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طور سنتي با مناطق  ههاي باستاني دنيا ب  تمدنگيري  و شكلشناسي باستانتا چندي پيش تاريخ 

فته بوده است و به داليل گوناگوني  سند شكل گرة رودخانةالنهرين، چين و در رودان يا بين ميان

ي درخشان آن ها كه از دنياي باستان و تمدن شناسي جهان هنگامي باستاندر بسياري از محافل 

 ةاما كشفيات نيم. شود هاي نامبرده معطوف مي  نظرها معموالً به اين بخشآيد به ميان ميصحبت 

گيري ميراث   ديگري نيز در شكلهاي  گذشته نشان داد كه جز از آن مناطق، سرزمينةدوم سد

ي شرقي ها هاي وسيع بخش يكي از اين سرزمين. اند تمدني و فرهنگي جهان همان نقش را داشته

دريا در شمال خراسان تا هاي وسيع از آمو  اين سرزمين.و جنوبي و شمالي فالت ايران است

 ودهد  وسيعي را تشكيل ميباشد كه داالن و كريدور  درياي مكران در سواحل ايران و پاكستان مي

سنگي يا دوران   و جغرافيايي گوناگون از دوران پارينهمحيطي زيستبا دارا بودن خصوصيات 

بينيم كه بشر نخستين  در طول اين داالن ما نقاطي را مي.  استداشتهسنگتا به امروز نقش مهمي 

زندگاني خود شكل داده گذشت زمان به  كرده و آرام آرام و با حوصله وآغاز در آن را زندگي 

هاي تركمنستان و يا در حقيقت  هاي كوچكتري چون دشت اين داالن بزرگ خود به بخش .است
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هاي سيستان و  مينهايي از افغانستان، پاكستان و باالخره سرز شمال بزر خراسان تاريخي و بخش

  . گيرد ميبلوچستان را دربر

 شناسي باستانويژه  جغرافيايي و بهو  محيطي زيستي علمي ها ها و پژوهش تاريخ بررسي  

رود و به همين علت هنوز تا   سال باالتر نمي١٠٠ شرقي فالت ايران از حدود ةهاي نيم بخش

 كه هر هايي يبههاي غر جدا از نوشته.  استمانده باقيها راه درازي  شناسايي كامل اين سرزمين

كه  اند نخستين كسي ها پرداخته ينهزمهاي گوناگوني به بررسي و تحقيق در اين  كدام با انگيزه

شناس   اين بخش از ايران توجه كرده است باستانشناسي باستانصورت علمي به مسائل  هب

طي چند سفر به سيستان، در اوايل سدة حاضر  بود كه اشتيناالصل انگليسي سراورل  مجاري

ت بسياري از فارس، توانس هاي درياي مكران و خليج شمال و جنوب بلوچستان و كناره

  . هاي باستاني را مورد بررسي و شناسايي قرار دهد محوطه

خواست رابطة   و مسافرت وي به اين مناطق آن بود كه وي مياشتينيكي از علل توجه   

منطقة مورد بحث بخشي از همان . رودان درك كند ف شده بود، با ميانسند را، كه به تازگي كش

و راهي است كه سند  شرق وغرب واقع شده   بر سر بزرگراه كهاست ما ةداالن بزرگ مورد اشار

رود كه رأس آن در شمال  شمار مي ه مثلثي بةدر حقيقت قاعدو كند  رودان وصل مي را به ميان

يي از اين اضالع تا حدود زيادي به ها نورديدن بخشاشتين با در. خراسان بزرگ واقع شده است

ران پس از خود شناساند كه  بسياري را به پژوهشگهاي باستاني هدف خود نزديك شد و محوطه

پس از . ها را مورد كاوش و پژوهش قرار دادند شناسان متعددي برخي از آن محوطه باستان

 ١٣٣٠ي ها ، كه در اوايل سدة حاضر ميالدي صورت گرفت، تا حدود سالاشتينهاي  بررسي

ي ها اما از اين دهه به بعد پژوهش جدي در منطقه صورت نگرفت، شناسي باستانتقريباً هيچ كار 

 آنها ترين جديدي در كل منطقه، در داخل و خارج از مرزهاي ايران، صورت گرفت كه ما به مهم

  . كنيم اشاره مي

 بازيابي و شناسايي ،نام هرتسفلد شناس آلماني به  و بعدها باستاناشتيني ها حاصل مسافرت  

برخي از تعابير و تفاسير آنان دربارة  ده است وهاي مختلف بو  باستاني از دورهة محوطها ده

اما نخستين كار .  پس از گذشت چندين دهه معتبر و قابل اعتناستهاي باستاني هنوز محوطه
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.  آغاز شد١٣٤٠منطقة شرق ايران در دهة   به روش جديد و از راه كاوش علمي درشناسي باستان

هميت ابليس در بردسير كرمان را كه پيشتر ابتدا ژوزف كالدول و صادق ملك شهميرزادي تپة پرا

نظر كالدول و ملك شهميرزادي .  آن را شناسايي كرده بود، مورد بررسي مجدد قرار دادنداشتين

شناسان پيش از او، يعني   باستان و ديگراشتيندر مورد تپة ابليس و منطقه در حقيقت همان نظر 

 اشتينيي كه ها شناس با تأكيد بر شباهت سفال اناين دو باست.  بودن اين منطقه بودراهرو ارتباطي

 چاه حسيني ةهاي تپ ترين اليه ي گودها رود يافته بود با سفال اي در طول رودخانة هليل در منطقه

 كه عقيده دارد به سبب شباهت - بمپور و نيز با توجه به اظهار نظر بئاتريس دكاردييدر نزديك

ي ها  و اشياي بلوچستان، خاستگاه تمدنها  سيلك با سفالهاي حصار و  و اشياء تپهها زياد سفال

 اظهار داشتند كه اقوام - مركزي فالت ايران جستجو كردةمستقر در بلوچستان را بايد در منطق

 كيلومتري در مناطق مركزي فالت ايران ابتدا به كرمان ١٢٠٠جديدي پس از طي يك مسير 

ت رودخانة سند حركت كرده بنابر عقيدة برخي رسيدند و پس از استقرار در منطقه به سوي دش

تنها پس از يك بررسي چند روزه در  اين نظريه را، كه. ريزي كردند ها را پي شناسان تمدن باستان

كلي رد  بودند به كار  مشغول بهشناساني كه در سند و بلوچستان  طقة ابليس ابراز شده بود، باستانمن

  . كردند

 شرقي فالت ايران مورد بررسي و ةباستاني ديگري در نيمهاي  طي ساليان بعد محوطه  

از پنج محوطة كاوش شده سه محوطه در كرمان، يك محوطه در سيستان، و . كاوش قرار گرفتند

جا توجه ما به استان سيستان و بلوچستان كه در اين از آنجايي. ر بلوچستان قرار داردمحوطة ديگر د

هاي ديگر كشور قرار  هايي كه در استان به ساير محوطهمعطوف است از ورود به مباحث مربوط 

 باستاني در اين استان ة چند محوط كنيم و تنها به وضعيت تمدني اند خودداري مي گرفته

  .پردازيم مي

قاطي است كه بنابر عقيدة برخي از پژوهشگران بر سر راه نسرزمين بلوچستان يكي از   

ارتفاعات . شرقي آسيا قرار داشته است ا به سوي جنوبستين از آفريقي نخها مهاجرت گروه انسان

هاي درياي مكران داراي آب و هواي متغيري  هاي شرقي ايران از خراسان تا كناره و سرزمين

ي سرد است و در اين نوع آب و هوا ها ي گرم و زمستانها اين نوار پهن داراي تابستان. است
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آيد و حيوانات مهم آن نيز شامل بز،  عمل مي و بادام بهرعر و پسته امروزه نباتاتي از قبيل درختان ع

سنگي   به احتمال زياد در دوران پارينهاين جانواران.  خر وحشي است وقوچ وحشي، گراز، غزال

هايي از درياي مكران كه امروزه در زير آب  جنوب بلوچستان، كناره. اند نيز در منطقه وجود داشته

 ،ليپ اسميتينظر ف به. اخل دريا پيشرفتگي داشته استيخبندان در دقرار دارد، احتماالً در دوران 

سنگي در  گي اجتماعات انساني دوران پارينه محل زندها احتماالً شناس كانادائي اين كناره باستان

ي ها  كاملي در اين بخششناسي باستاني ها اند با وجود آنكه پژوهش منطقة ساحلي مكران بوده

ترين دوران سكونت  يتوان احتمال داد كه آثار و مداركي از قديم  ميساحلي صورت نگرفته است

  . انسان در اين ناحيه وجود داشته باشد

 و ١٩٧٤ي ها سنگي قديم در شرق ايران در سال ترين محل مربوط به دوران پارينه كهن  

طقه از در اين من. اند  آريايي و تيبالت در بستر رودخانة كشف رود در خراسان پيدا كرده١٩٧٥

آيد كه  نظر مي تدريج پر شده و به اي وجود داشته كه به  درياچه)pliocene(دوران پليوسن 

رود  ادوات سنگي پيدا شده در كشف. اند اجتماعات انساني در اطراف اين درياچه سكونت داشته

شكل تيغه و  صورت خشن و به هاي مختلف بزرگ و كوچك به اندازهشصت عدد است و در 

دست آمده از مناطق گوناگون هيماليا، آسياي مركزي،  هاين ابزارها با ابزار ب. چاقوي سنگيرونده و 

ها را مربوط به  اند و كاشفان آنها اين ابزار آفريقا و سواحل آسيايي درياي مديترانه قابل مقايسه

بعضي ه چند كدانند، هر   سال مي٨٠٠٠٠٠را حدود اند و قدمت آنها  دوران پيش از آشولين دانسته

  . ترديد دارنددر اصالت برخي از اين ابزارهاي سنگي شناسان  از زمين

 اثار بسيار قابل توجهي نيز در بلوچستان ي كهسنگي يا همين دوران سنگ  دوران پارينهاز  

ي ها نام گاري هيوم تراس شناسان آمريكائي به  حدود سي سال پيش يكي از باستان،وجود دارد

ر و اشياي مربوط ها تعدادي ابزا سيردر اين بر.  و ماشكيد را بررسي كردرودخانة الديز، سيميش

اشياء شبيه به اين . پيدا شد» ساطورهاي يك لبه يخ و دو لبه يخ«سنگي قديم از نوع  به دوران پارينه

 در آفريقاي (old way)وي  در پاكستان و اولد (soan)هاي باستاني سوان  ها پيشتر از محوطه ابزار

هاي  آوري شده را هيوم در نوشته مجموعة جمع. آوري شده بود جمع) تانزانيا(شرقي 

شناسي اين صنعت را به اواخر   مدارك زمينبا تكيه بر.  به ابزار الديزي مشهور كردشناسي باستان
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ها  كشف اين نمونه. اند ورم منسوب كردهيا اوايل يخبندان و)  ووروم-ريس(دورة يخبندان ريس 

سنگي قديم و پليستوسن ميانه و جديد  بخش از بلوچستان از دوران پارينهين نشان داد كه ا

مسكون بوده و به اين ترتيب دوران استعمال ابزار پيدا شده مربوط به يك صدهزار سال پيش 

دست آمده شامل تعدادي رنده  هاي ابزارسازي به تعدادي از اين ادوات كه در محوطة كارگاه. است

ها شواهدي در مورد وضع محيط و اقليم منطقه و  ا اينكه در اين بررسيب. و تيغة سنگي است

دست نيامده است، اما كاشف اين آثار، گاري هيوم، اظهار  حيوانات و نباتات موجود در آن به

كرده و مورد  دارد كه ساكنان منطقه جانواراني مانند خر وحشي و غزال و مرال را شكار مي مي

وچك آثار مشابه اين ادوات را نيز در ناحية خاش در رخانم جوديت ما. دان داده استفاده قرار مي

  . ده استدافالت سر حد گزارش 

هاي بعدي از جمله دوران  با وجود پيدايي آثار دورة پارينه سنگي قديم، آثار مربوط به دوره  

دقيق ر طو  آغاز دوران موسترين در ايران بهموسترين در بلوچستان ديده نشده است، هر چند

در سواحل .  سال پيش است١٠٠٠٠٠دست آمده از  مشخص نيست، اما آنچه در غار شنيدر به

مقدار زيادي از اين . آوري شد  سنگي از چهار نقطه در مكران جمعدرياي مكران تعدادي ابزار

د آوري ش اي كه ابزار فوق از آنها گرد چهار نقطه. سنگي بود رهاي سنگي مربوط به دوران پارينهابزا

  : عبارتند از

روي محل بست ژاندارمري محل، مقداري  يه در كرانة غربي رودخانه و روبه در اين ناح:سديچ. 1

ة اين ابزار با آنچه از ي نخستين و مقايسها براساس پژوهش. آوري شد هاي سنگي جمع آثار و تيغه

 -٧٥٠٠٠موقتاً دست آمده است زمان ساخت اين ابزار  ي زاگرس بهها غربي و كوه ايران شمال

دست آمده از سديچ با اشياي  برپاية مقايسة كلي اشياي به. است سال پيش پيشنهاد شده ٦٥٠٠٠ 

  . سنگي قديم و مياني است  پارينهها مربوط به دوران توان گفت كه اين ابزار ساير نقاط مي

 . شده استدر اينجا نيز مقداري ابزار سنگي پيدا شده كه با روش لواوا ساخته : كوهستك. 2

سنگي   ابزار مربوط به دوران پارينهثار وآ در اينجا نيز مقداري :غربي دهكدة كنارك بخش شمال. 3

ت پراكنده رصو ها در سطحي صاف و يكدست به ابزارهمة اين .  استشدهآوري  مياني جمع

 نيز شبيه ته وغربي ايران ياف بزارهايي است كه مورتنسن در شمالاين ابزارها شبيه ا. ريخته شده بود
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 كلي بسيار به آثار دوران ثار از نظرآاين .  و ابزار الديزي بلوچستان استآثار ديده شده در خراسان

 . سنگي قديم شباهت دارد پارينه

 در اينجا نيز مقداري ابزار و اشياي سنگي پيدا شده و در كنار آنها :شرقي كنارك بخش جنوب. 4

 نيز گردآوري م.هارم و اوايل هزارة سوم په اواخر هزارة چمقداري سفال ساده و منقوش مربوط ب

 .شده است

سنگي قديم و مياني است كه در  ي اشاره شده، نقاط مربوط به دوران پارينهها محل  

هزار سال  بلوچستان ديده شده است، به اين ترتيب پس از يك دورة اصلي از حدود يك صد

 كه چنان آگاهي نداريم و تماعات انساني در بلوچستانپيش تا دوران نوسنگي از آثار استقرار و اج

 در منطقه شناسي باستاني ها  و پژوهشها دليل انجام نشدن بررسي پيشتر هم گفتيم اين خأل البته به

  . است

لبته بسيار قديمي كاوش شده ي علمي و اها هاي باستاني بلوچستان كه با روش شمار محوطه  

 را، كه با سرعت زياد انجام اشتينتحقيقات هفتاد سال پيش شمار است و اگر كارها و  انگشت

نار بگذاريم، در هاي اوليه را داشته است، ك شده و بيشتر حالت گردآوري اشياء و آگاهي مي

دليل كم بودن زمان   آن هم به در بلوچستان مورد كاوش قرار گرفته است كهحقيقت تنها تپة بمپور

  . گذارد شناسان نمي ري اطالعات زيادي در اختيار باستاني حفاها كاوش و كوچك بودن كارگاه

منطقة سديج مطالبي بيان  سنگي همچون الديز و هاي دوران پارينه  در مورد محوطهپيشتر  

 ١٩٧٤جوديت ماروچك در سال كه بكنيم نيز در مورد آثار اين دوره بايد اشارة كوتاهي . كرديم

 خود از شماري محوطة ةر گزارش كوتاه منتشر شدوي د. د بررسي قرار دادور خاش را مةمنطق

ها را روشن   اما متأسفانه محل دقيق اين محوطههسنگي نام برد ي دوران پارينهباستاني غير دايم

سنگي وجود  شرقي خاش يك محوطة پارينه  كيلومتري شمال٢٧اره كرده كه در نكرده و تنها اش

 انگشت ديده و نوشته كه ا در دامنة شرقي كوه پنجها ر وي تعداد ديگري از اين گونه محوطه. دارد

ك محل كار مربوط هاي گوناگوني پيدا شده و در ضمن به ي اي پنج كيلومتري محوطهدر يك پهن

ه و آن را با حد اشارومتري شمال خاش و در لبة فالت سر كيل٨٨سنگي قديم در  به دوران پارينه

هاي ماروچك  در گزارش و بررسي. ه كرده استسنگي سوان پاكستان مقايس محوطة دوران پارينه
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  يا ابزار پيدا شده از دوران آشولييهاي استقرار در دشت كوچك خاش هيچ اثري از محوطه

  . شود نديده نمي

هاي ناقص ماروچك در  ي هيوم در الديز و بررسيها با تكيه بر پژوهش به اين ترتيب و  

سنگي قديم بلوچستان ايران مربوط  ارينه پمنطقة خاش مشخص شده است كه آثار موجود دوران

سنگي چون موسترين  هاي پارينه  بوده و از ديگر دوره سال پيش٧٠٠٠٠ تا ١٠٠٠٠٠به زماني بين 

(Moustrian) بارادوستين ،)Baradostian ( و زارزين)Zarzin(اين خأل نه .  اثري ديده نشده است

چه كه همانند آن(ي دوران نوسنگي ها ز نخستين زمانگيرد، بلكه ا ميسنگي را دربر تنها دوران پارينه

ترين  نيز اثري موجود نيست و كهن) در بلوچستان پاكستان و در مهرگاره ديده شده است

. دوران فلز است هاي سنگي، محوطه ته شدة منطقه پس از دوران پارينههاي باستاني شناخ محوطه

نام چاه حسيني به  رده و يكي از آنها را به شناسايي كاشتينهاي اين دوره را  شماري از محوطه

 ٤٥٠× ٣٥٠رازا و پهناي چاه حسيني تپة كوچكي به د. ه استمدت دو سه روزي حفاري كرد

 كيلومتري جنوب كوه بزمان در ٩٢ متر است كه در نزديكي سه كندگي در ٥/٦متر و بلندي  سانتي

وي اين تپه و در ر A, B, Cي ها م سه كارگاه كوچك را به نااشتين. بخش بمپور واقع شده است

 در اين تپه . كوچك ديگري در نزديكي چاه حسيني انتخاب كردة در تپDنام  كارگاه چهارم را به

در .  جز سفال مقداري اشياء و ابزار سنگي كار شده پيدا كرداشتينكه با شن پوشيده شده است، 

وفور در چاه  سفال ساده بهو سفال منقوش . دست آمد  مفرغي به- كوچك نيز اشياي مسيةتپ

ي چاه حسيني، كه در حال حاضر در موزة ها بخشي از مجموعه سفال. است حسيني ديده شده

بندي مخلوط است و معلوم نيست از چه  شود، از نظر طبقه  هاروارد نگهداري مي پي بادي دانشگاه

 يحيي، ةي تپها ده از كاوشدست آم است و تنها با مقايسه با آثار بهدست آمده  اي به عمق و اليه

هاي ياد  ي چاه حسيني با تپهها توان مقداري از آنها را شناخت، زيرا شباهت بمپور، و ابليس مي

ي چاه حسيني شماري سفال يكرنگ و چند رنگ وجود ها  سفالةدر مجموع. شده بسيار است

  . ها ديده نشده است دارد كه مشابه آنها در ساير محوطه

هاي باستاني منطقه را متعلق به   شماري ديگر از محوطه  چاه حسيني،ة تپ عالوه براشتين  

يكي از مناطق مهم موجود در بلوچستان دامب كوه . دوران كالكوليتيك يا دوران فلز دانسته است
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هاي اين محوطة  يك از گور كنيم كه در هيچ در اينجا فقط اشاره مي. پردازيم  به آن مياست كه بعداً

ل منقوش پيش از تاريخ ديده نشده است، اما در مجموعة گردآوري شده از سطح تپه باستاني سفا

در مورد . ي پيش از تاريخ استها  شبيه سفالاشتيننظر  دادي سفال منقوش وجود دارد كه بهتع

 گفته است كه در ميان مجموعة گردآوري شده از سطح آن، آثار ابزار اشتيناين محوطة باستاني 

نشده است و به اين  تاريخ است ديده هاي پيش از  مشخصات بارز محوطهسنگي كه يكي از

در اينجا بايد اضافه . هاي پيش از تاريخ دانست ترتيب مشكل بتوان اين محوطه را متعلق به دوره

 يحيي كرمان، نوعي سفال، كه از ةي تپها  در كاوشاشتينهاي  كرد كه ساليان دراز پس از بررسي

 آن را ،ي دامب كوه است پيدا شده كه كاوشگران اين محوطهها سفالرنگ شبيه  نظر نقش و

هر چند گزارش . دانند مي) هاي اشكاني و ساساني دوره(متعلق به آخرين دورة استقرار در اين تپه 

 يحيي تاكنون منتشر نشده و براي اظهار نظر ةي اخير و جديد استقرار در تپها نهايي و كامل دوران

ها اين   بود، اما با توجه به مدارك موجود از ساير محوطهها نتشار اين گزارشدقيق بايد منتظر ا

هاي  گونه سفال را بئاتريس دكاردي در برخي از تپه همين. توان پذيرفت اظهار نظر مقدماتي را مي

 خوانده و تاريخ آن را) Londo Ware(گونة لوندو  باستاني بلوچستان پاكستان پيدا كرده و آن را

 منطقة جيرفت در شماري ١٣٦٣ سال شناسي باستانهاي  در بررسي . دانسته استم.ول پهزارة ا

، هيي پيدا شد كه بسيار شبيه سفال دامب كوها رود نيز سفال  هليلةهاي حاشية رودخان از محوطه

نمرد بيشترين سفال از اين نوع  ةدو محوطة باستاني قلعة خرگ و تپ. لوندو است  يحيي وةتپ

شيء  ها يكي هم اين است كه مانند دامب كوه داراي هيچ اثر و ي اين تپهها از ويژگي. اند داشته

اي نيز در دست نيست كه بتوان اين  كننده از تاريخ نيستند و هيچ دليل قانعقابل انطباق با آثار پيش 

ريخ يا عكس ارتباط ظاهري آنها بيشتر با دوران تا به پيش از تاريخ دانست، بلكه برها را متعلق تپه

 خرگ ةبه قلعتوان  ميويژه  در اين مورد خاص، به. اشكاني استتر با دوران بعد از   دقيقطور به

آباد واقع شده است و در  اشاره كرد كه در سر راه جيرفت به ميش پدام و در كنار دهكدة مختار

احتمالي دوران روي آن آثار نيايشگاهي كه احتماالً متعلق به دوران اشكاني و نيز آثار استقرار 

گونه  از مشخصات خاص اين. شود  ميساساني و آثار قطعي دوران اسالمي تا زمان ايلخانان ديده

) متر  ميلي٥ تا ٢از (العادة بدنه و ظريف بودن بيش از حد آن  توان به نازك بودن فوق سفال مي
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د پوشش بسيار براق اين سفال معموالً داراي پوشش قرمز بسيار نازك و در برخي موار. اشاره كرد

حال گسترش اين سفال از بلوچستان پاكستان تا به هر.  سياه رنگ استاست، نقوش آن معموالً

و ها  دهندة وجود و گسترش محوطه   فعالً از آن اطالع داريم، نشانمنطقة جيرفت كرمان، كه ما

شرقي ايران  نوبم در ج.هاي هزارة اول پ تر محوطه ت كليصور محل استقرار دوران پارتي يا به

  . است

دختران در فنوج  نام ماگون در ناحية چهل  از تاريخ ديگر بلوچستان محلي بهمحوطة پيش  

ها و مقداري سفال است  و جدا شده از ديوار ي ريختهها منطقة مورد نظر پوشيده از سنگ. است

 محوطه در قسمت جنوبي اين. است متر پراكنده شده ٨٠٠ي تقريبي اكه در زميني به دراز

هاي سنگي و   متر بلندي آن است و در روي آن آثار ديوار٣٠ تا ٢٥آمدگي وجود دارد كه بين بر

ي ها  از گونة سفالي پراكنده در روي سطح اين محوطه مشخصاًها سفال. شود ساختمان ديده مي

در .  سياه، بنفش، و نخودي استها منقوش پيش از تاريخ است و رنگ و نقش بيشتر سفال

رنگ، كه غربي فنوج، دو ظرف پيش از تاريخ خاكستري  نوب كيلومتري ج٥/٦يان، واقع در دامب

 هديه شد و آنها را شبيه ظروف محوطة اشتيندست آورده بودند، به  زارعان از داخل قناتي به

مربع وجود دارد  متر٢٣٠اي به وسعت   ده قاضي تپهدر همين منطقة. شاهي تومپ پاكستان يافت

 كيلومتري همين محل ٥/١ي بمپور است و در فاصلة ها ال پيش از تاريخ شبيه سفالكه داراي سف

 متر وجود دارد كه سفال زيادي در سطح آن ريخته ٤٥٠ × ١٨٠هاي  اي به اندازه در پير كنار تپه

در .  قرمز و خاكستري استةيي به رنگ سياه روي زمينها سفال پير كنار بيشتر شامل سفال. است

 ةهاي ديگري مانند قلع  بمپور محوطهةهاي ديگري مانند قلع  اطراف بمپور محوطههمين محدودة

همين . سردق، داميبان، يا سه كندگي و موال قرار دارد كه همگي داراي سفال گونة بمپور هستند

سوي ايرانشهر در  ة رود بمپور از بخش بمپور به بمپور در حاشيةوضع يعني گسترش سفال گون

تومپ شهر دراز كه داراي نوعي سفال : اين محوطه عبارتند از. شود ي ديده ميهاي مختلف محوطه

 كيلومتري شهر دراز و در ٥/١ ديگري در ةمحوط.  چهارم بمپور استةناشناس و سفال دور

 اين محوطه در نزديكي بستر. شود  كه در محل سوكهوران خوانده ميدرشرقي آن قرار دا جنوب

 ٣٥در . ته و داراي سفال خاكستري و قرمز شبيه سفال بمپور استگرف  دامن قرارةوسيع رودخان
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ة دامن كيلومتري شرق ايرانشهر، در سر راه دامن به ابتر در كنار يكي از شعبات كوچك رودخان

حاجي نام بابا اي به ر كنار اين روستا امامزادهد. نام كتوكان قرار گرفته است روستاي كوچكي به

در اطراف اين گورها . ي گور متعلق به دوران اسالمي قرار دارداطراف آن تعداد هست كه در

شود و با اينكه برخي  بمپور ديده مي ي دامن وها ي قديمي پيش از تاريخ شبيه سفالها سفال

هاي  ي شبيه محوطة نال پاكستان هم در آنجا وجود دارد اما بيشتر آنها مربوط به دورهها سفال

آباد محوطة كوچكي به  در اطراف بمپور و در دهكدة قاسم.  استچهارم تا ششم استقرار در بمپور

يكي سفال قرمز كه : و گروه استدشامل آباد  سفال قاسم. وجود دارد ١٣٠× ٦٠درازا و پهناي 

گر سفالي است كه از خود محوطه دست آمده و نوع دي هاي نزديك قلعه به آيد از گور مينظر  به

 ةهاي چهارم تا ششم بمپور و سفال گون  مربوط به دورهسفال گونة نخست. دست آمده است به

ي ها هاي سرد و با سفال دست آمده از محوطه آثار به. ة سوم بمپور استدوم مربوط به دور

ي ها هاي پير كنار و موال با سفال آباد با سفال قرمز خشن و محوطه شكل منقوش، بهشت گالبي

هايي كه پيشتر به آنها  وراب، دامين، و ساير محوطههاي بمپور خ بمپور چهار تا شش به همراه تپه

ين تمامي ا. دهند هاي پيش از تاريخ بلوچستان را تشكيل مي  محوطهةاشاره كرديم مجموع

شرقي بلوچستان تا مركز بلوچستان يعني اطراف ايرانشهر و بمپور  اليه جنوب ها بين منتهي محوطه

  . اند واقع شده

 كوچكي از خاش يك ة دكتر جوديت ماروچك هم در منطقشناس آمريكايي خانم باستان  

 تا ها ترين دوران  محوطة باستاني از كهن١٠٦ انجام داده و تعداد شناسي باستانهاي  سلسله بررسي

ها  هدف اصلي ماروچك از اين بررسي.  سال پيش را شناسايي و بررسي كرده است٣٠٠حدود 

سنگي  هايي از دوران پارينه اريخ و گردآوري آگاهييافتن الگوي زندگي شباني در دوران پيش از ت

اهميتي ة پر منطق، راويژه دشت كوچك خاش ، بهشرقي ايران ة جنوبماروچك منطق. بوده است

يكي از داليل انتخاب محل آن بوده كه براساس . براي بررسي زندگي شباني تشخيص داده است

 ة گله در دورة پيش از تاريخ در منطق در بلوچستان پاكستان پرورششناسي باستانهاي  يافته

 برايآبي  سبب كم ، ظاهراً اين بخش از بلوچستان بهبسيار مهم بوده است» هاي ايران و هند مرز«
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محسوب آل  ايده ، و كالً وضع طبيعي خاص منطقه براي پرورش گلهمناسب نبودهكشت و زرع 

  . شده است مي

هاي پيدا شده را همراه ندارد نشان  گزارش ماروچك كه متأسفانه صورت كامل محوطه  

، بستر ها كنار واديو در ها  ، درهها هاي باز فرورفتگي دشتهاي جديد در  دهد كه استقرارگاه مي

ها تا  گاه استقرار هاي پيدا شده در بيشتر محوطه. اند ها قرار داشته خصوص دامنة تپه ها، و به چشمه

هاي   درصد محوطه٦٠هاي خاش نشان داده كه   بررسي.منبع آب حدود يك كيلومتر بوده است

منة ها يا كالً در دا ي شني دامنة تپهها هاي پيش از تاريخ در بخش خصوص محوطه يافت شده و به

اين به احتمال زياد براي . است قرار داشتهبوده، كه آب فراوان  كوهستان يا در حقيقت در جايي

ي ها  محوطة پيش از تاريخ سفال١٥در . وده استي زراعتي بها دور نگه داشتن حيوانات از زمين

ن، و ابزار ي خشها قرمز ظريف نخودي و خاكستري با طرح و نقوش هندسي و سبدي، سفال

 ترين بزرگ. اند هاي فصلي و غير دايمي بوده  كه بيشتر آنها محل استقرار سنگي ريز پيدا شده

مربع مساحت دارد و  متر٥٠٠باً چشمة خاش است كه تقريها   شده در اين بررسييافتمحوطة 

براساس مطالعات انجام . در آن ديده شده است) ٤٠٠٠٠(هاي ابزار سنگي   تعداد نمونهينبيشتر

توان گفت كه  هاي سفال، سنگ صابون، سنگ ساب، و ابزار سنگي موجود مي شده در روي نمونه

خصوص   بهشرقي ايران هاي پيش از تاريخ جنوب  با محوطه خاش روابط زياديةچشم

 هايي با بررسي.  مانند بمپور، يحيي، ابليس، و شهر سوخته داشته استم.هاي هزارة سوم پ محوطه

نشيني و زندگي شباني از يك سو و  ل مهمي در مورد كوچتوان به حل مسائ در اين زمينه مي

  . زندگي دهقاني و دايمي از سوي ديگر كمك كرد

 سه محوطة باستاني ديگر در ،اشاره شده در باال كهاي باستاني  ها و محوطه غير از تپه  

چه بيشتر وضعيت زندگي ه هر يك به نوعي در روشن كردن هربلوچستان ايران وجود دارد ك

: اين سه محوطة باستاني عبارتند از . در بلوچستان پيش از تاريخ داراي اهميت بسيارندها انسان

اهميت اين .  ديگر بيشتر استة از دو محوطدر اين ميان اهميت بمپور. بمپور، خوراب و دامين

به دوران پيش محوطه بيشتر به خاطر آن است كه اين محل تنها محوطة باستاني بلوچستان مربوط 

 كاوش شده و مورد -چند ناقص و به مدت يك فصل هر-صورت علمي از تاريخ است كه به
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محوطه نسبت به ساير  اطالعات موجود در مورد اين رو بررسي قرار گرفته است، از اين

  .هاي بلوچستان بيشتر است محوطه

 ٢٧٠ة بمپور، در مساحتي حدود  در سمت غرب قلع: در مورد بمپور آمدهاشتيندر گزارش   

ي موجود در اين سطح نشان ها فالاختالف نوع س. مربع، مقدار زيادي سفال پراكنده بوده استمتر

 اشتيني مختصر ها طي كاوش. وطه بوده استدهند كه يك دوره استقرار طوالني در اين مح مي

 اشياي ديگر نيز شماري پيكرة گاو و» تاريخ پيش از«ي ها هاي مختلف جز سفال در ترانشه

گذاري اين  گذاري بمپور آن است كه تاريخ يكي از مشكالت اساسي تاريخ.  استدست آمده به

 شده است كه محققان براي همين امر سببو ي آن بوده ها بندي سفال محل تنها براساس طبقه

 و ها  از كاوشاشتينآنچه . هاي گوناگوني پيشنهاد كنند هاي گوناگون اين محوطه تاريخ دوره

گردد،   بمپور برمي٥ تا ٤هاي  دست آورده است تنها به دوره بههاي سطحي خود در بمپور  بررسي

سفال پيش از تاريخ .  استي بعدي شش دوره استقرار در بمپور را نشان دادهها كه كاوش در حالي

  در حقيقت شامل دو گروه سفال جداگانه دهدا گزارش اشتينهاي منطقه كه  بمپور و ساير محوطه

كه از دو محوطة چاه است ساز با نقوش سادة هندسي  ي دستها گروه نخست سفال. است

هاي  تپهاين نوع سفال در . دست آمده است در غرب بمپور به) سرداق( سردگاه حسني و قلعة

 اشتيني ها دوم سفال  گروه. دست آمده است رود تا تل ابليس كرمان نيز به يلموجود در امتداد هل

دست  ة شرق بمپور بهي ظريفتري تزئين شده و از محوطها نوع سفال چرخساز است كه با طرح

 ةدر خود تپ. هاي ساحل چپ بمپور نيز ديده شده است اين نوع سفال در محوطه. آمده است

شده كه نه تنها با سفال نوع كولي مكران پاكستان قابل مقايسه است،  يي توليد ميها بمپور نيز سفال

  . هاي باستاني استان فارس نيز ديده شده است هاي شبيه به آن در محوطه بلكه نمونه

ي بمپور شش دوره استقرار از دومين ربع هزارة سوم تا حدود ها  گفتيم كاوشكه چنان  

يي كه ها دليل اهميت بسيار زياد بمپور و با تالش به. م را نشان داده است. پ١٩٠٠ي ها سال

 بمپور از سوي سازمان ميراث فرهنگي ةزودي شاهد آغاز بررسي و كاوش تپه صورت گرفته ب

  . كشور و دانشگاه سيستان و بلوچستان خواهيم بود
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 اين .شهر واقع شده است كيلومتري شمال ايران١٥دامين در كنار رودخانة كارواندر در   

 قبور ،وي در بررسي خود در دامين شمالي.  گزارش كرده استاشتينمحوطه را نيز نخست 

تين در دو كارگاه در شا. هاي اسالمي و قبور دورة پيش از تاريخ را تشخيص داده است دوره

 سفال بمپور بامتر مقداري سفال پيش از تاريخ پيدا كرده كه از نظر كلي شبيه ١٢× ١٥هاي  اندازه

ي شمال بلوچستان، ها ي دامين از سوي ديگر شبيه سفالها سفال. نقش هندسي و جانور است

ن  در بخش شرقي تپه كه براي ساخت١٣٤٠ي ها طي سال. مكران، سيستان و شاهي تومپ است

ال طور تصادفي يك قبر پيش از تاريخ پيدا شد و س ان و ايرانشهر تسطيح شده بود، بهراه بين زاهد

 كل فرهنگ و هنر وقت استان سيستان و ةهمكاري ادار  شهر سوخته باشناسي باستانبعد گروه 

بخشي از تپه را در بخشي جنوبي، بلوچستان دست به بررسي كوتاه مدتي در اين تپه زد و 

  . ه بود، مورد كاوش و بررسي قرار داددست آمد بهكه قبر مورد اشاره  جايي

ه به شكل يك راهرو ارتباطي بين بمپور و سيستان واقع شده است، سبب آنك به دامين ةمنطق  

همان نقشي را كه در هزارة اين محل از نظر ارتباطي  . مهم استشناسي باستاناز نظر مطالعات 

كه در آخر هزارة سوم  نشان داده اشتيناطالعات منتشر شدة . نيز داراستم داشته امروزه .سوم پ

دليل  اند و امروزه نيز همين منطقه به  آن اقوام كشاورز سكونت گزيده در منطقة بمپور و حومةم.پ

 ةتپ .داشتن آب كافي از نظر كشاورزي قابل توجه و داراي موقعيت جغرافيايي جالبي است

 متر بلندي دارد و بخشي از آن خراب ٥ متر قطر و ١٠٠باستاني دامين، تپة كوچكي است كه تنها 

 متري جنوب قلعه خرابه و در سمت ٢٠٠ي از اين تپه كه در بخش. شده و از بين رفته است

آب دامين  رودخانة كم. آمده استصورت گورستان دهكده در راست رودخانه واقع است امروزه به

 شود  متر مي٣ الي ٢چكي به پهناي اي كه داراي آثار پيش از تاريخ است تبديل به نهر كو در نقطه

ديد از آن ساحل راست رودخانه كه راه ج. وشيده شده استهاي آن با درختان نخل پ كه كناره

آثار باستاني . تري استبيشرا ديده آبادتر و داراي جمعيت   آناشتينكه  گذرد نسبت به زماني مي

ي دامين نشان ها آمار سطحي دربارة پراكندگي سفال.  در سطح تپة دامين پراكنده شده استظاهراً

ي گردآوري ها  سفالاز مطالعة مجموعه. تاني وجود دارده اثر باسمربع ده قطعهر متر در ،داده است

  :دست آمده است هشده در سطح تپه و پاك كردن مقطع در ديوارة تپه نتايج كلي زير ب
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تپه كه مشرف به رودخانه  در بخش شرقي ١ -٤آثار پيش از تاريخ، يعني همزمان با بمپور . ١

  . كنده استترين بخش آن پرا خصوص در جنوبي است و به

ي سياه روي زمينة خاكستري ها اند كه نسبت سفال ي پيش از تاريخ نشان دادهها مجموعه سفال. ٢

 .  است١ بر ٨) ها نمونه نسبت به ديگر(

 .هاي بمپور در دامين نادر است سفال براق و قرمز و خاكستري دوره. ٣

 . هاي جديدتر است بوط به دوره مر،شكل نوارهاي برجسته  ي قرمز آجري و تزئينات بهها سفال. ٤

 . قلعه خرابه گسترش داشته استة پيش از تاريخ تا محوطةبخشي از محوط. ٥

با توجه به نكتة آخري اين احتمال وجود دارد كه دهكده پيش از تاريخ تا ساحل قديمي   

ا،  قطعه سفال مورد مطالعه، جز تعداد كمي از آنه٢٠٠ ةموعجاز م. رودخانه گسترش داشته است

اي كه در سفال منقوش دامين به خوبي ديده  نخستين پديده. بقيه با بمپور ارتباط مستقيم دارند

شود شبيه به  ست و آن مقدار كمي هم كه ديده ميها شود كمبود تزيينات طبيعي روي سفال مي

 و يك مهر مفرغي را ١ -٤كاوش در مقطع ديواره، شماري سفال بمپور .  است١ -٤نقوش بمپور 

شكل دايره است و نقشي در وسط آن كنده شده  مهر پيدا شده به. شناسان نمود انيب باستنص

اين مهر از نظر روش ساخت . ي بزرگ و منقار كج استها نقش اين مهر سه پرنده با چشم. است

 شهر سوخته مرتبط است، ولي اين ٣ و ٢هاي  شبيه مهرهاي سيستاني است و با مهرهاي دوره

هاي  پرندة سه سر، در روي مهر) جانور(اين شكل يعني . يستان ديده نشده استنقش تاكنون در س

 و در درة سند بزرگ و از جنس نقره ديده شده استدر خراسان ) ٥دورة نمازگاه ( آلتين ةمحوط

هاي موهنجو دارو و امري مهرهايي پيدا  در محوطه. نيز نقوشي با جانوران سه سر پيدا شده است

حيواناتي كه نقش آنها در روي مهرها كنده شده . اراي نقش جانور سه سر استشده كه هر كدام د

كه در موهنجو دارو نقش پلنگ و  است در خراسان بزرگ و در درة سند گاوها هستند، در حالي

قش تركيبي انسان و حيوان در ن. است ساز حيوانات غير قابل تشخيص در روي مهرها كنده شده

دورينگ كاسپرس معتقد است كه . هاي قديم زياد ديده شده است سلسلهسوم  رودان در دورة ميان

تري در سامرا و حلف  ي كهنها اند كه در زمان تأثير پذيرفته) Swastika(اين اشكال از سواستيكا 

هاي شرقي  رودان يا مهر توان مهر دامين را به ميان كل ميبه هر حال مش. اند و عبيد هم ديده شده
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ي شش پر و شكل كل خش شمال همين تپه پيدا شده كه بهفرغي ديگري هم از بمهر م. تشبيه كرد

اي پيدا شده از خراسان بزرگ  ه  و مهر٢هاي گلپري شهر سوخته  خالف مهر پيشين شبيه مهربر

  . است

هفت قبر پيدا شده در .  گورستان خوراب است،تاريخ بلوچستان ديگر محوطة مهم پيش از  

هاي فلزي، تبر فلزي، ظروف كامل مرمرين، مهره  روف سفالي، كاسهخوراب شامل شمار زيادي ظ

 ظرف، كه بيشتر آنها غير منقوش و از نظر ٣٦ از قبور غني اين گورستان يدر يك. اند و عقيق بوده

 سفال خوراب را به دو اشتين. شكل شبيه ظروف شاهي تومپ پاكستان هستند، پيدا شده است

 يافتي ديگري نيز در گورستان ها كند كه سفال اما اضافه مي ،هگروه قرمز و خاكستري تقسيم كرد

  . شده است

دست  آثار به. ق اين بخش واقع شده استخوراب در كنارة جنوبي رود بمپور و در مشر  

 قطعي چه كامالً بمپور است و در حقيقت آن٦ تا ٤ هاي آمده از خوراب متعلق به زماني بين دوره

 بمپور مسكون بوده است و ٥ -٢ ة تا دور٤ -٣ خوراب از دورة ن است كهايرسد،  نظر مي به

يكي از . كنند  هاروارد نيز همين تاريخ را تأييد مي بادي دانشگاه  پيهوطحي موجود در مها سفال

 ة ظرف سفالي، قطعات ظروف مرمري، دو كاس٦٠.  است٤ -٣قبور خوراب بسيار شبيه بمپور 

هاي سفالي و يكي از  ه يكي از خمر. دهند  را تشكيل ميمسي، و دو ميلة فلزي اشياي اين قبر

گورستان خوراب بدون .  بمپور است٤ -٣هاي پيدا شده بدون شك همزمان با اشياي دورة  كاسه

يك تبر پيدا شده . گرفته است  يا حتي پس از آن هم مورد استفاده قرار مي٥ترديد تا اواخر دورة 

هاي  اين نوع تبر و تزئين در محوطه. ر تزئين يافته استاز داخل يكي از قبور با پيكرة يك شت

گوري كه اين تبر در آن پيدا شده . م نيز ديده شده است.يگر مربوط به اواخر هزارة سوم پد

در ميان اشياء اين . اند  ظرف كامل سفالي نيز داشته كه بيشتر آنها غير منقوش و ساده بوده٣٢است، 

 مرمري، و يك مهرة  هاي سفالي هستند، يك كوزة كل شبيه كاسهنظر ش قبر دو كاسة فلزي، كه از

ها مقداري استخوان پيدا شده كه  در داخل يكي از كاسه. عقيق با روكش طالئي وجود داشته است

 است، و همواره ٥ه دورة بمپور متعلق ب نظر دكاردي اين قبور به.  استخوان انسان بوده استاحتماالً

 از محوطة سوتكاگن در كنار رود دشت پيدا اشتينيي كه ها سة آنها با سفالطور دقيقتر و با مقاي به
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استوارت پيگوت، دانشمند . داند  بمپور مي٥ -٢ دورة مربوط به را ها كرده تاريخ قطعي اين سفال

ي ها داند و ساير دانشمندان آنها را به سال  ميم. پ٢٠٠٠ي ها اين آثار متعلق به سال ،شناس باستان

جزيرة  ت اشياي اين قبور در بمپور و شبهچه مسلم اسآن. كنند م منسوب مي. پ١٨٠٠ تا ٢٠٠٠بين 

لمبرگ كارلوفسكي با مقايسة اشياي اين قبور با اثر مهر پيدا شده در دورة . اند عمان نيز پيدا شده

ور يي دارد و با توجه به سفال خاكستري منقها فرهنگ بربر در بحرين كه با اشياي ام النار شباهت

  . داند  ميم. پ١٩٠٠، تاريخ اين قبر را حدود  است٥ كه شبيه بمپور ،آن

گونه قبور است دامب كوه در  هايي كه داراي اين  محوطهترين مهمپيشتر گفتيم كه يكي از   

هاي گل و  هاي مجردي است كه از اليه دامب كوه بخشي از يك سلسله صخره. بلوچستان است

شماري از .  كيلومتري شمال بالورماچ قرار گرفته است٣ ة فاصلهاي شني تركيب شده و در سنگ

ي ها  متر از سطح زمين١٠ تا ٥/٦ها در ارتفاع بين  قبور مورد گفتگو در بخش جنوبي اين صخره

  . اطراف با سنگ ساخته شده است

 حفاري كرده است و اشتين عدد آن را ٤٢ قبر شمرده شده در دامب كوه، ١٧٠٠از مجموع   

ي انساني كه در اين قبور پيدا شده همگي ها استخوان. يدا شده در آنها شبيه يكديگرنداشياي پ

 ةبيشتر اشياي اين قبور را اشياي سالم يا قطعات شكسته و خرد شد. خرد شده و ريخته است

صورت  شكل آنها به. با يكديگر متفاوتندظروف قبور مختلف دامب كوه . دهند سفالي تشكيل مي

دار است كه برخي از آنها داراي لعاب سبز رنگي  هاي كوچك لوله و خمرهسك و كوزه فال

شكل . يك از قبور دامب كوه پيدا نشده است ي منقوش پيش از تاريخ در هيچها السف. هستند

 پاكستان است و شواهد  منطقة زاب در شمال بلوچستانة آنها مربوط بهقبور و اشياي پيدا شد

هاي نخستين ميالدي هستند،  اين ظروف و قبور متعلق به سدهدهندة آن است كه  موجود نشان

 ةاي هستند و از طرف ديگر پيدا شدن يك سك گونه بور از سويي شبيه قبور سنگي مغولزيرا اين ق

. تر كرده است آسانگذاري را  هاي مسكوني دامب كوه اين تاريخ مسي پارتي در بخشي از محل

آوري شده   جمع برخي قبور ديگر و نيز از سطح محوطههاي مسي خراب شدة ديگري نيز از  سكه

از . م است. پ٧٧ -٧٠هاي  مربوط به سالديگري كه يكي از آنها مربوط به دورة سيناتروس و 

از قبور تر از نخستين  سوي ديگر، هيچ دليلي در دست نيست كه بتوان اين قبور را قديمي
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وجود بياورد كه  تواند اين شك را به  ميقبورهاي ميالدي تصور كرد، بلكه زيادي تعداد اين  سده

هاي متمادي ادامه پيدا كرده است،  سازي سنتي بسيار قديمي بوده كه در طي سدهشايد اين نوع قبر

فارس كه متعلق به هزارة  جهاي خلي البته اين ترديد بعدها با پيدا شدن قبور سنگي در امتداد كرانه

 كيلومتري ٩در ) Basot(دادي از اين قبور در باست تع. م هستند تبديل به يقين شد.سوم پ

در همين . هاي اسالمي است، نيز ديده شده است شرقي دامب كوه، كه در اصل محوطه جنوب

. ل دامب كوه هم ديده شده است متري شرق گورها سفال شبيه سفا٥٠٠محوطه در فاصلة 

ست، از جمله وچستان هم ديده شده ا هم گفتيم، در جاهاي ديگر بلتر  پيشكه چنانگونه قبور،  اين

هاي ديوارها و  مانده  منطقة روگا در كنار آثار و باقيشرقي دامب كوه در  كيلومتري شمال١٨در 

 رودخانة رامپك و در هاي اخير در نزديكي فنوج و در سمت چپ هاي مربوط به سده حصار

 عدد از آنها را ٢٢وجود دارد كه غربي فنوج تعدادي قبور سنگي  نام دامبيان در جنوب اي به محوطه

ة قطعات ريز استخواني از آنها عالو ه گشوده است و اشيايي شبيه به اشياي دامب كوه باشتين

شت قبر سنگي حاوي استخوان، ظروف سالم،  د نام باغ اي به در دامين، در نقطه. ده استدست آم به

شرقي  سپاهگان در شمالو نيز در انگشتر مفرغي و مهرة سنگي، و در كم سپتر در سر راه خاش 

دست آمده از  آثار به. شود ه دامب كوه ديده ميهمان نوع استقرار شبي همان نوع قبور و دامين نيز

ها و اجتماعات انساني در هزارة اول و دوران  كنندة وضعيت استقرار گروه اين قبور مشخص

 كه استشناختي بلوچستان  تاناين تصويري بسيار كلي از وضعيت باس.  در منطقه استها پارت

  اهللا شيرازي عضو هيئت تري دارد و در همين رابطه آقاي روح ها و مطالعات عميق نياز به بررسي

 شهر سوخته از سوي شناسي باستانعلمي دانشگاه سيستان و بلوچستان و عضو ثابت گروه 

ان آغاز نموده و سازمان ميراث فرهنگي سال گذشته يك سلسله مطالعات جديد را در بلوچست

  . شناختي قرار داده است مناطق دامب كوه و نيكشهر را مورد بررسي دقيق باستان

هاي باستاني بسياري  داراي محوطههمچون بلوچستان بخش شمالي استان يعني سيستان نيز   

  با نام شهر سوخته عجين شده است اماشناسي باستان نام سيستان از نظر .باشد از ادوار مختلف مي

 تيمور لنگ كه منجر به ة سيستان از دوران مفرغ تا دوران اسالمي و حملةآورد كه منطق  بايد به ياد

هاي باستاني فراواني در  حوطهجز شهر سوخته م بهويراني كامل اين بخش زرخيز شد آباد بوده و 
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شان شناختي در مناطق اطراف شهر سوخته ن هاي ناقص باستان بررسي. جا وجود داشته استاين

 هكتار در اطراف اين شهر ٣ باستاني با مساحتي بين نيم تا ةداده است كه بيش از هفتاد محوط

 غالمان در كنار ةدر دوران تاريخي و هخامنشيان شهر بزرگ و بسيار مهم دهان. وجود داشته است

 از اهميت اين شهر در تاريخ مذهبي ايران پيشامروزه . رود ايجاد شده استة سنادلتاي رودخان

 سازمان ميراث فرهنگي كشور نيز ةي دو سال گذشتها اسالم كامالً روشن شده است و كاوش

دست آمده توسط كارشناسان ايتاليايي منجر به كشف يك بناي مهم  هييد اطالعات بأعالوه بر ت

رفته  كار مي ه كه در اين مراسم ب بودهين مواد و لوازم گوناگوة مذهبي شده كه محل تهي-صنعتي

ياد ه بايد ب. سازي ايران نيز قابل توجه است  غالمان در تدوين تاريخ شهرةاهميت دهان. تاس

ة دوران هخامنشي است كه در ساختمان آن كلينادر هاي  از شهر  غالمان يكيةبياوريم كه دهان

تاني كوه خواجه است كه به  بسيار مهم ديگر سيسةمحوط. سازي رعايت شده استموازين شهر

 بناهاي خشتي  ة مجموعترين كوه خواجه مهم. يد خشتي لقب گرفته استجمش حق تخت

هاي اشكاني و ساساني تعلق  مانده در داخل مرزهاي سياسي امروزي ايران است كه به دوره باقي

اين سلسله آثار كه در روي كوه خواجه يعني همان كوه مقدس هوشيدم يا كوه وحي در . دارد

آن با عنوان گفتگوي  از آنچه كه امروزه ازاست ت مظهري كتاب مقدس هموطنان زردشتي ماس

برده شده است  از آن گذشته اين كوه كه در اوستا از آن با نام كوه مقدس نام. بريم  نام ميها تمدن

باشد و در حقيقت اين كوه تقدس خود را از  هاي مسيحيت و اسالمي نيز مقدس مي در آئين

علل تقدس و اهميت كوه در آئين زردشت و سپس . ه استدوران اساطيري تا به امروز حفظ كرد

. در دوران اسالمي شناخته شده است اما در آئين حضرت مسيح نيز اين كوه ارزش خاصي دارد

زمان زايش حضرت عيسي   پنجم ميالدي آمده است كه در ةدر يكي از تفاسير انجيل متعلق به سد

 پيامبر جديد به سرزمين مقدس فلسطين روانه مسيح سه پادشاه از مشرق زمين براي بشارت تولد

 و رصد آنان با نشستن بر روي كوه. دانند اين سه پادشاه يا سه مغ را مسيحيان ايراني مي. شدند

 ارنست ،شناس آلماني ي باستانها كاوش. اند  بودهجديدستارگان همواره در انتظار اين پيامبر 

. هاي ديواري متعددي گرديد  نقاشييافتنبه  سال پيش در كوه خواجه منجر ٧٠ در ،هرتسفلد
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اند  اي از نور فرو رفته كه در هالهدهد  نشان ميها تصوير اين سه مغ يا پادشاه را  يكي از اين نقاشي

  .و هدايايي در دست دارند

هاي باستاني بسيار ديگري وجود دارند كه هر كدام   محوطه،جز از آثار نامبرده در سيستان به  

پيشتر گفتيم كه نام سيستان . اند هايي از فرهنگ و تمدن اين سرزمين را در خود نهفته هاز آنها گوش

شهر . شناختي با نام شهر سوخته عجين شده است و البته اين نكته تصادفي نيست از نظر باستان

 بلكه از نظر بزرگي و استهاي باستاني موجود در ايران   محوطهترين سوخته نه تنها يكي از مهم

اين تپه يا . دهستنهاي باستاني ديگر با آن قابل مقايسه  شماري از محوطه نها تعداد انگشتت توسع

 آنها را مورد مطالعه و اشتينها را ابتدا چارلز ييت معرفي كرد و بعدها  بهتر بگوييم سلسله تپه

پرستي  گروه كاوشگران ايتاليايي به سر١٩٦٧ قرار داد، سپس از سال شناسي باستانبررسي علمي 

 شهر سوخته شناسي باستان توسط گروه ١٣٧٦ماريتسيو توزي آنها را بررسي كردند و از سال 

 از اين شهر دوران آغاز تاريخي در مشرق ايران است كه .مورد كاوش و بررسي قرار گرفته است

 دوران آغاز تاريخي از شناسي باستان آباد بوده و از نظر م. پ٢١٠٠ تا ٣٢٠٠ي ها حدود سال

  .ميت بسيار برخوردار استاه

 مركز استقرار و در ترين دست آمده از شهر سوخته نشان داده است كه اين شهر مهم آثار به  

 در م.هاي سوم دوم پ م منطقه طي هزاره و فرهنگي تماقت مركز اجتماعي، سياسي، اقتصاديحقي

 به حفاظت اشياء و هاي شهر سوخته نمك موجود در سطح تپه هاي شوره و اليه. منطقه بوده است

 پارچه، الرو كه در آنجا آثار طناب، سبد، رنگ، به نحوي. اند ان كمك فراوان كردهبقاياي باست

اند پيدا شده  ندرت باقي مانده هاي باستاني ايران بسيار به حوطه كه در ساير محشرات، ناخن، و مو

نشيني به   شهر ةه آغاز دور بوطاي كامل از مدارك و شواهد مرب  مجموعه،همين سبب  بهاست، و 

از داخل گورهاي گورستان شهر نه تنها اطالعات زيادي در . دست آمده است مقدار فراواني به

ي فيزيكي، علل ها كه شكلبل دست ما رسيده است، مسائل مختلف فرهنگي اين جامعه بهمورد 

وه پژوهشي شهر شناسان گر انسان.  نيز روشن شده استها يماريو نوع برخي از بمرگ و مير 

اند به سن متوسط انسان در اين جامعه پي ببرند و روشن كنند كه تنها  سوخته تاكنون موفق شده

اند كه البته اين از خصوصياتي است كه  دو درصد از اين مردم داراي سني بيش از پنجاه سال بوده
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اند  زيسته تان ميغربي هندوس در مورد كلية مردمي كه در دوران آغاز تاريخي از مصر تا شمال

 سازمان ميراث فرهنگي كشور با شناسي باستانشناسان گروه  هاي انسان بررسي. صادق بوده است

 سن و سال، وضعيت ةي دربارتبررسي بقاياي انساني موجود در اين گورها نه تنها به اطالعا

بور نيز به پيدا ساختار قو  تدفين و شكل ةاند بلكه نحو فيزيكي و قد و باالي اين مردم پي برده

  يكة جراحي شدةيافتن يك نمونه جمجم. اند كردن مسيرهاي مهاجرتي اين مردم كمك كرده

دختر جوان در شهر سوخته نه تنها نشاني از هوش و ذكاوت و شناسايي اين مردم با انواع 

رك ها و از آن جمله جراحي مدا هاي رايج بوده بلكه يافتن راه درمان برخي از بيماري بيماري

همين نكته را .  شهر سوخته بوده استة جامعةالعاد  پيشرفت خارقةمسلمي است كه نشان دهند

 نوعي بازي شبيه به شطرنج يا تخته نرد .نيز ذكر كردهاي فكري پيدا شده  توان در مورد بازي مي

ر  شهةهاي فكري اين مردم بوده بلكه نشاني از رفاه موجود در جامع يد پيشرفتؤنيز نه تنها م

 ةفرهنگي نيم» استقالل«ين داليل رت عنوان يكي از مهم شهر سوخته تاكنون به. ه بوده استسوخت

، در هر  گفتيمكه چنانشده است، هر چند  شناخته» رودان ميان«ة تمدن شرقي فالت ايران از گهوار

 بسيار ، از جمله منطقة خود را با ساير نقاطيصورت غير مستقيم روابط تجاري و بازرگان حال به

  .  است رودان حفظ كرده مهم ميان

 منابع معدني و طبيعي و كنترل توليد و ةموقعيت جغرافيايي شهر سوخته به آن اجازة تهي  

توان گفت كه شهر  در يك معني مي. است داده توزيع در تمام سيستان و مناطق اطراف آن را مي

لكه پايتخت و مركز يك بوده ب نه تنها شهر مهمي م،. پ٢١٠٠ تا ٣٢٠٠ي ها سوخته بين سال

 و ها دست آمده از نتيجة كاوش آثار و بقاياي به.  استرفته شمار مي منطقة وسيع فرهنگي نيز به

دهندة اين واقعيت است كه اين نقطه  ، نشانآزمايش مواد ارگانيك و ابزار و محصوالت توليد شده

 در مورد مواد وارداتي به آنجا چون هئلو توليد و توزيع بوده است و اين مس» ساختن«محلي براي 

مورد مواد خام محلي چون مس و   كه دردق بوده است الجورد و صدف به همان صاه،فيروز

  . ديوريت و سنگ مرمر

توان به سه بخش مصطبة بزرگ مركزي، تپة شمالي و تپة  هاي شهر سوخته را مي خرابه  

شناسان تاكنون چهار دورة مشخص در  دست باستان ي انجام شده بهها كاوش. تقسيم كردجنوبي 
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 جداگانه از صفر تا ده تقسيم ة طبق١١كه اين چهار دوره خود به . است شهر سوخته را نشان داده

 در بخش م. سال پ٣٢٠٠شهر سوخته . را دارندي مخصوص خود ها اند و هر كدام ويژگي شده

 سال در همين ٤٠٠عني تا  هفتم يةگذاري شده است، و تا طبق شرقي مصطبة بزرگ مركزي پايه

ي بعدي به سوي مغرب و جنوب گسترش پيدا كرده ها داشته است و سپس در سال محدوده قرار

آن مستقيماً روي ) ٨ تا ١٠طبقات (ة اول ور استقرار در شهر سوخته يعني دةترين دور كهن. است

ت كه با شن و هاي آن اس مانده  متر قسر آثار و باقي٤رد و حدود خاك رسوبي بكر قرار دا

  . رسوبات گوناگون و بقاياي آثار باستاني پر شده است

. اند كرده  ميمردم جامعة شهر سوخته براي تغذيه از انواع مواد خوراكي قابل دسترس استفاده  

ي انجام شده هيچ نوع مادة غذايي از ها  و پژوهشها دست آمده از كاوش براساس اطالعات به

مالً  مزبور از نظر توليد مواد غدايي كاةمنطق شده و جا وارد نميهاي دور دست به اين سرزمين

هايي چون گندم، ذرت، انگور،  غذاهاي گياهي شامل انواع حبوبات و ميوه. است كفا بودهخود

توان از غازيا نام برد كه آن را آرد  در ميان گياهان خودرو مي. هندوانه، و مانند آنها بوده است

بيضي ي ها ساب ها با سنگ گندم و جو را در خانه. اند رسانده تغذيه ميكرده و سپس به مصرف  مي

 از نوع سنگ ها ساب جنس سنگ. اند كرده  داشته آرد ميمتر عرض  سانتي٥٠ تا ٣٠شكلي كه بين 

شده در  ي بازالتي كه از كوه خواجه تأمين ميها ساب  برخي از سنگ.سخت بازالت بوده است

هاي خوردني غير از  براي آرد كردن دانه.  شده استيافت خشتي هاي  و نزديك انباركها اتاق

  .شد استفاده ميرسيد  ميمتر   سانتي٣٠هاي سنگي كه اندازة دستة آنها به  ساب از هاون نگس

هاي روباز قرار  اين تنور در حياط يا اتاق. شد يافت ميها  تنورهاي نانوايي در همة خانه  

شكل  نورهاي نانوايي بهت. وجود نداشته است) بخاري(ننده مانند ك ي گرمها كه در آنها اجاقداشته 

ها كه   اين تنورةآتش در كور. متر است  سانتي٥٠ بلندي هر كدام تقريباً اند و نعل اسب ساخته شده

 به اين ترتيب ،شده سوخته و خاكستر در كانالي جمع مي متر عرض دارند مي  سانتي٨٠ تا ٧٠

  . شده است شته و از سوختن آن جلوگيري ميمستقيماً با آتش تماس ندا

. در شهر سوخته و روستاهاي آن پرورش جانوران و شكار و صيد ماهي نيز رايج بوده است  

دست آمده  ي بهها  درصد استخوان٩٩كه بيش از ها و تحقيقات انجام شده نشان داده است  بررسي
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 درصد گاو، ٥/٢١. شد استفاده ميه  تغذيبرايگوشت آنها از مربوط به چهارپايان اهلي است كه 

كه مجموعه  در حالي .اند داده  درصد اين جانوران را بز تشكيل مي٦/٢٣  و درصد گوسفند٥/٥٤

 را تشكيل ها  استخوان نوع جانور وحشي شناسايي شده تنها يك درصد كل١١ي ها استخوان

 احتماالًو تر رايج بوده  و آهو كمنرسد كه مصرف گوشت جانوراني چون گوز نظر مي به. دهند مي

 درصد نقش ٢/٤با اينكه . اند رفته شمار مي به» بها تفنني و گران«جزو غذاهاي  ها اين نوع گوشت

تشكيل را نقش گراز  ي شهر سوخته نقاشي شده است،ها جانوراني كه شكلشان روي سفال

ه حتي يك قطعه دست آمد ه بة اما تاكنون در ميان هزاران قطعه استخوان آزمايش شد،دهد مي

 گوشت اين جانور كه در منطقه وجود داشته فاحتماالً مصر. استخوان گراز نيز پيدا نشده است

رسوم خاص و ناشناخته از آداب و خاطر برخي  ي آن را بهها ست اما مردم استخوانرايج بوده ا

رصد آنها مربوط  د٦٠ نوع پرنده تاكنون در شهر سوخته پيدا شده كه ٤١استخوان . اند برده بين مي

هاي پائيز  رود و امروزه نيز در فصل شمار مي اي مهاجر و آبي به هبه مرغ جنگلي بوده است كه پرند

  . شود و زمستان در سيستان ديده مي

 آنها براي مصارف غذايي ةدهندة استفاد پيدا شدن هزاران قطعه از تخم پرندگان نيز نشان  

هاي آن  گرفته و نشانه ي انجام ميسمتي از مواد غذايصيد ماهي نيز براي تأمين ق. بوده است

غذا در جامعة شهر .  استهاي ماهيگيري طي كاوش پيدا شده هاي ماهيان و قالب صورت تيغه به

ي ها هاي شهر سوخته اجاق انهدر همة خ. شده است صرف ميصورت پخته  سوخته به

براي روشن . وق استكنندة نظر فيدة فراواني پيدا شده كه تأيي دود گرفتها پزي و سفال خوراك

رفته سپس آتش مورد نياز زير خاكستر نگاهداري  كار مي ههاي چوبي ب زنه كردن آتش، آتش

  . شده است مي

اي بيان شدند،  صورت بسيار فشرده ه شده در صفحات پيشين، هر چند بهداليل و شواهد ارائ  

ي بزرگ با جمعيتي زياد بوده و به  شهرم.ند كه شهر سوخته طي هزارة سوم پده اما نشان مي

دهند كه بيشتر جمعيت  همين شواهد نشان مي. احتمال قوي نقش مركز ايالتي را نيز داشته است

تراشي، نجاري، بافندگي، سفالگري  كارهاي توليدي و صنعتي مانند سنگساكن در شهر سوخته به 

ات  به وجود طبقها مده از كاوشدست آ آثار و شواهد به. اند مشغول بودهو باالخره بازرگاني 
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 شهر ، شدهيافتبراساس مدارك . گذارد وقت صحه مي گر و كارگران متخصص تمام صنعت

پيدا . هاي شرقي داشته است اي با ساير سرزمين سوخته ارتباط بازرگاني و فرهنگي نسبتاً گسترده

 ،ر به آنجا وارد شدهي ديگها شدن انواع و اقسام سفال، سنگ و اشياي گوناگوني كه از سرزمين

تي شهر سوخته را طي هزارة  صادرا اقالم وارداتي وترين  يكي از مهم. اين مسئله استةكنندتأييد

سبب موقعيت جغرافيايي  شهر سوخته به. داده است تشكيل مي سنگ الجورد و عقيق م.سوم پ

 درصد ٩٠ يش ازب. رودان بوده است م توزيع و صدور اين مواد به ميانخود از مراكز مه

هاي حاصله از تراشة  صورت خورده گ الجورد و عقيق در شهر سوخته بههاي سن مانده باقي

سوخته  صورت خام از طريق بازرگانان از خارج به شهر ي بزرگتر بوده است كه ابتدا بهها سنگ

 با ينابازرگ. شده است رودان صادر مي ة مورد نياز به مياني اوليها شده و پس از تراش وارد مي

،  نيز شده استها هاي شرقي باعث ايجاد روابط فرهنگي ميان اين سرزمين رودان و سرزمين ميان

 با هم باشد در دست ها  ارتباط مستقيم اين سرزمينةدهند ه مداركي كه نشانگون هر چند هيچ

 رودان در اطراف معادن ي ميانها زرين قابل مقايسه با ظرفنيست اما پيدا شدن ظروف سيمين و 

از سوي ديگر شباهت فراوان . دهندة اين ارتباط و تبادل كاالست سنگ الجورد در بدخشان نشان

هاي شرقي و شمالي مبين اين مطلب است كه شهر سوخته با اين  شهر سوخته با برخي از محوطه

  .  نيز مراوده داشته استها سرزمين

با . ر صورت گرفته استسقوط و از بين رفتن شهر سوخته در پايان دورة چهارم استقرا  

سوزي شده است، اما فعالً دليلي در دست نيست  ة مختلف دچار آتشاينكه اين شهر طي دو دور

هر چند نبايد عامل بسيار مهم خشك شدن و . كه سقوط شهر را به عامل خارجي نسبت دهيم

 دست به دست هم رسد عوامل گوناگوني نظر مي د هيرمند را از ياد ببريم اما بهجايي دلتاي رو هجاب

راني است كه  بح، عواملترين يكي از مهم. اند موجبات سقوط اين شهر را فراهم آوردهو داده 

وجود آمده و  رقي فالت ايران و آسياي مركزي به در تمام مناطق شم. پ٢٠٠٠ي ها حدود سال

ر سوخته باعث كوچك شدن و از بين رفتن تقريباً كلية جوامع شهري از نمازگاه در شمال تا شه

 تا اوايل تشكيل م. پ١٨٠٠ي ها قريباً از ابتداي سال به اين ترتيب ت.در جنوب شده است
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كنند، ديگر اثري از شهرهاي  باره ظهور مينشي كه آثار جوامع بزرگ شهري دگروري هخامتامپرا

  .شود بزرگي چون شهر سوخته در منطقه ديده نمي


