا وارداتــی داشــته باشــد.
اهــداف و ضــرورت پژوهــش :اعــم اهــداف پژوهــش حاضــر ،درک روابــط بیــن
کانونهــای فرهنگــی ایــران ،بهویــژه کانــون فرهنگــی خراســان بــا تکیــه بــر دادههــا و
یافتههــای دهــهی اخیــر و دیگــر کانونهــای فرهنگــی ،اعــم از جنوبشــرق ایــران،
بهویــژه کرمــان و سیســتان و همچنیــن کانونهــای فرهنگــی آســیای میانــه در دورهی
مفــر غ اســت .بــا توجــه بــه درهــم تنیدگــی مطالعــات شــمایلنگارانهی حوزههــای
فرهنگــی نیمــهی شــرقی ایــران و آســیای میانــه در دورهی مفــر غ ،کانــون فرهنگــی
خراســان میتوانســته اســت بهدلیــل موقعیــت اســتراتژیک منطقــه و وجــود شــاهراه بــزرگ
خراســان ،پیونددهنــده و حلق ـهی اتصــال فرهنگهــای ایــران و آســیای میانــه باشــد کــه
در مطالعــهی حاضــر میتــوان برخــی از ابعــاد ایــن مهــم را درک کــرد.
پرســش و فرضیــه :منشــأ فرهنگــی و شــمایلنگاری نقــوش اثــر نقــرهای شــهرک
فیــروزه چگونــه ارزیابــی میشــود؟ علــت تجمیــع نقــوش نظامهــای فرهنگــی متعــدد در
یــک منطقــه و روی یــک اثــر چیســت؟ نقــوش اثــر نقــرهای چــه جایگاهــی در منطق ـهی
فرهنگــی خراســان دارد؟ در راســتای طــرح فرضیــه ،ابتــدا میتــوان نقــوش موجــود بــر
اثــر نقــرهای محوطــهی شــهرک فیــروزه را از حیــث شــمایلنگاری و جایــگاه اســاطیری،
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مربــوط بــه نظامهــای شــمایلنگاری مناطــق فرهنگــی متعــددی چــون جنوبشــرق
ایــران بهویــژه فرهنــگ کرمــان و سیســتان ،منطق ـهی خراســان و آســیای میانــه دانســت
کــه طــی روابــط و پیوندهــای فرهنگــی خراســان در دورهی مفــر غ جدیــد بــا دیگــر مناطــق
فرهنگــی همجــوار ،اعــم از آســیای میانــه و جنوبشــرق ایــران براســاس ابعــاد مختلــف
روابــط بیــن فرهنگــی توســط شــبکههای ارتباطــی ،بهویــژه جــادهی بــزرگ خراســان و
جــادهی منتهــی بــه جنوبشــرق ،برخــی از ایــن نقــوش در شــمایلنگاری خراســان ب ـهکار
ً
بــرده شــده و نهایتــا بهعنــوان یــک ســند بیــن فرهنگــی و طــی یــک فرآینــد ایدئولوژیــک
فرا گیــر ،نقــوش مربــوط بــه نظامهــای شــمایلنگاری خراســان و مناطــق همجــوار آن ،اعــم
از آســیای میانــه و فرهنگهــای جنوبشــرق ایــران ،بهصــورت یــک اثــر ترکیبــی بــرروی
ظــرف نقــرهای محوط ـهی شــهرک فیــروزهی نیشــابور نقــش شــده اســت.
روش تحقیــق :در پژوهــش حاضــر تــاش شــده بــا رویکــرد «ارویــن پانوفســکی» در ســه
مرتبــه؛ ابتــدا ،اثــر مــورد مطالعــه و نقــوش اســاطیری آن بــا رویکــردی پیشاشــمایلنگارانه
توصیــف و معرفــی شــود .ســپس نقــوش و اثــر هنــری را بــا در نظــر گرفتــن ســطوح اجتماعــی،
فرهنگــی و ریشــهیابی نقــوش تحلیــل شــمایلنگاری کــرده ،و درنهایــت بــا ترکیــب دو
رویکــرد فــوق و بــا تکیــه بــر ســایر دادههــای باستانشــناختی محوطـهی شــهرک فیــروزهی
دشــت نیشــابور ،بــا تفســیر از ُبعــد اندیشــههای مؤثــر در خلــق اثــر و همچنیــن ارزیابــی
جایــگاه فرهنگــی ایــن اثــر در منطق ـهی خراســان پرداختــه شــود.

پیشینهی پژوهش

تاکنــون پژوهشــی قابــل اتــکا بــا رویکــرد تطبیــق یــا شــمایلنگاری در بــاب روابــط فرهنگــی
خراســان انجــام نشــده اســت .در ایــن راســتا از اولیــن مــدارک مــادی دورهی مفر غ خراســان،
پیکرهای موســوم به «باختری» 1اســت که از ســنگ اســتاتیت و مرمر ســاخته شــده و هنگام
حفــر چاهــی در جنوبغــرب نیشــابور بهدســت آمــده کــه بــه جایــگاه ویــژهی خراســان در
ارتباطــات فرهنگــی دورهی مفــر غ اشــاره میکنــد (لبافخانیکــی .)31 :1379 ،در کنــار آن،
مــدارک ارزشــمند دیگــری از محوطـهی موســوم بــه شــهرک فیــروزه بــه نــاگاه کشــف شــد کــه
طــی پنــج فصــل کاوش میدانــی توســط نگارنــده ،یافتههــای ارزشــمند آن تعریــف جدیــدی
از دورهی مفــر غ میانــی و پایانــی ایــن حــوزه و کنشهــای فرهنگــی آن ارائــه کردهانــد.
کاوش محوط ـهی غنــی چلــو در دشــت جاجــرم تکمیلکننــدهی ایــن چرخــه اســت؛ چــرا
کــه در آن کاالهایــی شــأنزا بــا شــمایلنگاری ویــژهای روی ظــروف اســتاتیکی بهدســت
آمــده اســت (وحدتــی و بیشــونه .)1393 ،بهدلیــل فقــدان مطالعــات کافــی و ناهمگــون
در شمالشــرق ایــران ،بویــژه خراســان و همچنیــن حجــم زیــاد مطالعــات باستانشناســی
در منطق ـهی آســیای میانــه ،همــواره شــاخصههای فرهنگــی مناطــق شمالشــرق ایــران
چــه از نظــر گاهشــناختی و چــه از نظــر گونهشناســی مــواد برحســب شــاخصههای فرهنگــی
آســیای میانــه از دورهی نوســنگی (جیتــون) تــا مفــر غ پایانــی ( )BMACو اواخــر عصرآهــن
(فرهنــگ یــاز) ســنجیده شــده اســت (کوهــل .)71 :1394 ،در چنــد ســال اخیــر و بــا توجــه
بــه حجــم قابلقبــول مطالعــات باستانشناســی در خــاک خراســان و بهدســت آمــدن
مــواد فرهنگــی متعــدد ،بهویــژه کاالهــای شــأنزا ،دیگــر بــه ســادگی نمیتــوان همچنــان
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خراســان را بــا افقهــای گاهشــناختی آســیای میانــه تفســیر و بــا شــاخصههای فرهنگــی آن
ســنجید و شــاخصههای فرهنگــی ایــن حــوزه را در آن چهارچــوب تفســیر نمــود .بررســی
جایــگاه شمایلشناســی خراســان براســاس مطالعـهی اثــر حاضــر میتوانــد بــه درک صحیــح
تــری از کانونهــای شــمایلنگاری فرهنــگ بلخی-مــروی منجــر شــود و در کنــار آن بــه
شــناخت شــاخصههای نقــوش و ســبکهای هنــری ایــن فرهنــگ کمــک کنــد .ایــن امــر
میتوانــد بــه درک روابــط بیــن فرهنگــی کانونهایــی نهفتــه و تــا حــدودی کشــف شــده،
همچــون خراســان بــا محوریــت شــهرک فیــروزه و محوط ـهی چلــو ،جنوبشــرق ایــران بــا
محوریــت سیســتان و کرمــان ،جنوبغــرب ایــران بــا محوریــت شــوش و چغازنبیــل کمــک
کنــد .برایــن اســاس ،هــدف پژوهــش حاضــر مطالع ـهی روابــط بیــن فرهنگــی خراســان بــا
جنوبشــرق ایــران و آســیای میانــهی غربــی در دورهی مفــر غ ،براســاس شــمایلنگاری
اثــر شــاخص محوط ـهی شــهرک فیــروزه اســت کــه در ســالهای اخیــر کاوش شــده اســت
(باصفــا .)1393 ،اســاس مطالعــهی حاضــر نیــز ریشــهیابی کانونهــای شــمایلنگاری
ایــن اثــر بهعنــوان یــک مجموع ـهی ترکیبــی و همچنیــن درک بســترها و روابــط تأثیرگــذار
بــر خلــق ایــن اثــر اســت.

شــکل  .1موقعیــت محوط ـهی تاریخــی شــهرک
فیــروزه و محوطههــای بحــث شــده (ترســیم از :ف.
مســیحنیا.)1397 ،

مبانی نظری پژوهش

امــروزه مبحــث ارتباطــات فرهنگــی ،یکــی از مهمتریــن ویژگیهــای مطالعــات دورهی
مفــر غ خاورنزدیــک محســوب میشــود .رویکردهــای شــمایلنگاری و شمایلشناســی
از جملــه رویکردهــای مطالعاتــی اســت کــه هرچنــد ســابقهی آن بــه دورهی رنســانس بــاز
میگــردد ،امــا بهعنــوان یــک گرایــش مــدون مطالعاتــی میتــوان آغــاز آنرا اوایــل قــرن
بیســتم میــادی و مکتــب پژوهشــگری آلمانــی بهنــام «واربــورگ» 2دانســت کــه نامــش

پیوندهای فرهنگی خراسان با جنوبشرق ايران...

برگرفتــه از پژوهشــگری بههمیــن نــام در قــرن  19م .اســت .3باستانشناســی بــه کمــک
ایــن رویکــرد بــه درک ارتباطــات فرهنگــی و هنــری جوامــع مختلــف میپــردازد .از طرفــی
باستانشناســان بــا تحلیلهــای شمایلشناســانهی آثــار هنــری هــر دوره و هــر منطقــه،
بــه بازیابــی و درک صحیحتــر ســطوح تاریخــی ،اجتماعــی ،فرهنگــی و سیاســی جوامــع
دســت مییابنــد .در مطالعــات شــمایل ،بنابــر نظــر پانوفســکی ،یــک اثــر هنــری در ســه
بخــش :الــف) توصیــف پیشاشــمایلنگارانه ،ب) تحلیــل شــمایلنگارانه ،و ج) تفســیر
شمایلشناســانه میپــردازد .در مرحلــهی نخســت ،صرفنظــر از هرگونــه علمــی نســبت
بــه اثــر هنــری بــه توصیــف آن پرداختــه میشــود .در گام دوم ،جــدای از توصیــف اثــر هنــری
ً
و برداشــتهای کامــا ظاهــری و خارجــی ،میبایســت بــه مفاهیــم نهفتــه در اثــر هنــری
پرداختــه شــود کــه رابطـهی مســتقیمی بــا ســطوح تاریخــی ،اجتماعــی و فرهنگــی هنرمنــد
یــا قومــی دارد کــه اثــر هنــری در آن خلــق شــده اســت و یــا ریشـههای فرهنگــی و اجتماعــی
اثــر و یــا اجــزاء اثــر هنــری را درک و بازشناســی کنیــم .در گام ســوم ،رویکــردی ترکیبــی از
دو بخــش توصیــف و تحلیــل شــکل میگیــرد .در ایــن گام دادههــای و یــا اجــزاء مختلــف
را از اثــر هنــری جــدا کــرده و بــا کنارهــم قــرار دادن ایــن دادههــا بــه تفســیر اثــر پرداخــت
میشــود کــه نیازمنــد درک جهانبینــی دورهای اســت کــه هنرمنــد اثــر را خلــق کــرده اســت.
در اصــل ،در گام ســوم ،تاریــخ اندیش ـههای منجــر بــه خلــق اثــر و یــا ایدئولــوژی خلــق اثــر
مــورد بررســی قــرار میگیــرد؛ پانوفســکی مرتبـهی ســوم را در حکــم باالتریــن مرتبــه دانســته
و بــر ایــن بــاور بــود کــه اثــر در بررســی شمایلشناســانه از ارزش نمادیــن باالتــری برخــوردار
اســت و بدینخاطــر قبــل از در نظــر گرفتــن نــام شمایلشناســی بــرای ایــن مرتبــه ،از ایــن
مرتبــه بهعنــوان «شــمایلنگاری عمیقتــر» یــاد میکنــد (Panofsky, 1955؛ نصــری،
.)16-12 :1391
بــا نگاهــی بــه باستانشناســی پایــان هــزارهی چهارم و شــروع هــزارهی ســوم قبلازمیالد
در خــاور نزدیــک ،مشــخص میشــود کــه کانونهــای فرهنگــی بــا شــمایلنگاری ویــژهای
در ایــران و میــانرودان وجــود دارنــد ( )Winkelmann, 2003: 46کــه پیشــینهی هنــری
آنهــا بــه دورههــای قبلــی ،ماننــد مسوســنگ برمیگــردد .ایــام و کرمــان (جنوبشــرق)
از مهمتریــن کانونهــای فرهنگــی در ایــن دوره هســتند (Winkelmann, 2014:
 .)200در ایــن بیــن فرهنــگ کرمــان کــه بیــش از ده ســال پیــش در حــوزهی هلیــلرود
شناســایی شــده ،جایــگاه ویــژهای داراســت؛ چــرا کــه دستســاختههای ســنگصابونی آن
شــمایلنگاری بســیار شــاخص و ارزشــمندی دارنــد کــه مباحــث نوینــی را در مطالعــات خــاور
نزدیــک فراهــم آوردهانــد (مجیــدزاده .)1382 ،براســاس اطالعــات موجــود و مطالعــات
انجــام شــده در آســیای میانــه ،میتــوان اذعــان داشــت کــه بخشــی از شــمایلنگاری
ً
دورهی مفــر غ فــات ایــران احتمــاال طــی مکانیزمهایــی تجــاری بــه آســیای میانــه راه پیــدا
کــرده و نمــود مــادی آن در دســت ســاختههای جنــوب ترکمنســتان ،جنــوب ازبکســتان و
شــمال افغانســتان دیــده میشــود (همــان) .در ایــن بیــن از مهمتریــن دورههــای فرهنگــی
آســیای میانــه ،دورهی پایانــی مفــر غ اســت کــه بــا نــام «بلخ-مــرو» 4شــناخته شــده و نگاهــی
بــه مطالعــات انجــام شــده در واحـهی داشــلی 5و تپــه ســاپالی 6در ترکمنســتان (Sarianidi,
 )1984اولیــن زمزمههــای تطبیــق شــمایلنگاری تاریخــی فرهنگــی بــا ایــران آشــکار
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شــده اســت .بعــد از آن کاوشهــای انجــام شــده در گنــور تپــه ( )Sarianidi, 2007کــه
نقطــهی عطفــی در شــمایلنگاری دورهی مفــر غ در آســیای میانــه اســت و در کنــار آن
یافتههــای خــارج از بافــت باستانشــناختی در ایــن حــوزه ،اســاس شــمایلنگاری آســیای
میانــه را شــکل میدهنــد و نشــان از آن دارنــد کــه شــمایلنگاری آســیای میانــه در بســیاری
مــوارد تحــول یافتــه هنــر ایــران اســت (& Sarianidi, 1986; Pottier, 1984; Ligabue
.)Salvatori, 1988

توصیف اثر(پیشاشمایلنگاری)

محوطـهی شــهرک فیــروزه در شــمالغرب شــهر فعلــی نیشــابور ،در محدودهی شــهرکهای
تــازه تأســیس و در مجــاورت رودخان ـهی کال نانــوا از شــاخههای رودخان ـهی فــاروب کــه
از ارتفاعــات بینالــود سرچشــمه میگیــرد ،واقــع اســت .بــا توجــه بــه زمینســیمای ویــژهی
دشــت نیشــابور ،بهدلیــل شــیب اراضــی و ســیالبگیر بــودن منطقــه ،محوط ـهی شــهرک
فیــروزه زیــر الیههــای آبرفتــی بــه ضخامــت  1/5تــا  2/5متــر مدفــون بــوده کــه در ســال
 1378ش .بهواســطه ســاخت منــازل مســکونی و طــی عملیــات عمرانــی شناســایی و در
پنــج فصــل مــورد کاوش قــرار گرفــت .اســتقرار محوطـهی شــهرک فیــروزه متعلــق بــه دورهی
مفــر غ اســت کــه فــاز پایانــی آن دارای بیشــترین ترا کــم مــواد فرهنگــی اســت .بهواســطهی
ســاخت و ســازهای مســکونی و طــی عملیــات عمرانــی در محــدودهی محوط ـهی شــهرک
فیــروزه ،ظــرف نقــرهای مــورد مطالعــه توســط ماشــینآالت حفــاری در بافتارهــای دورهی
مفــر غ کشــف و هــم ا کنــون در مــوزهی نیشــابور قــرار گرفتــه اســت .از آنجــا کــه محوط ـهی
شــهرک فیــروزه ،اســتقراری تـکدورهای اســت و فــاز زمانــی دورهی مفــر غ جدیــد را در =بــر
میگیــرد ،در وهلـهی اول میشــود اثــر مــورد مطالعــه را نیــز مربــوط بــه بــازهی زمانــی مفــر غ
جدیــد دانســت.
دستســاختهی مــورد مطالعــه از منظــر شکلشناســی ،ظرفــی مــدور بــا عمــق کــم و
دارای درپــوش اســت کــه از نقــره ســاخته شــده و دارای  28ســانتیمتر قطــر و شــش
ســانتیمتر عمــق اســت .بــرروی بدنـهی ظــرف در یــک نــوار افقــی و هــم درپــوش اثــر نقــوش
حیوانی-اســاطیری متعــددی وجــود دارد کــه بهلحــاظ ســبک در فرهنگهــای مختلــف
خــاور نزدیــک و آســیای جنوبشــرقی نیــز مشــاهده شــده اســت (Francfort, 2005: 48,
)fig. 10-11; Tosi & Wardak, 1972: fig. 5b؛ کــه در ادامــه بهطــور مفصــل بــه آن
پرداختــه شــده اســت .بدنــهی آن دارای شــش نقــش اســت کــه در یــک نــوار افقــی نقــر
شــدهاند .مهمتریــن نقشمایــه ،دو اژدهــای بــالداری اســت کــه روبـهروی هــم بهصــورت
قرینــه قــرار گرفتهانــد و در پشــت آن ،دو نقــش ترکیبــی دیگــر ،یعنــی حملـهی گاو بــا شــیرنر و
حملـهی گــراز بــا شــیر مــاده نقــر شــده اســت (تصویــر  .)2یــال ،پشـمهای بــدن حیوانــات و
همچنیــن بالهــای اژدهــا بهصــورت پــر پرنــدگان یــا پــر عقــاب کــه حیوانــی اســطورهای در
بــاور مردمــان آســیای غربــی محســوب میشــود ،نقــر شــده کــه نشــان از ترکیــب ویژگیهــای
ایــن حیــوان اســطورهای در نقــوش اســاطیری و روایــی ایــن اثــر دارد .نقــش اژدهــای بــالدار
بــا دهــان و فکــی بــاز ،بــا ریشــی کوتــاهُ ،دم خمیــده بــرروی پشــت و در حــال حملــه ایجــاد
شــده اســت (تصویــر .)2نقــش گــراز و شــیر مــادهی منقــوش نیــز روب ـهروی هــم و در حــال

پیوندهای فرهنگی خراسان با جنوبشرق ايران...

85

شــکل  .2ا ثــر فلــزی شــهرک فیــروزه بــا نقــوش
اســاطیری (طــرح و عکــس از :ح .باصفــا.)1397 ،

حملــه ایجــاد شــده اســتُ .دم گــراز بــرروی پشــت حیــوان و ُدم شــیر مــاده نیــز بیــن دو پاهــای
آن بهصــورت جمــع شــده اســت؛ عالوهبــر ایــن ،دســت راســت شــیر مــاده برخــاف دیگــر
نقــوش بهســمت عقــب اســت .هــر دو شــیر نــر و مــاده دارای ریــش کوتاهــی نیــز هســتند.
درپــوش اثــر نیــز دارای نقــش چهــار بزکوهــی نــر اســت کــه ُدم کوتــاه آنهــا بــرروی پشــت
آنهــا و شــاخ آنهــا نیــز بهصــورت مــدور و خمیــده ایجــاد شــده اســت کــه تــا پشتســر آنهــا
امتــداد دارد .در مرکــز درپــوش و بیــن چهــار نقــش بــز ،دســتگیرهای باطــرح گل لوتــوس
هش ـت َپر تعبیــه شــده اســت (تصویــر .)3

نمادشناسی و ریشهیابی فرهنگی نقوش (تحلیل شمایلنگاری)

شــیر اژدهــا :موجــودات اســاطیری بــالدار در بســیاری از کانونهــای فرهنگــی خاورمیانــه
و در دورههــای مختلــف دارای مفاهیــم مشــترکی هســتند .شــیراژدها در فرهنــگ بلــخ-
مــروی در دورهی پایانــی مفــر غ در آســیای میانــه متبلــور شــده و بهخوبــی روی کلیــهی
دستســاختهها شــامل مهرهــای مســطح (/اســتامپی) از جنــس ســنگ و نــوع مشــبک
مفرغــی ،تزئینــات معمــاری و کاالهــای شــأنزا دیــده میشــود .عالوهبــر ایــن مــار اژدههــای
بــالدار از دیگــر نمونههــای ترکیبــی ایــن نقــش اســت کــه فراوانــی قابلتوجهــی دارد
(.)Winkelmann, 2014: 63از مهمتریــن نمودهــای ایــن موجــود خیالــی ،تبــری اســت
کــه متأســفانه بافــت باستانشــناختی دقیقــی نداشــته و امــروزه در مــوزهی متروپولیتــن
نگهــداری میشــود .نقــش ایــن حیــوان در کنــار دیگــر نمادهــا نشــان از ُبعــد اســطورهای و

شــکل  .3نقــوش درپــوش اثــر شــهرک فیــروزه
(طــرح از :ح .باصفــا.)1397 ،

شــکل  .4اثــر شــهرک فیــروزه و نمونههــای
مشــابه آن در آســیای میانــه و شــمال افغانســتان
(نگارنــدگان.)1397 ،
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آیینــی خــود در آســیای میانــه دارد .در ایــن تبــر ســوراخدار ،موجــودی ترکیبــی بــا ســر پرنــده
در تقابــل بــا اژدهــای بــالدار و گــراز وجــود دارد ( )Pittman, 1984:76. Fig. 36کــه ایــن
صحنــه در شــهرک فیــروزه نیــز دیــده میشــود .از دیگــر نمونههــای شــاخص کــه بهعنــوان
تزئیــن معمــاری بــهکار رفتــه موزائیککاریهــای گنورتپــه اســت (Sarianidi, 2007:
 .)185 & 2008: 210ایــن نقــش بهصــورت ترکیبــی نیــز ایجــاد شــده کــه معروفتریــن
آن ُمهــر مســطح مشــبک آســیای میانــه اســت ( .)Pottier, 1984: 227, no. 332در ایــن
نقــش ،الهــهای بــر شــیراژدها نشســته و نمودهــای خدایــان متعــددی نیــز در ایــن ُمهــر
دیــده میشــود .بهنظــر میرســد در نظــام آیینــی آســیای میانــه ،ایــن نقشمایــه متعلــق بــه
الهـهی ارشــد و خــدای خدایــان باشــد ( .)Francfort, 1994: 408; 2004:183بهطورکلــی
شــیراژدها نمون ـهی تغییــر یافت ـهی شــیر بــالدار تلقــی میشــود کــه از هــزارهی ســوم و دوم
قبلازمیــاد در ا کثــر مناطــق خاورمیانــه و آســیای میانــه دیــده شــده اســت (شــکل  )5و
در دورههــای آغــاز تاریخــی بــا بــال عقــاب ترســیم شــده و بــه گریفــون تبدیــل میشــود
ً
(جابرانصــاری .)100 :1387 ،برخــی پژوهشــگران معتقدنــد منشــأ نقــش شــیراژدها احتمــاال
میــانرودان و ایــران اســت کــه بهدلیــل نمــود در مهرهــای هــزارهی ســومی فرهنــگ ایــام،
ً
احتمــاال از ایــن منطقــه بــه دیگــر نقــاط راه پیــدا کــرده اســت (مهرآفریــن275 :1380 ،؛
.)Sarianidi, 1998: 26

شــکل  .5نمونههــای مشــابه نقــش شــیراژدها در
دورهی مفــرغ و هــزارهی دوم در حوز ههــای ایــران
و آســیای میانــه (نگارنــدگان.)1397 ،

گــراز :ایــن حیــوان ،نمــاد قــدرت و جنــگآوری اســت کــه در متــون یونانــی ،ودایــی
و اوســتایی و در اســطورههای ادوار تاریخــی ،مقابــل شــخصیتهای معتبــر از جملــه
اشــرافزادگان ،پادشــاهان و پهلوانــان قــرار میگیــرد و از لحــاظ قــدرت و اهمیــت
اســطورهای همپــای موجــودات اســاطیری همچــون شــیر و شــیراژدها تجلــی پیــدا میکنــد
( .)Francfort, 2006: 59- 64براســاس مطالعــات جانــور باستانشناســی در آســیای
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میانــه در ســاپالیتپه متعلــق بــه هــزارهی ســوم قبلازمیــاد حجــم قابلتوجهــی اســتخوان
گــراز ثبــت شــده کــه نشــان از پیشــینهی کهــن شــکار گــراز دارد .عالوهبــر ایــن ،متــون نیــز
بــه داســتانها و افســانههای ایــن شــکارورزی مکــرر اشــاره میکننــد ( .)Ibid: 64حضــور
گــراز در دستســاختههای دورهی پایانــی مفــر غ آســیای میانــه بیشــتر در تبرهــا و بهعنــوان
کاالیــی شــأنزا و بــا مفهــوم شــکار بهدســت آمــده اســت (.)Sarianidi, 1993: 33, fig. 8
نقــش ایــن حیــوان ،حتــی بــه دورههــای جدیدتــر نیــز راه یافتــه و تــا هــزارهی دوم و اول
قبلازمیــاد و حتــی دوران تاریخــی نیــز دیــده میشــود (جــدول  .)6بــا در نظــر گرفتــن
درصــد نقــش گــراز در آثــار هنــری ،اســطورههای آســیای میانــه و زیس ـتبوم ایــن منطقــه،
ً
احتمــاال ریشــه و خاســتگاه اســطورهای ایــن جانــور را در آســیای میانــه بایــد جســتجو کــرد (ر.
ک .بــه( ،)Francfort, 2006: 59- 64 :شــکل .)6

شــکل  .6نمونههــای مشــابه نقــش گــراز در
دورهی مفــرغ و آهــن در حوز ههــای شــرقی ایــران و
آســیای میانــه (نگارنــدگان.)1397 ،

شــیر :شــیر همــواره اســاطیری و نمــاد جانــوری ایــزد مهــر اســت .در تمدنهــای باســتان
شــیر ،حافــظ و نگهبــان ســرزمین قلمــداد شــده و بــه مناســبت دارا بــودن قــدرت زیــاد مظهــر
مبــارزه و قــدرت پادشــاه اســت .شــیر مهمتریــن نمــاد ِمهــر اســت؛ چرا کــه وی چهارمیــن
مرتبــه از مراتــب ایــزد مهــر و اولیــن مرتبــهی اعلــی بهشــمار مــیرود و بــا اندیشــههای
ً
زرتشــتی و پیشازردشــتی کامــا در ارتبــاط اســت (جابرانصــاری .)102 :1387 ،در فرهنــگ
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کرمــان نقــش شــیر از اهمیــت ویــژهای برخــوردار اســت و بــه فرمهــای مختلــف بــه صــورت
تکنقــش (مجیــدزاده )39 :1382 ،و یــا در صحنههــای نــزاع دیــده میشــود کــه تقابــل آن
بــا گاو از آنجــا کــه در شــهرک فیــروزه دیــده میشــود ،اهمیــت بیشــتری دارد (همــان-58 :
 .)59نقــش شــیر در آســیای میانــه در فرهنــگ بلخ-مــرو در بســیاری از دستســاختهها
از جملــه ُمهرهــا اغلــب بهصــورت قرینــه بهعنــوان نگهبــان در طرفیــن اله ـهای بــالدار و
یــا اله ـهای نشســته بــر شــیر دیــده میشــود (تصویــر  .)7نمون ـهی شــهرک فیــروزه از جهــت
تزئیــن نیــز در نــوع خــود منحصربهفــرد اســت؛ چــرا کــه دارای نقــوش قلبیشــکلی اســت کــه
در دورهی پایانــی مفــر غ در آســیای میانــه رایــج بــوده اســت (تصویــر .)8

شــکل  .7نمون ههــای مشــابه نقــش شــیر در دورهی
مفــرغ در حوزههــای شــرقی ایــران و آســیای میانــه
(نگانــدگان.)1397 ،

شــکل  .8نمون ههــای مشــابه شــکل قلــب در
دورهی مفــرغ در حوز ههــای شــرقی ایــران و آســیای
میانــه (نگارنــدگان.)1397 ،
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گاو ری ـشدار :گاو در اســاطیر مختلــف بــه اشــکال گوناگونــی تجلــی یافتــه اســت .در
گذشــته وجــود نقــش حیوانی-اســطورهای گاو در هنــر آســیای میانــه را نتیجـهی ارتباطــات
فرهنگــی بــا ســرزمینهای غربــی ،ماننــد ایــام و میــانرودان میدانســتند (Sarianidi
 ،)1998: 26ولــی امــروزه فرهنــگ کرمــان خاســتگاه ایــن نقــش حیوانی-اســطورهای
اســت .در شــمایلنگاری کرمــان ،گاو یــا در صحنههــای طبیعــی در حــال َچــرا ،و در
صحنههــای نبــرد دیــده میشــود کــه بــدان اشــاره شــد .در شــمایلنگاری خاورمیانــه فقــط
در فرهنــگ کرمــان و درهی ســند اســت کــه نقــش گاو ریـشدار در آثــار هنــری و صحنههــای
اســاطیری متجلــی شــده اســت .نقــش گاو ری ـشدار در هــزارهی ســوم در فرهنــگ مناطــق
مختلــف جنوبشــرق ایــران از جملــه جیرفــت ،بمپــور و سیســتان بــرروی آثــار هنــری
متعــددی بهویــژه ظــروف ســنگ صابونــی نمــود پیــدا کــرده اســت و میتــوان ایــن نقــش را
ً
ســبک جنوبشــرق نــام نهــاد کــه بهوســیلهی ارتباطــات فرهنگــی ،گاهــا در مناطقــی چــون
تــاروت در خلیجفــارس و درهی ســند در هــزارهی دوم بهصــورت موجــودات ترکیبــی تجلــی
یافتــه اســت (شــکل  .)9بــر ایــن اســاس ،قدیمیتریــن نمونههــای گاو ریـشدار را میتــوان
متعلــق بــه ســرزمینهای جنوبشــرق ایــران دانســت کــه بهصــورت تخصصــی بــرروی
آثــاری چــون ظــروف ســنگ صابــون و ُمهرهــا نقــش میشــده اســت و طــی فرآیندهــای
ارتباطــی گوناگــون در منطقههــای فرهنگــی آســیای میانــه بــرروی ُمهرهــا و ظــروف شــأنزا
نقــش شــده و همچنیــن در زمانــی متأخرتــر در هــزارهی دوم قبلازمیــاد نیــز بهطــور خــاص
ً
در هنــر درهی ســند پدیــدار شــده و مکــررا از ایــن نقــش بــرروی آثــار هنــری متعددی اســتفاده
شــده اســت .نقــش گاو ریــشدار در هــزارهی دوم در تمــدن ســند بــرروی مهرهــا و دیگــر
نقــوش اســاطیری هنــد نمــود پیــدا میکنــد کــه ا کثــر ایــن نقــوش در تیــپ گاو ریـشدار ،ولــی
بــا ترکیبــی از موجــودات اســاطیری دیگــر ،همچــون مــار ،شــیر و دیگــر موجــودات افســانهای

شــکل  .9نمون ههــای مشــابه نقــش گاو ریـشدار
در دورهی مفــرغ در حوزههــای شــرقی ایــران و
آســیای میانــه (نگارنــدگان.)1397 ،
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اســت ( .)Frenez & Vidale, 2012گاو ریـشدار در فرهنــگ ایــام در جنوبشــرق ایــران
و فرهنگهــای میــانرودان نیــز بــرروی آثــار متعــددی چــون ُمهرهــا بهصــورت گاو-مــرد
تجلــی یافتــه اســت (شــکل  .)9بعضــی از محققــان ظهــور گاو ری ـشدار را بــا آداب و رســوم
شــکار مرتبــط میداننــد (.)Francfort, 2004: 187-191
بــز :ایــن حیــوان در شــمایلنگاری مــورد مطالعــه یــا در صحنههــای طبیعــی و یــا آیینــی
دیــده میشــود .مهمتریــن نمــود مذهبــی آن قــرار گرفتــن در کنــار درخــت زندگــی اســت
کــه از هــزارهی ســوم تــا دوران تاریخــی نقــش شــده و بیانگــر اهمیــت آن در حیــات انســانی
اســت .پیشتــر ریشـهی آن نقــش را در هنــر آغازایالمــی میدانســتند کــه بــز در کنــار درخــت
زندگــی یــا کوهــی بــه نمایــش درآمــده اســت .ایــن نقــش در هنــر کرمــان نیــز بهوفــور دیــده
میشــود و در آســیای میانــه نیــز جایــگاه ویــژهای دارد (مجیــدزاده .)1382 ،بیــش از خــود،
نقــش بــز و نحــوهی ارائ ـهی آن در آســیای میانــه و شــهرک فیــروزه حائــز اهمیــت اســت؛
چرا کــه نقشمایــه بهصــورت چرخشــی پیرامــون یــک مرکــز ارائــه شــده اســت .ایــن تکنیــک
از ویژگیهــای برجســتهی آســیای میانــه اســت کــه پیــش از ایــن نیــز در هنــر لرســتان،
شــوش و فــات ایــران نیــز دیــده شــده اســت (شــکل  .)10ایــن تکنیــک در هنــر ُمهرســازی
آســیای میانــه و در بســیاری از ُمهرهــا نمــود ویــژه ای دارد (.)Winkelmann, 2004: 62

شــکل  .10نمون ههــای مشــابه نقــش بــز در دورهی
مفــرغ در حوزههــای شــرقی ایــران و آســیای میانــه
(نگارنــدگان.)1397 ،

بحــث و تحلیــل ،ارزیابــی جایــگاه فرهنگــی اثــر و اهمیــت شــمایلنگاری
خراســان (شمایلشناســی)

نیمــهی نخســت هــزارهی ســوم قبلازمیــاد ســرآغاز تحوالتــی شــگرف در سرتاســر
خاورنزدیــک و خاورمیانــه اســت کــه پیامدهــای اجتماعــی ،اقتصــادی و فرهنگــی ویــژهای
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دارد کــه بــه «انقــاب شهرنشــینی» معــروف گشــته اســت .تحــوالت ایــن دوره ســبب
شــد تــا فرهنگهــای شــهری وســیعی در مناطــق مختلــف خاورمیانــه بــا ویژگیهــای
اجتماعــی ،اقتصــادی ،فرهنگــی ،هنــری و اعتقــادی ویــژهای شــکل گیــرد (وحدتــی،
 .)37 :1394حوزههــای فرهنگــی موجبــات شــکلگیری پدیدههــای فرهنگــی خــاص را
فراهــم آورده و مناطــق همجــوار خــود را تحتتأثیــر قــرار داده یــا از آنهــا تأثیــر پذیرفتــه
اســت .عالوهبــر برهمکنــش بیــن فرهنگهــا در دورهی مفــر غ ،ســبکهایی بینافرهنگــی
نیــز شــکل میگیرنــد و نشــان از پیوندهــای فرهنگــی دارنــد .در دوران مفــر غ اشــترا کات
شــمایلنگاری و خاســتگاه نقــوش نیــز اهمیــت ویــژهای دارد و ارتباطــات فرهنگــی
ســبب جابهجایــی نقشمایههــا و تغییــر در نــوع ارائــه مفاهیــم میشــود (Winkelman,
 .)2014از مهمتریــن حوزههــای فرهنگــی میتــوان بــه ایــام در جنوبغــرب ایــران بــا
محوریــت شــوش و چغازنبیــل ،جنوبشــرق ایــران بــا محوریــت جیرفــت ،سیســتان ایــران
بــا محوریــت شهرســوخته ،بلخ-مــرو در آســیای میانــه و حاشــیهی جنوبــی خلیجفــارس
اشــاره کــرد .در ایــن بیــن حوزههــای فرهنگــی ناشــناختهای نیــز وجــود دارد کــه خراســان
ً
احتمــاال یکــی از آنهــا بــوده و بــا مطالعــات آتــی میتــوان امیــدوار بــود کــه جامعـهی آمــاری
مناسـبتری بــرای ایــن ادعــا فراهــم گــردد .حــوزهی خراســان از دیربــاز و پیــش از هــزارهی
ســوم قبلازمیــاد پیونددهنــدهی شــرق بــه غــرب بــوده و جــادهی مهــم ارتباطــی خراســان
بــزرگ در ایــن بــوم فعــال بــوده اســت (مجیــدزاده .)2 :1366 ،شــاهراه خراســان در بیــن
شــبکههای ارتباطــی بــا وســعت منحصربهفــرد ایــام ،میــانرودان و جنوبشــرق را بــا
ً
آســیای میانــه مرتبــط ســاخته اســت .ماحصــل ارتباطــات ،قاعدتــا بایســتی در مــواد فرهنگی
دیــده شــود کــه مطالعــات انجــام شــده در مقیــاس بســیار کــم در دو محوطــهی شــهرک
ً
فیــروزه و چلــو ،احتمــاال نشــان میدهــد کــه خراســان فرهنگهــای خــاص خــود را داشــته
و کنشهایــی بــا مناطــق همجــوار خــود نیــز داشــته اســت کــه مطالعــات آتــی میتوانــد بــه
درک بهتــر چنیــن تفاســیری کمــک کنــد.
بــا نگاهــی بــه نقشمایههــای تفســیر شــده در اثــر شــهرک فیــروزه ارتباطــات فرهنگــی بــا
مناطــق همجــوار در دورهی پایانــی مفــر غ مشــخص میشــود .مفاهیــم مذکــور بهوفــور در
کانونهــای فرهنگــی همجــوار بهویــژه جنوبشــرق ایــران و آســیای میانــه دیــده میشــود
کــه در ایــن بیــن نقــش آســیای میانــه ُپررنگتــر احســاس میشــود .وجــود مفاهیمــی چــون
گــراز و اژدهــای بــالدار ،بیشــک از نمونههــای توســعهیافتهی شــمایلنگاری آســیای
میانــه اســت و در کنــار آن نقــش قلبماننــد روی بدنــهی شــیر نیــز از نمادیــن بــودن آن
حکایــت دارد .ریشــهیابی کانونهــای شــمایلنگاری نقــوش موجــود در اثــر شــهرک
فیــروزه بهویــژه نقــش گاو ریـشدار در کنــار نقــوش مربــوط بــه فرهنگهــای آســیای میانــه
و خراســان بهخصــوص شــیراژدها ،میتوانــد بیانگــر ارتباطــات فرهنگــی ،نیــز همگونــی
فرهنگــی در راســتای شــبکههای تجــاری پیچیــدهی دورهی پایانــی مفــر غ باشــد کــه از
مهمتریــن آن ،راههــا مســیری اســت کــه بــه جنوبشــرق منتهــی میگــردد.
در نــگاه کلــی ،شــباهت در اثــر نویافتــه بــا ســایر نظامهــای فرهنگــی هــزارهی ســومی
قبلازمیــاد در جنوبشــرق کشــور و آســیای میانـهی غربــی نشــان از پیوندهــای فرهنگــی
در راســتای شــبکههای ارتباطــی دارد کــه در نگاهــی کلــی کنشهــای بیــن فرهنگــی را
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میتــوان در ابعــاد گســتردهای و بــا رویکردهــای متفاوتــی مــورد مطالعــه و بررســی قــرار داد.
پیوندهــای فرهنگــی همــواره میتواننــد ابعــاد مثبــت روابــط بیــن فرهنگــی را تحتالشــعاع
قــرار داده کــه شــاید بتوانــد ،منجــر بهظهــور و ایجــاد ســندی قــراردادی و یــا نمــادی مشــترک
شــود .از طرفــی دیگــر ،کنشهــای فرهنگــی هــم جنبــهی تأثیرگــذاری و هــم جنبــهی
تأثیرپذیــری متقابــل فرهنگــی داشــته کــه در ابعــاد مختلــف روابــط سیاســی ،اقتصــادی
و اجتماعــی نمــود پیــدا میکنــد؛ کنشهــای فرهنگــی ،هــم در ســاختاری صلحجویانــه
و متقابــل و هــم در ســاختاری مهاجمانــه ،جنگجویانــه و حتــی بهصــورت مهاجــرت،
ً
بیــن فرهنگهــای مختلــف بهوجــود میآیــد کــه گاهــا منجــر بــه همگونــی فرهنگــی و یــا
گونهگونــی فرهنگــی میشــود .بــا مطالعـهی آثــار و یافتههــای فرهنگــی مشــخص میشــود
کــه پیوندهــا و کنشهــای مردمــان ادوار مختلــف فرهنگــی بهویــژه مردمــان عصــر
ً
شهرنشــینی و عصــر تبــادالت بینفرهنگــی نهایتــا بهطــور محسوســی ،در آثــار و یافتههــای
فرهنگــی و هنریشــان تجلــی مییابــد کــه گاه پیروزیهــای قومــی و ملــی را بــه رخ میکشــد
و گاه منجــر بــه ظهــور و خلــق نمــاد فرهنگــی مشــترکی میشــود.

نتیجه گیری

در نتیجــه میتــوان اینگونــه بیــان کــرد کــه در هــزارهی ســوم قبلازمیــاد و عصــر تبــادالت
بیــن فرهنگــی ،پیوندهــا و کنشهــای سیاســی ،اقتصــادی و اجتماعــی بیــن فرهنگهــای
مختلــف و مناطــق پیرامونــی آن برقــرار میشــود کــه نقــش اصلــی ایــن ســناریو را شــبکههای
ارتباطــی و نیازهــای جوامــع در ابعــاد گوناگــون ایفــا میکنــد .مهمتریــن مناطــق فرهنگــی
دورهی مفــر غ بــا محوریــت چهــار شــبکهی ارتباطــی از جملــه :شــاهراه خراســان بــزرگ،
جــادهی جنوبشــرق بــه غــرب ،شــبکهی ارتباطــی آســیای مرکــزی بــا درهی ســند و
شــبکهی ارتباطــی دریایــی بــا یکدیگــر در پیونــد و کنــش بودهانــد .از آنجــا کــه هــر یــک از
ایــن مناطــق فرهنگــی دارای ســاختار و نظامهــای سیاســی ،فرهنگــی و اقتصــادی ویــژهای
بــوده اســت کــه در چهارچــوب زیس ـتبوم فرهنگیشــان شــکل گرفتــه ،بــا فرهنگهــای
پیرامونــی دارای اشــترا کات فرهنگــی و باألخــص ویژگیهــای فرهنگــی مختــص بــه خــود
هســتند کــه ایــن ویژگیهــا در پــی روابــط ،پیوندهــا و کنشهــای بیــن فرهنگــی در هنــر،
آثــار ،باورهــا و ســاختارهای اجتماعی-سیاســی یکدیگــر تجلــی و نمــود پیــدا میکنــد .بــا
توجــه بــه اینکــه محوطـهی شــهرک فیــروزه در دشــت نیشــابور ،در مســیر جــادهی تجــاری
خراســان بــزرگ در دورهی مفــر غ قــرار داشــته اســت و یافتههایــی چــون :مــدارک اداری
(مهــر و اثرمهــر) ،ابزارهــای ســنگی ،ســرباره ،ضایعــات تــراش و قطعــات ناتمــام ســنگهای
قیمتــی همچــون :فیــروزه ،الجــورد و ســنگ صابــون ،همچنیــن بهدســت آمــدن کورههــای
پخــت ســفال و حجــم زیــادی جوشکــوره و تمرکــز کورههــای ســفالپزی در ایــن اســتقرار،
نشــان از پیچیدگیهــای اجتماعــی و جایــگاه محوطـهی شــهرک فیــروزه و دشــت نیشــابور
در تولیــد و مبادلـهی کاالهــای شــأنزا و تولیــد تخصصــی ،در دورهی مفــر غ دارد .در نتیجــه
اســتقراری بــا ایــن جایــگاه فرهنگــی کــه بهطــور تقریبــی مابیــن ســه حــوزهی فرهنگــی
آســیای میانــه ،فالتمرکــزی ایــران و جنوبشــرق واقــع شــده اســت و قرارگیــری در مســیر
شــاهراه خراســان بــزرگ دارای اشــترا کات ،پیوندهــا و کنشهایــی بــا حوزههــای فرهنگــی
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نامبــرده اســت کــه ســند قــراردادی ایــن ارتباطــات بهصــورت اثــری هنــری بــا ویژگیهــای
فرهنگــی مشــترک و منحصربهفــرد هــر منطقــه در یــک کاالی تجمالتــی ،یعنــی اثــر نقــرهای
بهدســت آمــده از محوط ـهی شــهرک فیــروزه تجلــی مییابــد.
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