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 تا پاكستان و هند قاره نیم متادی وادي و تبت هاي سرزمین در شرقا   میانه آسیاي امروزي مرزهاي
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 .است داشته جریان آن مردم بین در فكري و فرهنگي متداوم هاي
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 گوناگون اثرهاي دیگري، بر یكي زندگاني وردهايفرا و داشته آنهاجریان بین فرهنگي امواج

  .است آورده بار را عقالني و فكري و اقتصادي

 :تمدن گهواره

 دریاهاي داراي و حاصلخیز وسیع وادیهاي بر مشتمل كه میانه آسیاي در باال مذكوره هاي سرزمین

 كه اند، میانه آسیاي در تمدن پرورشگاه و پیدایشگاه قدیم زمان از بوده، آبرساني منابع و خروشان

  :از وعبارتند میدانیم فرهنگ و تمدن هاي گهواره را آنها ما

 .شرقي تركستان تا آقسو رود و كاشغر تا ختن دریاي از تاریم مجاري شرقي وادیهاي -1

 ویدي جغرافي در كه گنگا علیاي مجاري و پنجاب و كشمیر تا سندهـ دریاي شرقي وادیهاي -2

 .اند شده نامیده (دریا هفت)

 .تبت وادیهاي -٣

  :بر مشتمل آمو شمال حاصلخیز وادیهاي -٤

 .وخش مجاري وادیهاي :الف

 سغد(.)زرافشان دریاي مجاري :ب

 دریا سیر مجاري :ج

 .آمو مجراي نهایي شمال در خوارزم وادیهاي: د

 :بر مشتمل آمو، مجراي جنوب وادیهاي -٥

 تخار() كوكچه دریاي مجاري :الف

  لخب :ب

 كابل دریاي رايمج وادیهاي -٦

 .تاسیستان هلمند دریاي مجراي وادیهاي -7

  .بود الرخج عربي ُرخد پهلوي در كه ترنك و ارغنداب دریاي مجراي وادیهاي -٨

  .سیستان شمال در هاروت رود، فراه خاشرود، مجاري وادیهاي -٩

 . هرودخان این وجنوبي شمالي وادیهاي و هریرود مجراي -10

 (بمرغا) رود مرو -11

 .كسپین جهیل تا گرگان نشاپور، طوس، هاي سرزمین :بر مشتمل عربي راسانخ -12

 محل در و بوده تمدن زایشگاه همواره تاریخ طول در میانه آسیاي حاصلخیز و پنهاور وادیهاي این



 

                                                            salamwatanam@gmail.com 
 

 سال كهن اوضاع برین بنا و اند شده واقع گوناگون و متعدد فرهنگهاي و ها مدنیت گذرگاه و تقاطع

 منطقه این مردم خود طرف از زمان طول در كه اصولیست و مبادي داراي طقهمن این كلتوري

 دیگري بجانب گذرگاه ازین و یافته انتقال بدینجا دیگر سوي از یا و شده آورده پدید آفرین فرهنگ

  .اند گذشته

 در كه داشته مشتركي فرهنگي مواریث از برخي تاریخ از قبل هاي دوره از میانه آسیاي مردم

 بغرب شرق از كه فرهنگي عناصر امتزاج از یا و آمده پدید ایشان خود بین در تاریخي وقایع نجریا

  .اند یافته تشكل میگذشته بجنوب شمال از یا

 گذرگاهي نیز و بوده تمدن پرورشگاه و گهواره خودش هم مركزي آسیاي كه :گفت باید برین بنا

 افكار انتقال و ورود معرض طرف هر از و میگذشت بدانسو سوي ازین فرهنگي امواج كه بود،

  .بود فرهنگ و فلسفه و دانش و وعقالني مدني وحركات وعقاید

 را فرهنگها این پرورش و گذرش و پیدایش " نقشه گذرنده و كوتاه نگاه بایك مختصر مقاله درین ما

  :یسازدم روشن همدیگر با را مردم این تاریخي پیوستگیهاي و ها نزدیكي كه میدهیم، نمایش

 :تاریخ از قبل فرهنگ -1

 مجاور خاكهاي و منطقه این سوي چهار به و شده نشاني سرخ مسلسل دار نقطه بخطوط نقشه در كه

 جودیرو ازموهن ازان آثاري ازین قبل سال هزار پنجاه تا سال هزار شش حدود از و .دارد دوام آن

 .میرسد ایران و النهر وماوراء ارغنداب وادي تا سند وادي هرپه و

 پیش سال هزار ٥0،000  حدود در Mousterian یا  Middle Paleolithic اقچقم سنگ قدیم رآثا

  .افغانستان شمال كور دره سمو هزار و دادل دره در ازین

 و ترمذ وادي زرافشان، وادي كمر، قره در پیش سال720+10٥٨0 سنگ متوسط عصر رآثا

 . تركمنستان

 جودارو، موهن هرپه، خراسان، 1-2  كپروك آق در100+٨٦00السف بدون سنگ جدید عصر آثار

 .تركمنستان و سیستان قندهار، تپه، شاه
 

 1-2 كپروك آق در100+7200 سفال با سنگ جدید عصر آثار

 كپروك، آق در 100+70٣0فلز سفال، صیقلي، سنگ Chalcolithic تیك كلكولي عصر آثار

  .،سیستان( قندهارندی گک )م غوندي، دیمراسي

 سیستان، گك، مندي دیمراسي، ٤-٣-2-1 كپروك آق از ساله، ٣٥00تا ٥000 از مفرغ عصر آثار
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 .تپه آلتین نمازگاه، بمپور،زرنج، جودارو، موهن هرپه،

  كور دره در سال٣7٨0+100 Neolithic سنگ جدید عصر آثار

  ق،م1000 آهن  قدیم عصر مفرغو قدیم عصر آثار

 سیستان ادعلي، مندیگك،ن راسي،دیم1 -2-٣-٤ كپروك آق در

 :ویدي فرهنگ -2

 سبك به م ق 1٤00حدود در شمالي هند و باختر نژادان آریا كه وید، كهن كتاب چهار به منسوبست

 مهاجرتهاي و پرستش و زندگاني روش عقاید، افكار، وید، چهار درین .اند میسروده قدیم هاي ترانه

 باختري زبانهاي با لساني مشتركات بسا هم و غرب و شرق به میانه آسیاي كشورهاي از مردم این

 این فراوان خصایص و است پدیدار میانه آسیاي و افغانستان اماكن و قبایل نامهاي و افغاني و

  .آید مي روشن وید چهار از سال، كهن فرهنگ

 :اوستایي فرهنگ -٣

 و ایران تا (ختربا)بخدي صفحات در و آغاز ق،م1200 حدود از كه اوستا كتاب به منسوبست

 تكمیل ق،م٥٨٨ حدود در مزدیسنا آیین تبلیغ و زردشت ریفورم و باجهش و گردید پهن النهر ماوراء

 (ایرن) غرب و (هند) شرق آنرابه هر موج وسپر ویدي سوابق با را فرهنگ این آمیزش و .میگردد

 ق٥12 حدود)) شود مي دیده هم ایران هخامنشي فرهنگ با آن آمیزش آنجا در كه ایم، كرده وانمود

 (م

 :يیونان فرهنگ -٤

 و رسید، میانه آسیاي به (ق،م٣2٦_٣٣0) اسكندر كشیهاي لشكر با مغرب سمت از فرهنگ این

 .گردید پهن آن سازي شهر و تعمیر فن سنن و الخط ورسم زبان و هنر و فرهنگ آثار

 بقایاي كه كرد دوام ،مق100 حدود تا قرن نیم دو مدت باختري، یونانیان مستقل حكمداري دوره

 بر عالوه فرهنگ این كه ینجاست در و است موجود آمو جنوبي كنار خانم آي در یوناني یكشهر

 نیز بود، آمده (هند) مشرق سمت از كه دیگري فرهنگ با زمین سر این سابقه فرهنگهاي با امتزاج

 .میشود داده شرح ذیل سطور در كه آمیخت

 : )ساكیاموني) یا یوناني +بودایي فرهنگ -٥

 كوچینگره در خود دین تبلیغ و تأسیس از بعد یافت، شهرت منور معني به كه (ساكیا قبیله دانشمند

 آشوكا راجه بافتوحات دین این هاي آیین و آثار و یافت وفات ق،م ٤٨٣ سال در شمالي هند
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 بود، یدهرس ارغنداب دریاي تاكنار میانه آسیاي در موریا خاندان بزرگ حكمدار (ق،م2٣٦_27٣)

 .است گردیده نقر سنگي بر ق،م2٥0سال در قندهار در یوناني و آرامي بزبان او كتیبه یك كه

 شرق از كه هندي فرهنگ موج این و آورد بوجود قوي فرهنگ و فكر میانه آسیاي در بودا دین

 اختريب+یایوناني بودیك گریكو فرهنگ آنرا كه آمیخت در یوناني فرهنگ با درینجا هم داشت جریان

 .است درآمیخته ودیزمب هندي مدنیت با آن امواج و داشته سیر شرقا   هم جیلم مجاري تا كه گوییم

  كوشاني فرهنگ -٦

 كوشان گرد بیابان قبایل گسترش و هجوم با المیالد قبل اول قرن در باختر یونانیان سیاسي سلطه

 الخط رسم و فرهنگ تأثیر ولي رسید، بپایان بودند، ریخته آمو شمال سمت از كه مركزي آسیاي

 باختر و تخار به دریا پار از كوشانیان چون و كرد، دوام قرن نه تامدت بودیزم با آمیخته یوناني

 مین چهار امپراتوري وسعت با كه آمد، بوجود سابقه فرهنگهاي از شگفتي مجموعه درینجا رسیدند

 تماس غرب و شرق متمدن مردم تمام با (ق،م12٥_1٤٤) كنیشكه عصر در آنوقت دنیاي بزرگ

 یوناني، هند، ایراني، ایزد سه و سي آنوقت pantheon انواع ارباب ایزدان مجموعه در و یافت

 وسعت كه میآید، بنظر كوشاني مسكوكات بر روم و یونان تا هند از مختلف ادیان به مربوط رومي

 امتزاج از شگفتي مجموعه دوره درین نیز هنر .میدهد نشان را كوشانشهر فكري و كلتوري افق

 كه آمد بوجود خاصي كلتور پیوستگي، بهم و آمیزش ازین و غربیست و شرقي مختلف عناصر

 و عقالني هاي پدیده و دیني افكار و ابنیه و هنر و السنه از زندگاني گوناگون مباني در آن مظاهر

  .میتوانیم دیده آنرا سیر امواج هم (هند) مشرق بسمت و نمایانست غیره

  :ساساني فرهنگ -7

 مركزي اراضي در آن شهزادگان بقایاي و كوچك و بزرگ كوشانیان میالدي، نخستین قرن پنج در

 با غرب سمت از كه بودند، موجود درحالي آند اورده پدید كه خاصي كلتور با آریانا و میانه آسیاي

 این و بودند روبرو ساسانیان هنر و فرهنگ بسط و ساساني شاهنشاهان توحات وف كشیها لشكر

  آمیخت در گذشته  ممزوج فرهنگهاي مبادي با هم پیشرفته و نافذ كلتور

  :هفتلي فرهنگ -٨

 مركزي آسیاي مناطق از اند، میگفته آنانرا عرب نژادكه آریایي رنگ سپید قبایل م٤2٥ حدود در

 گرفتند را كوشانیان جاي شمالي هند و افغانستان تمام در و گذشته تخار و باختر به كوشانیان برراه

 مركب فرهنگ آثار .رفتند پیش كشمیر هاي دره تا شمالي هند در و جنگیدند ایران ساسانیان با و
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 ت آنرا بسط و ورود ماموج و است موجود منطقه این فرهنگ و ادبیات و درالسنه هم دوره این

  .است موجود ونانيی شكسته بخط آنها هاي نوشته سنگ كه .میدهیم نشان تیردار خط با اكشمیر

 :اسالمي فرهنگ -٩

 آسیاي به بران شمشیر و اسالم دین و قرآن با عرب فاتح عساكر میالدي هفتم قرن اول نصف در

 با درینجا كه آوردند، خود با را دمي تازه سالم و قوي فرهنگ و شدند، وارد غرب طرف از میانه

 فرهنگهاي عربي، زبان و توحید عقیده با جدید فرهنگ این .گردید روبرو سابقه تاریخي فرهنگهاي

 ضروریات و ادبیات و السنه عمیق تأثیرهاي و برد بین از را وغیره تش وآ آفتاب و پرستي بت

  ساخت دخیل درخود را خراسان و میانه آسیاي مردم محیطي

 :خراساني فرهنگ -10

 اسالمي وارد نو رعناص و گذشته فرهنگهاي امتزاج از كه است اسالمي فرهنگ فرع یك فرهنگ این

 دوام كنون تا متوالي سال1٤0 .درین كه .گردید پهن میانه آسیاي تمام در و آمد بوجود خراسان در

  .دارد

 و براقتصاد و كرد نفوذ افغاني و هندي و تركي زبانهاى به دري و عربي زبان بوسیله فرهنگ این

 هندوستان در مسلمان افغانان لهبوسی و .گذاشت اثر فرهنگي مظاهر تمام و زندگاني روشهاي هنر

 كه فرهنگ این .رسانیدند هم مغولستان به آنرا النهر ماوراء مسلمانان و یافت بسط بنگال تاخلیج

 فرهنگي عناصر او بازماندگان و چنگیزخان باهجوم است گذشته هاي دوره فرهنگاي تمام مجموعه

 .درآمیخت آن با نیز مغول

 

 پایان

 

 

 

 


