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بــا تأســیس هیئــت باستانشناســی خــوارزم در اواخــر ده ـهی  1930میــادی توســط س.
پ .تولســتوف ،باستانشــناس مشــهور روس و انجــام کاوشهــا و بررســیهای روشمنــد
باستانشــناختی ،اطالعــات ذیقیمتــی از حضــور هخامنشــیان در خــوارزم بهدســت آمــد.
از محوطههــای مهــم متعلــق بــه ایــن دوره کــه توســط هیئــت مزبــور کشــف و مــورد
کاوش قــرار گرفتنــد بایســتی از کیوزلیگیــر و کاللیگیــر نــام بــرد .کاخ کیوزلیگیــر
دارای تــاالر ســتونداری اســت کــه اولینبــار در دورهی هخامنشــی در خــوارزم ظاهــر
شــد و از کاللیگیــر نیــز قطعــات سرســتون و ریتونهــای هخامنشــی بهدســت آمــد.
اولــی را نخســتین پایــگاه قــدرت هخامنشــیان در خــوارزم در اواخــر ســدهی ششــم ق.م و
دومــی را مقــر ســاتراپی خــوارزم در دورهی هخامنشــی در قــرن پنجــم ق.م تعبیــر کردهانــد.
بــا از ســرگیری پژوهشهــای باستانشــناختی در خــوارزم پــس از فروپاشــی اتحــاد
جماهیــر شــوروی محوطههــای هخامنشــی بیشــتری ماننــد :تاشــکیرمان و کازالییاتــکان
شناســایی و مــورد کاوش واقــع شــدند .اولــی بهعنــوان یــک مرکــز مذهبــی معرفــی شــد و
در بردارنــده پایــه ســتونهایی بــه ســبک هخامنشــی اســت و دومــی در میــان کانالهــای
آبیــاری باســتانی قــرار داشــت کــه تاریــخ برپایــی آنهــا بــه دورهی هخامنشــی میرســد.
مــدارک بهدســت آمــده از محوطههــای فــوق حکایــت از تــرک آنهــا در اوایــل قــرن
چهــارم ق.م دارنــد و ایــن را نشــانهی اســتقالل خــوارزم از شاهنشــاهی هخامنشــی در ایــن
دورهی زمانــی دانســتهاند.
واژگان کلیدی:
هخامنشی ،آسیای مرکزی ،خوارزم ،آثار باستانشناختی ،حکومت مستقل
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مقدمه

تــا اواخــر قــرن نوزدهــم میــادی دانســتههای محققــان در بــاب ســرزمین خــوارزم باســتان
محــدود بــه متــون زرتشــتی ،بهویــژه اوســتا و نوشــتههای کــم و بیــش ناقــص و مبهــم
مورخــان یونانــی و رومــی میشــد .نــام خــوارزم در کتیبههــای ســلطنتی هخامنشــی نیــز
ذکــر میشــود ،امــا ایــن اشــاره فقــط در حــد معرفــی آن بهعنــوان یکــی از ســاتراپیهای
شاهنشــاهی اســت .برخــی از پژوهشــگران بهدلیــل همیــن فقــدان منابــع در بازســازی
تاریــخ ایــن ســرزمین راه خطــا پیمــوده و نظریههایــی را مطــرح میســاختند کــه کمتــر
مــورد قبــول واقــع میشــد .امــا بــا آغــاز پژوهشهــای نویــن باستانشــناختی در اوایــل
قــرن بیســتم افــق روشـنتری در بــاب فرهنــگ و تمــدن ایــن بخــش از آســیای مرکــزی
در دوره زمانــی بیــن قــرون ششــم تــا چهــارم ق.م در مقابــل دیــدگان محققــان گشــوده و
موجــب تصحیــح مطالعــات پیشــین شــد .محوطههــای باستانشــناختی و مراکــز فرهنگــی
متعــددی در جریــان بررســیهای باستانشــناختی کشــف شــدند و مــورد کاوش قــرار
گرفتنــد و اطالعــات ارزشــمندی در اختیــار محققــان قــرار گرفــت .نوشــتار پیــشرو ،بــا
تأکیــد بــر یافتههــای باستانشــناختی تــاش میکنــد تصویــر نســبت ًا روشــنی از خــوارزم
دورهی هخامنشــی را نشــان دهــد.

خوارزم :جغرافیا و وجهتسمیه
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ســرزمین خــوارزم باســتان در شــمال غــرب کشــور ازبکســتان واقــع شــده اســت و دلتــای
رودخانـهی آمودریــا یــا جیحــون (وهــرود 1یــا وخشــو 2در اوســتا و اکســوس 3در نوشــتههای
مورخــان کالســیک) را تشــکیل میدهــد .منطق ـهی آســیای مرکــزی بــه طــرق گوناگــون
مــورد تعریــف قــرار گرفتــه اســت ،امــا بهطــور کلــی عبــارت اســت از ســرزمینهایی
برخــوردار از رودهــای بــزرگ و کوچــک فــراوان کــه همگــی از رشــته کوههــای پامیــر و
هندوکــش و تیانشــان 4سرچشــمه میگیرنــد .جدیدتریــن تعریــف از جغرافیــای آســیای
مرکــزی و حــدود آن را ﻫ.پ .فرانکفــورت ارایــه داده اســت (.)8-Francfort, 1988: 165
در تعریــف وی ،رودخانههــای آســیای مرکــزی عامــل تعیینکننــده در جغرافیــای ایــن
منطقــه بــه حســاب میآینــد .او بــا در نظــر گرفتــن رشــته کوههــای پامیــر بهعنــوان
یــک مرکــز ،ســه حــوزهی رودخانــهای اصلــی را بــرای آن لحــاظ میکنــد :نخســت،
رودخانــهی هلمنــد در جنــوب کــه از رشــته کوههــای هندوکــش سرچشــمه میگیــرد
و بــه ســمت جنــوب و غــرب جــاری اســت و بــا عبــور از بیابانهــای رجســتان 5و دشــت
مارگــو 6بــه دریاچــه و باتــاق هامــون در سیســتان میریــزد .دوم ،رودخان ـهی تاریــم 7در
8
شــرق کــه از کوههــای ســینکیانگ سرچشــمه میگیــرد و بــا عبــور از دشــت تکلمــکان
بــه باتــاق البنــار 9میریــزد .ســومین و بزرگتریــن حــوزهی رودخانـهای آســیای مرکــزی
را رودخانههــای جیحــون و ســیحون (ســیردریا) تشــکیل میدهنــد کــه بــه ســمت غــرب و
شــمال جــاری هســتند و پــس از عبــور از صحراهــای قراقــوم 10و قــزل قــوم 11بــه دریاچـهی
1. Weh-rot.
2. Waxšu.
3. Oxus.
4. Tian Shan.
5. Registan
6. Margo.
7. Tarim.
8. Taklamakan.
9. Lobnor.
10. Karakum.
11. Kizilkum.

خوارزم بزرگ

برخــی از محققــان در گذشــته کوشــیدند ایرانویــج (ســرزمین آریاییــان) منــدرج در فصــل
اول وندیــداد در اوســتا را بــا خــوارزم برابــر بشــمارند و اســتدالل کردنــد کــه ایرانویــج اوســتا
همــان ســرزمین خــوارزم اســت (مارکــوارت .)11 :1368 ،امــا محققــان بعــدی از جملــه
گ .نیولــی ( ،)Gnoli 1980و .وگلســانگ ( ،)Vogelsang 2000م .ویتــزل (Witzel
 )2000و ف .گرنــه ( )Grenet 2005کــه دربــارهی جغرافیــای ســرزمینهای مذکــور
در اوســتا و مکانیابــی آنهــا پژوهــش کردهانــد بــا فرضیــهی برابرســازی ایرانویــج بــا
خــوارزم بــه مخالفــت برخاســتند .ی .مارکــوارت از ایــن هــم فراتــر رفــت و بــر پایــهی
مطالــب اوســتا و نوشــتههای هــرودوت عنــوان کــرد کــه پیــش از فتــح ســرزمین خــوارزم
توســط هخامنشــیان نوعــی پادشــاهی ســازمانیافتهای در ایــن ســرزمین وجــود داشــته و
12. Chu.
13. Ili.
14. Kunar.
15. Ustiurt.
16. Xvairizem.
17. Huvarazmiy; Uvarazmiš.
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آرال میریزنــد .حوزههــای رودخانــهای خردتــری نیــز وجــود دارنــد ،شــامل هریــرود
(تجــن) ،مرغــاب ،چــو ،12ایلــی 13و دریاچههــای بالخــاش و قونــار 14در شــمال تــا برســد
بــه درهی رود ســند (گنــدارة کتیبههــای هخامنشــی) و رودخانههــای ارغنــداب و لــورا در
واح ـهی قندهــار در جنــوب.
همــان گونــه کــه اشــاره شــد ،ســرزمین خــوارزم در جنــوب دریاچ ـهی آرال در دلتــای
رودخانـهی جیحــون قــرار داشــته اســت (رک .نقشــه) .حــدود ایــن ســرزمین از زمانــی کــه
قــدم بــه قلمــرو تاریــخ میگــذارد چنیــن بــوده اســت :دریاچــة آرال در شــمال کــه ورای
آن اســتپهای جنــوب روســیه (قزاقســتان امــروزی) قــرار دارد .در غــرب خــوارزم فــات
اوســتیورت 15بــا کوههــای صعبالعبــور آن قــرار گرفتــه کــه همچــون یــک مــرز طبیعــی
عمــل میکنــد .رودخان ـهی اوزبــوی و باتــاق ســاریکامیش در همینجــا قــرار دارنــد کــه
آن ســوی آنهــا دریــای مازنــدران واقــع شــده اســت .در شــرق خــوارزم دلتــای رودخانـهی
ســیحون و در جنــوب آن صحراهــای قراقــوم و قــزل قــوم قــرار گرفتهانــد کــه خــوارزم را
از مرگیانــا (مــرو ،مارگــوش کتیبههــای هخامنشــی واقــع در جنــوب ترکمنســتان) و ســغد
(درهی رودخانــه زرافشــان در ازبکســتان) جــدا میســازند.
17
نــام خــوارزم ســرانجام بــه خویریــزم 16اوســتایی و هوارزمــی یــا اوارزمیــش کتیبههــای
پارســی باســتان هخامنشــی بازمیگــردد (.)Helms and Yagodin, 1997: 64, n. 4
ریشهشناســی نــام خــوارزم ماننــد اســامی دیگــر ســرزمینهای ایــران شــرقی پیچیــده
بــوده و تاکنــون نظریــات گوناگونــی در بــاب آن ابــراز شــده اســت .بــا رجــوع بــه معجــم
البلــدان یاقــوت چنیــن پیشــنهاد شــده اســت کــه جــزء اول ایــن نــام (خــور) بــه معنــی نــور
و جــزء دوم آن ْ(ر ْزم) بهمعنــی هیمــه اســت کــه معنــی کلــی آن رویهمرفتــه بازتــاب
طبیعــت ایــن ســرزمین اســت ( .)Helms and Yagodin, 1997: 48امــا د .مکنــزی
معتقــد اســت کــه خــوارزم ممکــن اســت بــه معنــای «ســرزمین دارای دامهــای خــوب»
باشــد ( .)Mackenzie, 1988: 82همچنیــن عــاوه بــر اینهــا گفتــه شــده اســت کــه
نــام خــوارزم میتوانــد دربردارنــدهی مفاهیمــی همچــون «ســرزمین غنــی و برخــوردار»،
«ســرزمین پســت» و یــا «ســرزمین طلــوع خورشــید» نیــز باشــد (Rapoport, 1991:
.)511
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بدیــن ترتیــب فرضیـهی خــوارزم بــزرگ 18را پیــش کشــید (مارکــوارت .)11 :1368 ،اســاس
فرضی ـهی مارکــوارت را روایــت هــرودوت تشــکیل میدهــد .هــرودوت ()Hdt. III. 117
میگویــد« :در آســیا دشــتی اســت کــه کوههــا از همــه طــرف بــر آن احاطــه دارنــد و
فقــط پنــج شــکاف در صخــرهی ایــن کوهســتان وجــود دارد .ایــن دشــت پیشــتر [قبــل
از هخامنشــیان] از آن خوارزمیهــا بــود و در مــرز میــان آن گرگانیهــا [هیرکانیــان]،
پهلوهــا [پارتیــان] ،زرنگیهــا و رخجیهــا میزینــد ،امــا از زمانــی کــه پارســیان بــدان
دســت یافتهانــد اینــان بــه رنجــی عظیــم دچــار شــدهاند :شــاه بــزرگ بــا تغییراتــی بــر
شــکافهای کوهســتان بــر هــر یــک دریچــهای [ســد] نهــاده اســت .بهدلیــل بســته
شــدن راه خــروج آب دشــت واقــع در میــان کوهســتان بــه دریایــی تبدیــل شــده و آب
رودخانــه [آکــس یــا هریــرود /تجــن در مرگیانــا واقــع در در جنــوب ترکمنســتان] پیوســته
در آن میریــزد و از هیــچ کجــا خــارج نمیشــود .مردمانــی کــه ســابق ًا از ایــن آب بهــره
میبردنــد ،اینــک از آن محــروم شــدهاند .آنــان زمســتانها ماننــد دیگــر مردمــان از بــاران
اســتفاده میکننــد ،امــا تابســتانها کــه زراعتشــان بــه آب نیازمنــد اســت از آن آب بــه
آنــان نمیدهنــد؛ پــس بــا زنــان خــود بــه پــارس میآینــد و گرداگــرد دربــار شــاه بــه نالــه
و شــکایت میپردازنــد .آنــگاه بــه فرمــان شــاه یکــی از شــکافها را بــر روی کشــتزارهای
آنــان بــاز میکننــد و مجــدداً آن را میبندنــد .ســپس شــاه فرمــان میدهــد کــه آن
یکــی دیگــر دریچــه را بــر روی گروهــی دیگــر بگشــایند کــه بــه دادخواهــی نــزد وی رفتــه
بودنــد .چنــان کــه شــنیدهام ،میگوینــد شــاه دریچههــا را وقتــی میگشــاید کــه بــه غیــر
از مالیــات ســالیانهی معمــول ،پــول هنگفــت دیگــری هــم دریافــت کنــد».
نخســتین نتیج ـهای کــه میتــوان از ایــن روایــت گرفــت معرفــی شــبکههای عظیــم
آبیــاری در خــوارزم در دوران هخامنشــیان اســت کــه پایینتــر بــه آن پرداختــه خواهــد
شــد ،چــه هــرودوت بــه ســدهایی اشــاره میکنــد کــه توســط پارســیان بــر رودخانههــا
احــداث شــده بودنــد .امــا همانگونــه کــه اشــاره شــد ،مارکــوارت بــا اســتناد بــه ایــن
روایــت بــه وجــود حکومتــی مســتقل در خــوارزم بــا مرکزیــت مــرو در پیــش از دورهی
هخامنشــی اعتقــاد داشــت .او نخســت ،رودخان ـهی آکــس را بــا رودخان ـهی هریرود/تجــن
(مرغــاب) در حوالــی جنــوب ترکمنســتان امــروزی یکــی میشــمارد و ســپس بــا اشــاره بــه
ایــن حقیقــت تاریخــی کــه ســرزمین مــرو حداقــل از زمــان داریــوش اول (بــزرگ) همیشــه
جــزء ســاتراپی باختــر بــوده و زیــر نظــر ســاتراپ آنجــا اداره میشــده اســت (Vogelsang
 ،)1998: 201اســتدالل میکنــد کــه پادشــاهی مســتقلی در خــوارزم حضــور داشــته کــه
بــر ســرزمین مــرو و هــرات نیــز حاکمیــت خــود را اعمــال مینمــوده اســت ،چــرا کــه طبــق
روایــت هــرودوت خوارزمیــان بــر درة حاصلخیــز هریــرود /تجــن کــه در ســرزمین مــرو قــرار
دارد مســلط بودهانــد .وی شــورش فــرادا کــه بــه شــهادت کتیبــة بیســتون در مــرو بــروز
میکنــد را نیــز در همیــن راســتا تفســیر میکنــد و معتقــد اســت شــورش فــرادا در مــرو
ایــن مطلــب را میرســاند کــه قبــل از هخامنشــیان یــک خانــدان ســلطنتی محلــی در اینجــا
حکومــت داشــته اســت (مارکــوارت .)11:1368 ،از جملــه محققانــی کــه بــه ماننــد مارکوارت
اعتقــاد داشــتند حکومتــی ســازمانیافته در ســرزمین خــوارزم پیــش از هخامنشــیان وجــود
داشــته اســت میتــوان بــه و .بارتولــد و و .هنینــگ ( )Henning 1951: 42اشــاره کــرد.
بارتولــد نیــز بــا اســتداللهای مشــابه بــر ایــن بــاور بــود کــه ســرزمین خــوارزم بــه وســیلة
یــک حکومــت محلــی اداره میشــده اســت (بارتولــد .)27:1308 ،امــروزه هیــچ یــک از
محققــان بــه فرضی ـهی حضــور حکومتــی مســتقل در خــوارزم پیــش از دوران هخامنشــی
18. Greater Chorasmia.

اعتقــادی نداشــته و بــه طــرق مختلــف آن را رد میکننــد .از جملــه ،ر .ن .فــرای معتقــد
اســت اگــر حکومــت مســتقلی در شــرق ایــران (خــواه در خــوارزم و خــواه در هــر جــای
دیگــر) وجــود داشــت ،ایــن ســرزمینها بــه ســادگی بــه تصــرف کــوروش دوم (بــزرگ) و
بعــداً داریــوش درنمیآمدنــد ( .)Frye 1996: 79ی .خلوپیــن نــه تنهــا ایــن نظریــه را رد
میکنــد ،بلکــه آن را زائیــدة تخیــات ذهنــی مارکــوارت میدانــد (Khlopin 1993:
 .)109باستانشناســانی کــه امــروزه در ســرزمین خــوارزم واقــع در شــمال غــرب ازبکســتان
امــروزی ســرگرم پژوهشهــای میدانــی هســتند نیــز بــر ایــن عقیدهانــد کــه فرضیــهی
خــوارزم بــزرگ قابــل پذیــرش نیســت ،زیــرا هیــچ آگاهــی روشــنی از چنیــن پادشــاهی و
طبیعــت آن در دســت نیســت و آن را اگــر نــه غیــر ممکــن ،امــا کامـ ً
ا مســألهآمیز میداننــد
( .)Betts 2006: 138همــان گونــه کــه باالتــر اشــاره شــد ،یکســان پنداشــتن ایرانویــج
اوســتا بــا ســرزمین خــوارزم نیــز چنــدان مــورد قبــول نبــوده و نیســت (;Gnoli 1980
.)Vogelsang 2000; Witzel 2000; Grenet 2005

خوارزم در دورهی هخامنشی :از ساتراپی تا پادشاهی مستقل

نــام خــوارزم اولیــن بــار در کتیبـهی بیســتون داریــوش اول ظاهــر میشــود (Kent 1953:
 .)56داریــوش در ایــن کتیبــه از خــوارزم بــه عنــوان یکــی از ســاتراپیهای شاهنشــاهیاش
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نقشــة  :1خــوارزم و مناطــق
همجــوار (ترســیم از نگارنــده).

تصویــر :1هیئــت نمایندگــی
ســغدی و خوارزمــی بــر پلــکان شــرقی
آپادانــا (.)Schmidt 1953, pl. 43

شماره  ،2دوره دوم ،بهار و تابستان 1391

نــام میبــرد و از همیــن جــا میتــوان دریافــت کــه ایــن ســرزمین از بــدو تاســیس
شاهنشــاهی هخامنشــی توســط کــوروش بــه انضمــام آن درآمــده بــوده اســت (Helms
 .)et al 2001: 121از آن پــس ،نــام خــوارزم همــواره در دیگــر کتیبههــای داریــوش و
جانشــینانش ذکــر میشــود .هــرودوت هنــگام توصیــف بیســت ســاتراپی شاهنشــاهی کــه
توســط داریــوش تأســیس شــدند از خــوارزم ،ســغد ،پــارت و آریــا (هــرات) تحــت عنــوان
ســاتراپی شــانزدهم نــام میبــرد ( .)Hdt. III. 93نماینــدهی خــوارزم در تمامــی نقــش
برجســتههای تختجمشــید و نقــش رســتم ،از جملــه نقــش برجســتههای پلــکان کاخ
آپادانــا ،ســاختمان مرکــزی ،کاخ صدســتون و آرامگاههــای ســلطنتی کــه ملــل شاهنشــاهی
را نشــان میدهنــد (تصویــر  )1نیــز حضــور دارد (Schmidt 1953: 88; Schmidt
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 .)1970: pl. 29بنابرایــن ،جــای تردیــدی باقــی نمیمانــد کــه خــوارزم از همــان ابتــدا
در قلمــرو شاهنشــاهی و نظــام اداری ،سیاســی و اقتصــادی آن ادغــام شــده بــوده اســت
(بهــادری210-204 :1389 ،؛ فیروزمنــدی و بهــادری.)24 :1391 ،
در گلنبشــتههای عیالمــی تختجمشــید نــام بســیاری از ایــاالت شــرقی از جملــه
باختــر ،هــرات ،قندهــار و هنــد را میتــوان مشــاهده نمــود (Hallock 1969: PF
 ،)1287, 1361, 1351, 1318امــا چــه در ایــن دســته از گلنبشــتهها و چــه در آن
دســته از متنهایــی کــه بهتازگــی منتشــر شــدهاند ( )Tuplin 1998نــام خــوارزم دیــده
نمیشــود .بــا ایــن حــال ،بــا نظــر بــه کشــف چنــد گلنبشــتهی اداری هخامنشــی در
جریــان کاوشهــای شــهر کهــن قندهــار ( ،)Helms 1982: 20میتــوان تصــور کــرد
کــه تمــام ایــاالت شــرقی شاهنشــاهی هخامنشــی از جملــه خــوارزم در نظــام اداری و
اقتصــادی شاهنشــاهی ادغــام شــده بودنــد .امــا پرســش مهــم و حیاتــی ایــن اســت کــه
خــوارزم از چــه زمانــی از شاهنشــاهی جــدا و بــه ایالتــی مســتقل تبدیــل شــد ،چــرا کــه بــا
تکیــه بــر کتیب ـهی آرامــگاه اردشــیر دوم ( 359-404ق.م) در تخــت جمشــید ادعــا شــده
اســت کــه ایــن ســرزمین در اواخــر دوران ســلطنت شاهنشــاه مزبــور از شاهنشــاهی جــدا
گشــت ،زیــرا نماینــدهی خــوارزم در میــان اورنگبــران مجســم بــر نمــای ایــن آرامــگاه
حضــور نــدارد ( .)Rapoport 1991: 511بررس ـیها و کاوشهــای باستانشــناختی کــه
در دهــهی اخیــر در خــوارزم از ســر گرفتــه شــدهاند نیــز ظاهــراً ایــن موضــوع را تاییــد
نمــوده اســت (;Helms and Yagodin 1997: 62; Helms et al 2001: 121
.)Helms et al 2002: 9; Betts and Yagodin 2007: 436
ســرزمین خــوارزم باســتان در شــمال غــرب ازبکســتان و شــمال ترکمنســتان امــروزی
واقــع شــده اســت .پژوهشهــای باستانشــناختی در ایــن قســمت از آســیای مرکــزی از
ســال  1937میــادی آغــاز شــد ،یعنــی زمانــی کــه «هیئــت باستانشناســی خــوارزم»
توســط س .پ .تولســتوف باستانشــناس معــروف روس پایهگــذاری گشــت .فعالیتهــای
ایــن هیئــت تــا زمــان فروپاشــی اتحــاد جماهیــر شــوروی در ســال  1991ادامــه یافــت .پــس
از فروپاشــی و گذشــت وقفـهای چنــد مجــدداً ایــن پژوهشهــا از ســال  1995بــا پیوســتن
هیئتــی از دانشــگاه ســیدنی بــه هیئــت باســتان شناســی خــوارزم از ســر گرفتــه شــده اســت.
هیئــت مزبــور پژوهــش و تحقیــق در زمینـهی چهــار دورهی تاریخــی ایــن خطــه را در رأس
برنامههــای خــود قــرار داده اســت .1 :دورانــی کــه آثــاری از نخســتین حیــات انســانی
از آن بــه دســت آمــده تــا عصــر مفــرغ در نیمــهی هــزاره دوم ق.م کــه در اســتپهای
شــمال دریاچـهی آرال در قزاقســتان بــه فرهنــگ آندرونــوو معــروف اســت و در خــوارزم در
قالــب فرهنگهــای تزبگیــاب 19و امیرآبــاد ظاهــر میشــود .ایــن مرحلــه تــا حــدود قــرن
هشــتم ق.م ادامــه مییابــد ()Masson 1986: 311؛  .2دوران تمــاس بــا فرهنگهــای
عصــر آهــن نواحــی جنوبیتــر آســیای مرکــزی همچــون یــاز تپــه در مرگیانــا و افراســیاب
(ســمرقند) در ســغد ( )Litvinsky 2006: 601در اواخــر قــرن هفتــم ق.م تــا قــرن هفتــم
میــادی؛  .3ادغــام خــوارزم در ســرزمینهای خالفــت اســامی در ســال  712میــادی تــا
ظهــور مغــوالن در قــرن ســیزدهم میــادی .4 .دورانــی کــه خــوارزم جــزء اتحــاد جماهیــر
شــوروی گشــت .پژوهشهــای هیئــت باستانشناســی خــوارزم بــر روی دو دورهی نخســت
متمرکــز شــد.
براســاس کشــفیات هیئــت مزبــور ،قدیمیتریــن فرهنــگ شــناخته شــدهی خــوارزم
(شــمالیترین ســرزمین تاریخــی آســیای مرکــزی) فرهنــگ کلتمنــار 20نــام دارد کــه متعلــق
19. Tazabagyab.
20. Kelteminar.
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بــه دوران نوســنگی اســت و بــه حــدود  6000تــا  4000ق.م تاریخگــذاری شــده اســت
( .)Masson 1986: 309در حالیکــه قبایــل متعلــق بــه فرهنــگ کلتمنــار زندگــی ســنتی
خــود را ادامــه داده و متحمــل تغییــرات جــدی نشــدند ،فرهنگهــای کشــاورزی جنــوب
آســیای مرکــزی ماننــد آنــو و نمازگاتپــه در نیمــهی اول هــزاره پنجــم ق.م بــه مراکــز
فرهنگــی و اقتصــادی منطقــه تبدیــل شــدند .بهنظــر میرســد علــت اصلــی برکنــار مانــدن
خــوارزم از پیشــرفتها و تحــوالت صورتگرفتــه در آســیای مرکــزی همانــا موقعیــت
جغرافیایــی آن بــوده اســت ،زیــرا وجــود بیابانهــای قراقــوم و قزلقــوم در جنــوب و
جنــوب شــرق خــوارزم و فــات صعبالعبــور اوســتیورت در غــرب آن موجــب قطــع ارتبــاط
خــوارزم بــا فرهنگهــای پیشــرفتهی مســتقر در مرگیانــا ،باختــر و ســغد شــده بــود .ایــن
امــر بــه نوبـهی خــود ســبب گردیــد کــه خــوارزم تحــوالت فرهنگــی را خــود بــه صــورت
مســتقل طــی نمایــد و باستانشناســان معتقدنــد کــه ایــن ویژگــی (بهجــز وقف ـهای کوتــاه
در دورهی هخامنشــی) تــا قــرن اول ق.م ادامــه داشــته اســت (.)Helms et al 2001: 4
همیــن امــر باعــث شــد که خــوارزم تــا اوایــل هــزارهی دوم ق.م در مرحلـهی نوســنگی باقی
بمانــد .حــدود اواســط ایــن هــزاره بــود کــه حیوانــات اهلــی شــدند و پــس از آن خــوارزم وارد
دوران مفــرغ میشــود .همانطــور کــه در بــاال اشــاره شــد ،عصــر مفــرغ ناحی ـهی دلتــای
ســفلی آمودریــا (خــوارزم) در قالــب فرهنــگ تزبگیــاب ظاهــر میشــود .از ویژگیهــای
ایــن دوره میتــوان بــه حفــر شــبکههای آبیــاری (در مقیــاس کوچــک) و ارتبــاط بــا
قبایــل هندوایرانــی مســتقر در اســتپهای شــمال دریاچــهی آرال (فرهنــگ آندرونــوو)
اشــاره کــرد ( .)Betts 2006: 133آخریــن دورهی ایــن فرهنــگ کــه در واقــع ادام ـهی
همــان فرهنــگ تزبگیــاب اســت تحــت عنــوان فرهنــگ امیرآبــاد شــناخته میشــود کــه
در اوایــل هــزارهی اول ق.م ظاهــر شــد ( .)Masson 1986: 311عصــر آهــن در خــوارزم
بــه همــان دالیلــی کــه در فــوق بــه آنهــا اشــاره گردیــد ،بســیار دیرتــر از ســایر نقــاط
دیگــر آســیای مرکــزی در ایــن ســرزمین آغــاز شــد ( .)Litvinsky 2006: 601فرهنــگ
عصــر آهــن آســیای مرکــزی کــه پــس از کاوشهــای و .م ماســون در یــاز تپــه واقــع
در جنــوب ترکمنســتان تحــت عنــوان فرهنــگ یــاز از آن یــاد میشــود تنهــا در اواخــر
قــرن هفتــم و اوایــل ســدهی ششــم ق.م در خــوارزم ظاهــر شــد کــه تقریبــ ًا همزمــان
بــود بــا ظهــور ارگهــای حکومتــی در محوطههایــی ماننــد کیوزلیگیــر .پــس از ایــن
دوره ،خــوارزم همــراه بــا دیگــر ســرزمینهای آســیای مرکــزی بــه انضمــام شاهنشــاهی
هخامنشــی درآمــد .در ادامــه بــه شــواهد باستانشــناختی مربــوط بــه ایــن دوره و تاثیــر
پارســیان هخامنشــی بــر ایــن دورتریــن ســاتراپی شــرقی شاهنشــاهی پرداختــه میشــود.
اشــاره شــد کــه در دورهی زمانــی بیــن اواخــر عصــر مفــرغ تــا اوایــل عصــر آهــن در
حالیکــه مراکــز اســتقراری واقــع در نواحــی جنوبیتــر آســیای مرکــزی شــاهد گســترش
و پیشــرفت خــود بــوده و بــا مراکــز بــزرگ تمدنــی بینالنهریــن و درهی ســند ارتباطــات
فرهنگــی و تجــاری نزدیــک داشــتند ،دلتــای رودخان ـهی آمودریــا (خــوارزم) همچنــان در
اشــغال گروههــای جمعیتــی چادرنشــین یــا شبهچادرنشــین قــرار داشــت و شــیوهی
زندگیشــان متکــی بــود بــر دامداری همــراه بــا اندکــی کشــاورزی .شــکار و گــردآوری
غــذا نیــز کمــاکان در زندگــی آنــان نقــش عمــدهای ایفــا میکــرد (Betts and Yagodin
 .)2007: 435ایــن وضعیــت کمــاکان تــا قــرون هفتــم یــا ششــم ق.م ادامــه داشــت.
امــا شــواهد و مــدارک باستانشــناختی نشــانگر وقــوع یــک تحــول و دگرگونــی شــدید و
گســتردهی فرهنگــی در تمــام ابعــاد زندگــی مردمــان خــوارزم در ایــن دوره زمانــی هســتند
کــه بــه موجــب آن دورهی ایــن زندگــی ابتدایــی بــه ســر آمــد .از مهمتریــن ویژگیهــای
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ایــن دگرگونــی میتــوان بــه پیدایــش شــهرها و اســتقرارهای جدیــد و بــزرگ و بــارودار،
معرفــی شــبکههای آبیــاری عظیــم و پیشــرفته و کانالهــای آبیــاری بــه طــول بیــش
از پانــزده کیلومتــر ،کاربــرد چــرخ ســفالگری و قالبهــای ســفالی جدیــد اشــاره کــرد
(Rapoport 1991: 512; Helms and Yagodin 1997: 55; Helms et al
 .)2001: 121; Helms et al 2002: 8; Betts and Yagodin 2007: 436ایــن
تحــول و پیشــرفت کــه معمــو ًال بــه ادغــام خــوارزم در شاهنشــاهی هخامنشــی نســبت داده
میشــود در تاریــخ باستانشناســی خــوارزم تحــت عنــوان دوران عتیــق یــاد میشــود
و مصــاف اســت بــا دورهی زمانــی بیــن قــرون هفتــم /ششــم تــا چهــارم ق.م (همــان).
پــارهای از محققــان از روایــت هــرودوت کــه در فــوق بــه آن اشــاره شــد چنیــن نتیجــه
گرفتهانــد کــه خوارزمیــان پیــش از دورهی هخامنشــی در منطقـهای جنوبیتــر در نزدیکــی
مرگیانــا میزیســتهاند و پــس از فتــح آســیای مرکــزی بهدســت هخامنشــیان بهســمت
شــمال مهاجــرت کــرده و در دلتــای آمودریــا ســکنی گزیدنــد و یــک فرهنــگ پیشــرفتهتر
را بــا خــود بــه ســمت شــمال بردنــد ( .)Helms et al 2002: 7ایــن دورهی زمانــی تقریبـ ًا
معاصــر بــا حاکمیــت هخامنشــیان بــر ایــن منطقــه اســت و در اینجــا بــه مهمتریــن
شــواهد ایــن حضــور پرداختــه میشــود.
حــدود  400اســتقرار متعلــق بــه دوران عتیــق در خــوارزم کشــف شــده ،امــا فقــط در
کیوزلیگیــر 21ویرانههــای یــک شــهر مســتحکم شناســایی و مــورد کاوش قــرار گرفتــه
اســت .کیوزلیگیــر در غــرب خــوارزم باســتان و در منطقـهای بــه نــام تاشــائوس در شــمال
ترکمنســتان امــروزی واقــع شــده اســت کــه در دهـهی چهــل میــادی توســط تولســتوف
کشــف و کاوش گردیــد .پــس از آن نیــز توســط دیگــر باستانشناســان مــورد بررســی قــرار
گرفتــه اســت .ایــن شــهر دارای پالنــی تقریبـ ًا غیرمنظــم و فضایــی حــدود  25هکتــار اســت
و محیــط بــارو و اســتحکامات مرتبــط بــا آن بــه حــدود  3کیلومتــر میرســد (تصویــر .)2

تصویر  :2پــان کیوزلیگیــر(Tolstov
.)1958, fig. 53

21. Kiuzeli-gir
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تصویــر :3پــان یکــی از
ســاختمانها در کیوزلیگیــر(Xin,
.)2005: fig. 28b
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در قســمت پاییندســت شــهر ســاخت و ســازی صــورت نگرفتــه و احتمــا ًال بــه عنــوان
پناهــگاه بــرای ســاکنان محــل در مواقــع خطــر بــهکار میرفتــه و شــاید هــم حصــاری
بــرای نگهــداری دامهــا و رمــه بــوده اســت ( .)Rapoport, 1991: 512اقامتگاههــا در
قســمت باالدســت شــهر و در امتــداد دیوارهــا برپــا شــده بودنــد .بیــش از بیســت واحــد
ســاختمانی و حیــاط در اینجــا مــورد کاوش قــرار گرفــت (تصویــر  .)3از مهمتریــن آنهــا
بایــد بــه یــک تــاالر ســتوندار بــا هشــت ســتون اشــاره کــرد کــه در آســیای مرکــزی بــرای
اولیــن بــار بــه چنیــن پدیــدهای برخــورد میشــد ( .)6-Belenitsky, 1968: 55گفتــه
شــده اســت کــه ایــن تــاالر کارکــردی آیینــی داشــته ،امــا بــرای جش ـنها و ضیافتهــا
نیــز بـهکار میرفتــه اســت ( .)Rapoport, 1991: 512در مجــاورت ایــن ســاختمان کــه
بــه عنــوان کاخ از آن یــاد میشــود تعــداد زیــادی فضــای انبــاری همــراه بــا خمرههــای
غــات درون آنهــا قــرار داشــتند .در قســمت جنوبــی کاخ ،حیــاط بــازی بــا  800متــر
مربــع مســاحت قــرار دارد .در امتــداد دیوارهــای حیــاط نیمکتهــای پهنــی تعبیــه شــده
اســت کــه بهنظــر میرســد برجســتهترین آنهــا جایــگاه تخــت ســلطنتی بــوده اســت .در
مقابــل ایــن جایــگاه ،ســکویی خشــتی قــرار دارد کــه ارتفــاع آن بــه ســه متــر میرســیده
و راه صعــود بــه آن از طریــق چنــد پلــه کــه در ســمت راســت آن تعبیــه شــده بــود تامیــن
میگشــت .تــودهای بــزرگ از ذرات نیمســوخته و خاکســتر ســفید در اطــراف پایـهی ســکو
نشــان میدهــد کــه یــک محــراب آتــش بــر روی ســکو قــرار میگرفتــه اســت (Betts
.)and Yagodin, 2007: 437
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حفــاران ادعــا کردهانــد اســتحکامات اصلــی کیوزلیگیــر بــر اثــر آتــش ویــران شــده
اســت و ایــن واقعــه را بــه ورود هخامنشــیان (کــوروش یــا داریــوش) بــه منطقــه نســبت
دادهانــد ( .)Rapoport, 1991: 512در همیــن راســتا ،برخــی از باستانشناســان شــوروی،
از جملــه تولســتوف و مدوســکایا کیوزلیگیــر را بــه نیمـهی اول قــرن ششــم ق.م (پیــش از
تأســیس شاهنشــاهی هخامنشــی) تاریخگــذاری کردنــد(Helms and Yagodin, 1997:
 ،)46امــا همانگونــه کــه پیــش از ایــن خاطرنشــان گردیــد ،فرضی ـهی حضــور هــر نــوع
حکومــت مســتقل در خــوارزم یــا دیگــر نقــاط آســیای مرکــزی پیــش از دورهی هخامنشــی
رد شــده اســت ،زیــرا ســاخت ایــن شــهر بــزرگ بــا اســتحکاماتی ایــن چنیــن فقــط از
عهــدهی یــک حکومــت مرکــزی مقتــدر برمیآمــده و تــا قبــل از ظهــور هخامنشــیان
از چنیــن حکومــت نیرومنــدی در منطقــه خبــری نیســت .لــذا نگارنــدگان همــگام بــا
دیگــر محققــان شــوروی ( )Belenitsky, 1968: 55بــر ایــن عقیدهانــد کــه تأسیســات
کیوزلیگیــر و کاخ آن متعلــق بــه دورهی هخامنشــی بــوده و نتیجــهی ادغــام خــوارزم
در شاهنشــاهی اســت .امــروزه نیــز کیوزلیگیــر را بــه اواخــر ســدهی ششــم و اوایــل
ســدهی پنجــم ق.م تاریخگــذاری کــرده و از آن بــه عنــوان نخســتین مرکــز هخامنشــیان
در خــوارزم یــاد میکننــد (.)37-Helms, 2006: 25
22
از دیگــر مراکــز هخامنشــیان در خــوارزم بایســتی بــه کاللیگیــر  1اشــاره کــرد
کــه بــه فاصلــهی نزدیکــی از کیوزلیگیــر در شــمال ترکمنســتان امــروزی واقــع شــده
اســت .ایــن محوطــه بــا مســاحتی بیــش از  70هکتــار بزرگتریــن محوط ـهی مکشــوف
در خــوارزم باســتان اســت ( )Betts et al, 2009: 53کــه بــه همــراه کیوزلیگیــر توســط
تولســتوف کشــف و کاوش شــد .کاللیگیــر عبــارت اســت از فضایــی مســتطیل شــکل بــا
ابعــاد  600 × 1000متــر کــه بــه وســیلهی دیــواری بــا ضخامــت  15متــر در میــان گرفتــه
شــده اســت (تصویــر .)4

تصویــر :4پــان کاللیگیــر 1
(Helms and Yagodin 1997,
.)fig. 17

22. Kalali-gir 1.

151

تصویــر :5پــان کاخ کاللیگیــر1

(.)Tolstov 1958, fig. 60

 .23ایــن پرستشــگاه کــه بــه معبــد فرتــداره معــروف اســت بــه پــس از دورة هخامنشــی تاریخگــذاری شــده اســت .رکStronach .
.1985: 616
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در وســط اضــاع هــر یــک از دیوارهــا دروازهای مســتحکم قــرار داشــته اســت .شــواهد
باستانشــناختی بیانگــر آن اســت کــه تمامــی اینهــا نیم ـهکاره رهــا شــده بودنــد .یگانــه
ســاختمان درون ایــن حصــار عبــارت بــود از کاخــی بــا  80متــر مربــع مســاحت کــه ظاهــراً
هنــگام توقــف ســاخت مراحــل تزییــن خــود را طــی میکــرده اســت (Rapoport 1991:
 .)513کاخ مزبــور دارای دو حیــاط درونــی اســت کــه اطــراف آنهــا را اتاقهایــی در
میــان گرفتهانــد (تصویــر  .)5عــاوه بــر اینهــا ،پرستشــگاهی در کاللیگیــر کشــف
شــده اســت همــراه بــا محــراب و چنــد پلــکان کــه بــه اعتقــاد حفــاران از نظــر قالــب و
انــدازه شــبیه محــراب ســنگی کشــف شــده در پرستشــگاه واقــع در نزدیکــی تختجمشــید
اســت ( .23)Rapoport 1991: 513امــا مهمتریــن موضــوع در رابطــه بــا کاللیگیــر
کشــف قطعـهای از یــک سرســتون بــه شــکل گریفــون عقــاب اســت کــه از نظــر ســبکی
بــا سرســتونهای آپادانــای تختجمشــید مقایســه شــده اســت ()Helms 2006: 25
و همچنیــن یــک ریتــون هخامنشــی کــه بهروشــنی نشــانگر نفــوذ هنــر شاهنشــاهی
هخامنشــی در ایــن ســرزمین هســتند (تصویــر  6و  .)7معمــاری کاخ کاللیگیــر ،تزیینــات
و انــدازهی بــزرگ آن نشــان میدهــد کــه ایــن محوطــه حکــم پایتخــت ســاتراپی خــوارزم
را داشــته اســت ( ،)Stavisky 1989: 53امــا صــورت ناتمــام و تــرک زود هنــگام آن
از ســوی ســاکنان شــاید بیانگــر آن باشــد کــه ســاتراپ خــوارزم و دربــار او بــه صــورت
کامــل در اینجــا مســتقر نبــوده اســت .برخــی از محققــان ایــن موضــوع را نشــاندهندهی
اســتقالل خــوارزم از شاهنشــاهی تعبیــر کردهانــد (Rapoport 1991: 513; Helms
 .)and Yagodin 1997: 63در هــر صــورت ،کاللیگیــر یــک مرکــز بــه تمــام معنــای
هخامنشــی اســت و بــه قــرن پنجــم ق.م تاریخگــذاری شــده اســت (Helms et al
.)2002: 13

تصویــر :6قطعــهای از یــک
سرســتون بــه شــکل گریفــون عقــاب از
کاللیگیــرTolstov 1958, fig.( 1
.)61
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تصویــر :7ریتــون بهدســت آمــده از
کاللیگیــرTolstov 1958, fig.( 1
.)62
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تصویــر  :8پــان کازالــی یاتــکان

()Helms et al 2001, fig. 4

24. Tashkirman.
25. Kazali-Yatkan.
26. Sultanuiz-dag.
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همــان گونــه کــه اشــاره شــد ،پژوهشهــای باســتانناختی در خــوارزم بــا همــکاری
هیئتــی از دانشــگاه ســیدنی و دپارتمــان باستانشناســی آکادمــی علــوم ازبکســتان در ســال
 1995نــه تنهــا از ســر گرفتــه شــد ،بلکــه بــا جدیــت بیشــتری نیــز دنبــال میشــود.
هیئــت مزبــور توجــه خــود را بــه دو محوط ـهی کلیــدی و نســبت ًا دســت نخــورده معطــوف
کــرده اســت :تاشــکیرمان 24و کازالییاتــکان .25دو محوط ـهی مزبــور در واح ـهای بــه نــام
تاشــکیرمان در منطقـهی بیرونــی در شــمال غــرب ازبکســتان امــروزی و بــر ســاحل شــرقی
آمودریــا واقــع شــدهاند .واحــهی فوقالذکــر بــا  50تــا  60هکتــار وســعت دربردارنــدهی
شــبکهها و کانالهــای آبیــاری قدیمــی و تپههــای باســتانی فراوانــی اســت کــه در ســال
 1956میــادی توســط هیئــت باستانشناســی خــوارزم کشــف و ثبــت شــدند .ایــن واحــه
مجــدداً در ســالهای  1982تــا  1985میــادی مــورد بررســی قــرار گرفــت کــه نتیج ـهی
آن کشــف دو محوطـهی مهــم تاشــکیرمان و کازالییاتــکان بــود .کشــف ســفالهای دوران
آرکاییــک ( قــرون هفتــم /ششــم تــا چهــارم ق.م) در جریــان بررسـیهای بعــدی از همــان
ابتــدا نشــانگر غنــای باستانشناســی واحــهی تاشــکیرمان بــود (Helms et al 2001:
 .)n. 61کانالهــا و شــبکههای عظیــم آبیــاری کــه در واقــع وجــود مراکــز تاشــکیرمان
و کازالــی یاتــکان بــه آنهــا وابســته بــود بــه قــرون ششــم تــا پنجــم ق.م تاریخگــذاری
شــده و در طــول دورههــای بعــدی مــورد اســتفاده و گســترش قــرار گرفتهانــد (Helms
 .)and Yagodin 1997: 49; Helms et al 2002: n. 16در ادامــه بــه توصیــف و
تفســیر ایــن دو محوطــه و ســاختمانهای مربــوط بــه آنهــا و چگونگــی ارتباطشــان بــا
حاکمیــت هخامنشــیان مبــادرت میشــود.
کازالییاتــکان در حــدود  18کیلومتــری شــرق بســتر رودخان ـهی آمودریــا واقــع شــده
اســت .شــمال آن را رشــته کوههــای کــم ارتفــاع ســلطانوزداغ 26فــرا گرفتــه کــه خــود
دربردارنــدهی اســتقرارهای دوران نوســنگی (فرهنــگ کلتمینــار) و مفــرغ (فرهنگهــای
آندرونــوو و امیرآبــاد) اســت .کازالییاتــکان بــا وســعت بیــش از  56هکتــار عبــارت اســت
از بارویــی مربعــی شــکل بــا مســاحت  42هکتــار کــه در درون آن بــاروی مربعــی شــکل
کوچــک دیگــری بــا مســاحت  15هکتــار قــرار دارد و هــر دو بــر روی ســکویی ســاخته شــده
از چینــه برپــا شــدهاند (تصویــر .)8
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بــاروی درونــی دربردارنــدة چندیــن ســاختمان اســت کــه مهمتریــن آنهــا بــه عنــوان
آرامــگاه و معبــد یــا کاخ در نظــر گرفتــه شــده اســت ( .)Helms et al 2002: 12روشــن
اســت کــه بــاروی درونــی بــرای محافظــت و در میــان گرفتــن ایــن ســاختمانها در نظــر
گرفتــه شــده بــود .از ایــن رو ،حفــاران ابتــدا ایــن بــارو و بناهــای درون آن را بــه عنــوان
ســاختمانهای اداری تفســیر کردنــد ( ،)Helms and Yagodin 1997: 61امــا اخیــراً
نظــر خــود را تغییــر داده و آن را یــک مرکــز مقــدس و آیینــی دانســتهاند (Betts et al
.)2009: 36
آرامــگاه عبــارت اســت از ســاختمانی یادمانــی کــه در مرکــز بــاروی درونــی واقع شــده و
بنابرایــن مهمتریــن بنــای ایــن مجموعــه بــه شــمار میرفتــه اســت .امــروزه بقایــای ایــن
ســاختمان بــر روی ســکوی بلنــدی باقــی مانــده اســت ،بــه طــوری کــه حفــاران دســت بــه
بازســازی آن زدهانــد (تصویــر  .)9ســاختمان آرامــگاه کــه دارای ارتفاعــی حــدود بیســت متــر
بــوده اســت ،متشــکل اســت از یــک بــرج دو طبقــه کــه بــه وســیلة فضایــی طاقــدار از هــم
جــدا میشــدند .ورود بــه ســاختمان از طریــق راه پلـهای بلنــد کــه در جنــب ســاختمان قــرار
داشــته میســر میشــده اســت .کاوشــگران در گزارشهــای مقدماتــی از کشــف چندیــن
ســتون و پایهســتون از نــوع پایــه ســتونهای کاللیگیــر در ایــن ســاختمان خبــر دادهانــد
(.)Helms et al 2001: 130
تاریخگــذاری ســاختمان بــه اصطــاح آرامــگاه علــی رغــم چندیــن فصــل کاوش هنــوز
بهطــور دقیــق تعییــن نشــده و و در حــال حاضــر حفــاران تاریخــی بیــن قــرون پنجــم
و ســوم ق.م را بــرای آن در نظــر گرفتهانــد ( .)Khozaniyazov 2006: 50همــان
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تصویــر :9ســاختمان بازســازی
شــدة «آرامــگاه» در کازالــی یاتــکان
(.)Helms et al 2001, fig. 15
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تصویــر  :10پایهســتون از
کازالــی یاتــکان (Helms et al

.)2001, fig. 17
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گونــه کــه گفتــه شــد ،اســاس وجــود مراکــز تاشــکیرمان و کازالــی یاتــکان را شــبکههای
آبیــاری ســاخته شــده در قــرن ششــم ق.م تشــکیل میدهــد .در ایــن شــرایط و بــا توجــه
بــه شــباهتهای نزدیــک معمــاری میــان کازالییاتــکان (بهویــژه ســاختمان بهاصطــاح
آرامــگاه آن) از یــک طــرف و کیوزلیگیــر و کاللیگیــر از طرفــی دیگــر (Helms and
 ،)Yagodin 1997: 59-60آیــا میتــوان مرکــز کازالــی یاتــکان را نتیجــة ســلطه
پارســیان هخامنشــی بــر خــوارزم دانســت؟
ســاختمان دیگــری کــه در بــاروی درونــی کازالــی یاتــکان مــورد بررســی و حفــاری
قــرار گرفتــه بنایــی اســت کــه بــه عنــوان معبــد یــا کاخ شــناخته شــده اســت (Helms
 .)et al 2002: 12ایــن ســاختمان کــه مصالــح اصلــی آن را خشــت و چینــه تشــکیل
میدهــد ،در گوشــة شــمال غربــی بــاروی درونــی واقــع شــده اســت .پــان آن مربعــی
بــوده و دارای دو ورودی اســت .کاوشهــا در ایــن بنــا نتایــج درخشــانی در برداشــت ،زیــرا
شــواهد روشــنی از نقاشــی دیــواری در آن کشــف شــد .امــا موضــوع مهمتــر در رابطــه بــا
نوشــتار حاضــر ،آشــکار شــدن یــک تــاالر ســتوندار و کشــف چندیــن پایهســتون ســنگی
(تصویــر  )10مشــابه پایهســتونهای کاللیگیــر در ســاختمان معبــد /کاخ کازالــی یاتــکان
اســت ( .)Helms et al 2001: 132پایهســتونهای مذکــور عبارتنــد از ســه ســکوی
مربعــی همــراه بــا یــک شالیســتون مــدور .پایهســتونهای مــورد بحــث یــک ســنت
معمــاری اســت کــه قطعــ ًا بــه معمــاری هخامنشــی بــاز میگــردد (Schmidt 1953:
 )fig. 61و همــان طــور کــه از کاوشهــای معبــد تخــت ســنگین در باختــر شــمالی (جنــوب
ازبکســتان) برمیآیــد ( )Litvinsky and Pichikiyan 1994: 58کاربــرد آنهــا در
دورههــای بعــدی نیــز تــداوم یافتــه اســت .حفــاران بــا توجــه بــه انــدازة بــزرگ تــاالر (45
در  45متــر) و بــا در نظــر گرفتــن فاصلــة  4متــری بیــن هــر پایهســتون معتقدنــد تــاالر
ســتوندار بزرگــی بــا صــد و بیســت ســتون در اینجــا وجــود داشــته اســت کــه از ایــن قــرار
بزرگتریــن تــاالر ســتوندار کش ـف شــده در خــوارزم باســتان اســت ،تــا آنجــا کــه ایــن
تــاالر ســتوندار را بــا آپادانــا و تــاالر صدســتون تختجمشــید مقایســه میکننــد (Helms
 .)et al 2001: 134تاریخگــذاری ایــن ســاختمان نیــز از مســایل بغرنجــی بــوده اســت
کــه حفــاران تاکنــون موفــق بــه حــل آن نشــدهند .ســفالها و خصوصیــات معمــاری بنــا
نشــاندهندة تاریــخ قــرون پنجــم تــا ســوم ق.م اســت ،امــا تاریخگــذاری بــا کمــک کربــن
 14ایــن تاریــخ را تأییــد نمیکنــد و تاریــخ کهنتــر  1400/1300ق.م را نشــان میدهــد
( .)Helms and Yagodin 1997: 61; Helms et al 2002: 18بــه ایــن نکتــه نیــز
بایســتی اشــاره کــرد کــه شــواهدی مبنــی بــر تــرک اســتقرار در کازالــی یاتــکان نیــز بــه
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تصویــر  :11پــان آتشــکدة
تاشــکیرمان (Betts and Yagodin
.)2007, fig. 6

دســت آمــده ( )Helms and Yagodin 1997: 52و ایــن یــادآور وضعیتــی اســت کــه در
کیوزلیگیــر و کاللیگیــر بــه آن برخــورد کردهانــد .ایــن پدیــده ســرانجام ممکــن اســت
بــا زوال ســلطة هخامنشــیان بــر خــوارزم ارتبــاط داشــته باشــد.
تاشــکیرمان تپــه در حــدود شــش کیلومتــری جنــوب شــرق کازالــی یاتــکان واقــع شــده
اســت .چنانچــه اشــاره شــد ،در بررســیهای مقدماتــی کــه در دهــة شــصت میــادی
صــورت گرفــت ســفالهای دوران آرکاییــک و شــبکههای آیبــاری متعلــق بــه قــرن
ششــم ق.م در ایــن محوطــه شناســایی شــد .تاشــکیرمان عبــارت اســت از :صفـهای خشــتی
بــه ارتفــاع حــدود  2متــر کــه بــه وســیلة دیــواری از چینــه در میــان گرفتــه شــده اســت.
بــرای ســاختن صفــه ابتــدا ســطح زمیــن را تاحــدود دو متــر کنــده و ســپس آن را بــا
قطعــات خشــت و چینــه پــر کردهانــد و بعــد از آن صفــه را برآوردهانــد .گویــا در زیــر
صفــه بــه آثــار ســاختمان قدیمیتــری برخــورد کردهانــد ،امــا جزییــات آن هنــوز آشــکار
نشــده اســت .جهــت صفــه شــمالیجنوبی بــوده کــه  110متــر طــول و  30متــر عــرض
دارد و ورودی آن در ضلــع شــرقی کشــف شــده اســت .پــان ســاختمانهای برپــا شــده
بــر روی صفــه غیرمنظــم بــوده و عبارتنــد از مجموعــهای از اتاقهــا و حیاطهــا کــه
بهوســیلة راهروهــای متعــددی در میــان گرفتــه شــدهاند (تصویــر  .)11درســت در وســط
صفــه تــاالر سرپوشــیدهای کشــف شــد کــه بــه اعتقــاد حفــاران محــل نگهــداری آتــش
مقــدس بــوده اســت ( .)Betts and Yagodin 2007: 438در ســمت شــمال و جنــوب
تــاالر مرکــزی ،اتاقهایــی قــرار دارنــد کــه دربردارنــدة محرابهــای آتــش هســتند .ایــن
خصوصیــات ســبب شــد کــه آنــان صفــة مذکــور را بهعنــوان یــک مرکــز آیینــی و مقــدس
در نظــر بگیرنــد و حتــی از ایــن نیــز فراتــر رفتــه و آن را کهنتریــن آتشــکدة زرتشــتی
در نظــر بگیرنــد کــه تــا بــه حــال کشــف شــده اســت ( .)Helms et al 2002: 23ایــن
در حالــی اســت کــه آنــان در ابتــدا بــر ایــن گمــان بودنــد کــه تاشــکیرمان تپــه اقامتگاهــی
مســتحکم نظیــر کاللیگیــر اســت ( .)Helms and Yagodin 1997: 48در هــر حــال،
محققــان تــا بهحــال بــا ایــن عقیــده کــه ســاختمانهای کشــف شــده بــر روی صفــة
تاشــکیرمان کهنتریــن آتشــکدة زرتشــتی را بــه نمایــش میگذارنــد موافقتــی نشــان
ندادهانــد (.)Shenkar 2007: 176

بهنظــر میرســد کــه در آیینــی و مقــدس بــودن تاشــکیرمان تپــه تردیــدی وجــود
نداشــته باشــد ،زیــرا در تــاالر مرکــزی و اتاقهــای مجــاور آن عــاوه بــر محرابهــای
دیــواری و آثــار ســوختگی ناشــی از آن بــه تودههــای عظیــم خاکســتر نیــز برخــورد
کردهانــد و اینکــه برخــی از اتاقهــا بــا خاکســتر پــر شــده بودنــد .تاریخگــذاری بــا
کمــک کربــن  14نشــاندهندة تاریــخ  378ق.م بــرای مجموعــة تاشــکیرمان تپــه اســت.
بــا اینحــال ،حفــاران بــر ایــن موضــوع نیــز تاکیــد کردهانــد کــه تاریــخ مذکــور بــه دلیــل
حضــور ســفالهای دوران آرکاییــک تــا قــرن ششــم ق.م میتوانــد بــه عقــب بــرده شــود
( .)Helms et al 2001: 136از میــان ویژگیهــای جالــب توجهــی کــه تاشــکیرمان
تپــه آشــکار کــرده اســت بایســتی بــه پنجرههــای کــور و محرابهــای س ـهپلهای اشــاره
کــرد کــه در شــمالغرب ایــران و بهخصــوص در نوشــیجان تپــه بــه دنبــال مشــابه بــرای
آن میگردنــد ( .)Betts and Yagodin 2007: 448همچنیــن در تــاالر مرکــزی
چندیــن پایهســتون ســنگی کشــف شــده اســت امــا حفــاران اطالعــات بیشــتری دربــارة
ایــن پایهســتونها و ارتبــاط احتمالیشــان بــا پایهســتونهای هخامنشــی بهدســت
نمیدهنــد ( .)Helms et al 2001: 21همانطــور کــه اشــاره شــد ،تاالرهــای ســتوندار
در آســیای مرکــزی تنهــا پــس از آغــاز حاکمیــت هخامنشــیان بــر ایــن منطقــه ظاهــر
میشــوند .نکتــة مهــم دیگــر ،کشــف و مشــاهده آثــاری از تــرک در تاشــکیرمان تپــه اســت
(.)Betts and Yagodin 2007: 444
کیوزلیگیــر ،کاللیگیــر  ،1کازالییاتــکان و تاشــکیرمان از مراکــزی هســتند کــه یــا
مســتقیم ًا توســط هخامنشــیان در خــوارزم برپــا شــدهاند و یــا اینکــه در ســایة انضمــام
ایــن ســرزمین بــه شاهنشــاهی و پیشــرفت متعاقــب آن ظاهــر شــدهاند .امــا همــان طــور
کــه نشــان داده شــد ،ویژگــی مشــترکی کــه همــة آنهــا از آن برخوردارنــد شــواهدی از
تــرک ایــن مراکــز از ســوی جمعیــت ســاکن در آنهاســت .آثــار یــک چنیــن وضعیــت
کــم و بیــش مشــابهی در برخــی دیگــر از مراکــز شــرقی شاهنشــاهی هخامنشــی از جملــه
قندهــار(در آغــاز ســدة چهــارم ق.م) نیــز مشــاهده شــده اســت .حــال ،ایــن پرســش همچنان
مطــرح اســت کــه آیــا کشــف آثــار و شــواهد تــرک در مراکــز هخامنشــی خــوارزم را میتوان
بهحســاب اســتقالل ایــن ســرزمین از شاهنشــاهی در اوایــل قــرن چهــارم قم گذاشــت؟
پاســخ بــه ایــن ســؤال تنهــا پــس از انجــام پژوهشهــای بیشــتر باستانشــناختی در مراکــز
مذکــور میســر خواهــد شــد.

منابع

 .1بارتولــد ،و ،1308 ،تذکــره جغرافیــای تاریخــی ایــران ،ترجمــة حمــزه ســردادور،
تهــران :خیــام.
 .2بهــادری ،ع ،1389 ،بررســی و تحلیــل مــواد فرهنگــی دورة هخامنشــی در منطقــة
غــرب آســیای مرکــزی ،پایاننامــة کارشناســی ارشــد در گــروه باستانشناســی دانشــکدة
ادبیــات و علــوم انســانی دانشــگاه تهــران.
 .3فیروزمنــدی ،ب و بهــادری ،ع« ،1391 ،جایــگاه ایالتهــای شــرقی در
شاهنشــاهی هخامنشــی» ،پژوهشهــای ایرانشناســی ،شــمارة اول ،صــص.41-23 .
مارکــوارت ،ژ  1368وهــرود و ارنــگ ،ترجمــة داود منشـیزاده ،تهــران :بنیــاد موقوفــات
دکتــر محمــود افشــار.
Central Asia. Translated by James

4. Belenitsky, A. 1968.
Hogarth, Geneva.
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Abstract
Systematic excavations and surveys began since 1930s, when
the Chorasmian Archaeological Expedition founded by S. P.
Tolstov, have shed some new lights on the Achaemenid presence in Chorasmia. Kiuzeli-gir and Kalali-gir 1 are, among others, the most important sites of this period in Chorasmia. Palace
discovered at Kiuzeli-gir was contained a columned hall, an
architectural element introduced in the Achaemenid period in
Central Asia. Similar architecture plus the Achaemenid capitals
and rhytons were recovered at Kalali-gir. The first site has been
interpreted as the first Achaemenid center in Chorasmia in the
late 6 century BC, whereas the second might has been the seat
of this satrapy during 5 century BC. More excavations, began
after collapsing the S.S.R, have been revealed further Archaeological sites containing the Achaemenid material culture such
as Tashkirman and Kazali-Yatkan. The first site, bearing the
Achaemenid stone bases column, is assumed to be a religious
center, while the second was located among the ancient irrigation canals constructed in the Achaemenid period. There are
some evidence to show that the all abovementioned sites abandoned in the early 4 century BC, a sign which has led some
scholars to conclusion that Chorasmia became an independent
state from that date onwards.
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