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چکیده

ی بلوچســتان را دربــر میگیــرد کــه اکنــون میــان ایــران و پاکســتان
ســرزمین مکــران بخشهــای جنوبـ 
تقســیم شــده اســت .امروزه در آن بخش از این ســرزمین که در ایران قرار دارد شهرســتانهای چابهار،
نیکشــهر و ایرانشــهر واقــع شــدهاند .طــی بررســیهای باستانشناســی در نیکشــهر  44محوطــهی
باســتانی از دوران مفرغ شناســایی گردید که نشــانگر غنی بودن این منطقه از نقطهنظر اســتقرارهای
هــزارهی ســوم قبلازمیــاد اســت .پژوهــش حاضــر بــر آن اســت تــا بــا مطالع ـهی نمونههــای ســفالی
مکشــوف از این محوطهها و مقایسـهی آنها با ســفالهای ســایر محوطههای همعصر و همجوار،
میــزان برهمکنشهــای فرهنگــی آنهــا را بهمنظور شــناخت روند و حرکــت جریانهای فرهنگی مورد
بررســی قــرار دهــد .ســؤال عمــده در پژوهــش حاضر این اســت که ،برهم کنــش ها و ارتباطات فرهنگی
حــوزهی مکــران بــا چــه ســرزمینهایی بــوده اســت؟ فرضیـهی اصلــی در پاســخ بــه ایــن پرســش ،ایــن
اســت کــه ،بــا توجــه بهموقعیــت جغرافیایــی حــوزهی مکــران ،بیشــترین تعامــات و برهمکنــش هــای
ـتان پاکســتان ،سیســتان) و
ـتان ایــران ،بلوچسـ ِ
فرهنگــی بــا ســرزمینهای هممــرز در شــمال (بلوچسـ ِ
غــرب (کرمــان) برقــرار بــوده اســت .از ایـنرو بهدلیــل تنوع گونههای ســفالی ،تعداد  277قطعه ســفال
شــاخص مربــوط بــه عصــر مفــرغ پــس از انجــام مســتندنگاریهای الزم بــا ســفالهای محوطههــای
شــاخص همزمــان در مناطقــی همچــون کرمــان (تپــه یحیــی) ،بلوچســتان ایــران (بمپــور) و حــوزهی
فرهنگــی رود هیرمنــد (شهرســوخته ،رودبیابــان ،گــردن ریــگ و موندیــگک) مقایســه گردیدنــد .نتایج
بهدســت آمــده حکایــت از آن دارد کــه ســفال حــوزهی مکــران در هــزارهی ســوم قبلازمیــاد بیشــترین
مشــابهت و همســانی را بــا ســفالهای محوطـهی باســتانی بمپــور و منطقــه کرمــان دارنــد .ارتبــاط بــا
ً
بمپــور کامــا منطقــی و طبیعی بهنظر میرســد بهدلیل اینکــه هر دو ناحیه در مجــاورت و کنار یکدیگر
قــرار گرفتهانــد .امــا ارتباطــات گســتردهی مکــران بــا حــوزهی کرمــان بــه احتمــال نشــان از حرکــت مــوج
فرهنگی آن منطقه بهســمت شــرق و در امتداد ســرزمینهای واقع در میان فالت ایران و شــبهقارهی
هنــد دارد .همچنیــن نمونههــای بررســی شــده نشــان میدهــد کــه حــوزهی فرهنگــی هیرمنــد نیــز در
تعامــل فرهنگــی ویــژهای بــا حــوزهی مکــران بــوده اســت .از ایـنرو ،بهنظر میرســد که حــوزهی مکران
یکــی از مســیرهای ارتباطــی و نقطــه اتصــال محوطههــای حــوزهی هیرمنــد بــا محوطههــای حــوزهی
ســند و کرانههــای دریــای مکــران بــود ه اســت.
کلیدواژگان :مکران ،عصر مفر غ ،برهمکنش فرهنگی ،گونهشناسی سفال ،مناطق همجوار.

* نویسنده مسئول
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مقدمه

مســئله برهمکنشهــای فرهنگــی در جنوبشــرق فــات ایــران در عصــر مفــر غ و
همســانیهاییکه در فرهنــگ مــادی جوامــع ایــن منطقــه دیــده میشــود ،همــواره توجــه
باستانشناســانی را کــه در ایــن محــدودهی جغرافیایــی بــه پژوهــش پرداختهانــد،
بهخــود جلــب کــرده اســت ( .)Lamberg-Karlovsky & Tosi, 1973امــروزه در پرتــو
بررســیهای جدیــد باستانشــناختی در مکــران ،مطالعــهی ایــن ویژگیهــای فرهنگــی
امکانپذیــر اســت .هــدف پژوهــش حاضــر آن اســت تــا برخــی از همســانیهای فرهنگــی
را کــه از طریــق مقایســهی گونهشــناختی ســفال قابلمطالعــه اســت را در یــک حــوزهی
جغرافیایــی گســتردهتر پیگیــری کنــد .اهمیــت و ضــرورت ایــن کار در آن اســت کــه عالوهبــر
برجســته کــردن عناصــر فرهنگــی مشــترک در خــود مکــران ،همگراییهــای فرهنگــی ایــن
(بلوچســتان ایــران و سیســتان) و غربــی (کرمــان) در
منطقــه را بــا ســرزمینهای شــمالی
ِ
فــات ایــران نشــان میدهــد .از ایــن دیــدگاه ســؤال اصلــی پژوهــش حاضــر ایــن اســت کــه،
برهمکنشهــای مکــران بیشــتر بــا چــه ســرزمینهایی بــوده اســت؟
بــرای شــناخت بهتــر ارتباطــات فرهنگــی حــوزهی مکــران در مقیــاس منطقــهای و
فرامنطقــهای الزم اســت تــا شــباهتهای موجــود در مــواد فرهنگــی ایــن محوطههــا بــا
اســتقرارهای شــاخص و شــناخته شــدهی مناطــق همجــوار مــورد مداقــه و توجــه بیشــتری
قــرار گیرنــد .از ســوی دیگــر ،بــا انجــام پژوهشهــای عمیقتــر میتــوان دادههــای بــا ارزشــی
دربــارهی رونــد شــکلگیری اســتقرارهای انســانی در عصــر مفــر غ مکــران بهدســت آورد.
گذشــته از ایــن دادههــای حاصلــه از ایــن مطالعــات از یکطــرف خواهنــد توانســت میــزان
ارتبــاط و نقــش ایــن ســرزمین را در برهمکنشهــای فرهنگــی در کل فــات ایــران ارزیابــی و
مشــخص نماینــد و از طــرف دیگــر روابــط فرهنگــی بــا ســرزمینهای شــرقی بهویــژه بــا درهی
ســند را در هــزارهی ســوم قبلازمیــاد بازســازی کننــد .نگاهــی بــه جدول گاهنــگاری و توالی
فرهنگــی ســرزمینهای واقــع در میان ـهی فــات ایــران و شــبهقارهی هنــد نشــان میدهــد
کــه تقارنهــای زمانــی معنــاداری میــان تحــوالت اقتصــادی و فرهنگــی اســتقرارهای دوران
آغــاز تاریخــی در ایــن حــوزهی جغرافیایــی وجــود دارد (جــدول  .)1از ای ـنرو ،یافتههــای
ســفالی بهدســت آمــده از بررســیهای باستانشــناختی در حــوزهی شهرســتان نیکشــهر
(تعــداد  277قطعــه ســفال شــاخص) بــرای مطالعـهی تطبیقــی و مقایسـهی گونهشــناختی
انتخــاب شــدند .مقالـهی حاضــر تــاش دارد تــا نتایــج ایــن مطالعــه را مــورد بحــث و بررســی
قــرار دهــد.

موقعیت جغرافیایی حوزهی مورد مطالعه

چشـمانداز کلــی در ســرزمین مکــران ،چشـماندازی کوهســتانی بــا ارتفاعــات َنهچنــدان بلند
و دشـتهای محــدود میانکوهــی اســت .منابــع آبــی در مکــران محــدود اســت و درمجمــوع
میتــوان ایــن منطقــهی جغرافیایــی را بخشــی از ســرزمینهای خشــک فــات ایــران
بهشــمار آورد .ایــن ســرزمین بهشــدت تحتتأثیــر جریانهــای آبوهوایــی مونســونی
ً
اقیانــوس هنــد و دریــای مکــران قــرار دارد و اغلــب شــاهد بارشهــای نســبتا شــدید در اواخــر
ً
بهــار و اوایــل تابســتان اســت .جریانهــای آبــی ســطحی در مکــران عمدتــا فصلــی اســت
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تصویــر  .1حــوزهی مکــران و برخــی محوط ههــای
همجــوار (.)Jarrige et al. 2011

و از مهمتریــن آنهــا میتــوان بــه رودخانههــای کاجــو در قصرقنــد ،گنــگ در نیکشــهر
و بنــت و فنــوج در غــرب آن اشــاره کــرد .در بخشهــای جنوبیتــر ایــن ســرزمین ،کــه
دش ـتهای دشــتیاری و باهــوکالت در آنجــا قــرار دارد ،رودخان ـهی باهــوکالت بزرگتریــن
و بــا ثباتتریــن جریــان آبــی میباشــد .اســتقرارهای انســانی از روزگار گذشــته تاکنــون
در امتــداد ایــن جریانهــای آبــی شــکلگرفتهاند و بهخوبــی میتــوان توالــی گاهنــگاری
آنهــا را در تــداوم اســتقرار در یــک محــل مشــاهده نمــود (تصویــر  .)1شهرســتان نیکشــهر
کــه بخشهــای جنوبــی و جنوبغربــی مکــران را دربــر میگیــرد ،در شــمال منتهــی
بــه ریگزارهــای اســپکه و ارتفاعــات چانــف و آهــوران اســت .همچنیــن از جنــوب ایــن
شهرســتان بــا دشـتهایی محــاط شــد ه کــه بــه دریــا منتهــی میشــوند .اراضــی بخشهــای
شــرقی و جنوبشــرقی ایــن حــوزه را کوههــای پیشــین و قصرقنــد پوشــیدهاند .ایــن
منطقــه زمســتانهای معتــدل و تابســتانهای بســیار گــرم بــا بارانهــای غیرمنتظــره و
متغیــر مونســونی در تابســتان دارد .شــورهزارهای متــروک و کرانههــای مضــرس دریایــی
از مشـ�خصات طبیعـ�ی هـ�ر دو بخـ�ش بلوچسـ�تان ایـ�ران و پاکسـ�تان اسـ�ت( (�Kulke & Ro
.)thermund, 1998: 221
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جــدول  .1گاهنــگاری ســایتهای اصلــی مناطــق
ایــران ،هنــد و شــبهجزیرهی عمــان (.)Didier, 2013

روش تحقیق

در پژوهــش حاضــر رویکــرد اصلــی بــر مبنــای دیدگاه مقایسـهای و تطبیقی اســت .دادههای
الزم بــه دو شــیوهی میدانــی و نظــری جمــعآوری شــد ه اســت .ابتــدا نمونههــای ســفالی
جمــعآوری شــده از محوطههــای باســتانی ثبــت ،مســتندنگاری و طبقهبنــدی گردیــده
و ســپس مقایســهی گونهشــناختی انجــام شــده اســت .بدینمنظــور ابتــدا ویژگیهــای
فنــی و تکنیکــی ســفالها مــورد توجــه قــرار گرفتــه و ســپس تحلیــل نتایــج آمــاری حاصــل
از طبقهبنــدی گونههــای شناســایی شــده و مقایس ـهی گونهشــناختی ارائــه شــده اســت.
بدینمنظــور باتوجــه بــه اینکــه مکــران در قلــب ســرزمینهای مــرزی ایــران و هنــد قــرار
ـان مکشــوف از ایــن مناطــق
گرفتــه ،عمــدهی مقایسـهها بــا ســفالهای عصــر مفــر ِغ همزمـ ِ
و ســرزمینهای مجــاور انجــام شــد ه تــا همگونــی بیشــتری بــا محوطههــای مکــران داشــته
باشــند .بــر همیــن اســاس ،مناطــق درنظــر گرفتــه شــده بــرای مقایس ـهی گونهشــناختی
عبارتنــداز :محوطههــای واقــع در کرمــان و بلوچســتان بــا محوریــت محوطههایــی
همچــون :تپــه یحیــی ،بمپــور ،خــوراب و دامــن؛ محوطههــای واقــع در حــوزهی فرهنگــی
رود هیرمنــد بــا محوریــت محوطههایــی همچــون :شهرســوخته ،رود بیابــان ،گــردن ریــگ
و موندیــگک (از ایــن چهــار محوطــه ،دو محوط ـهی نخســت امــروزه در خــاک ایــران قــرار
دارد و دو محوطـهی آخــر در قلمــرو افغانســتان هســتند)؛ محوطههــای واقــع در دشــت ِکــچ
مکــران بــا محوریــت محوطههایــی همچــون شــاهیتمپ و میــریکالت کــه در محــدودهی
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بلوچســتان پاکســتان واقعشــده اســت .مطالعــهی ســفال و برهمکنشهــای فرهنگــی
ِ
میــان مکــران ایــران و پاکســتان پیــش از ایــن انجــام شــده و نتایــج آن نیــز منتشــر شــده
اسـت؛ بــرای پرهیــز از تکــرار در ایــن مقالــه ســخنی از آن بهمیــان نخواهــد آمــد .خواننــدهی
عالقهمنــد بــرای اطــاع بیشــتر میتوانــد بــه مقال ـهای کــه در فصلنام ـهی مطالعــات شــبه
قــارهی هنــد در اینبــاره منتشــر شــده ،مراجعــه نمایــد (شــیرازی و دهمــرده پهلــوان .)1393
جهــت مقایس ـهی گونهشــناختی دادههــا از دو شــاخص رایــج ،یعنــی آرایــه (نقــوش و
تزیینــات) و شــکل (فــرم) ســفالها اســتفاده شــده اســت و تمامــی ســفالهای مطالعــه شــده
در جــداول گونهشــناختی آورده شــده اســت .درمجمــوع  426مــورد ارجــاع گونهشــناختی
در ارتبــاط بــا  277نمونـهی ســفالی مــورد مطالعــه در جــداول گونهشناســی ثبــت شــده کــه
جزئیــات آن بدینشــرح اســت 262 :ارجــاع بــه محوطههــای واقــع در کرمــان و بلوچســتان
و  165ارجــاع بــه محوطههــای حــوزهی فرهنگــی هیرمنــد (جــدول  .)2بدیهــی اســت کــه
اولویــت مقایســه بــا محوطههــای کاوش شــده بــوده و پــس از آن دادههــای بهدســت آمــده
از بررس ـیهای باستانشــناختی مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.

تاریخچهی مطالعات باستانشناسی جنوبشرق ایران

شــروع مطالعــات باستانشــناختی در جنوبشــرق ایــران را میتــوان دهــهی چهــارم
ســدهی بیســتم میــادی درنظــر گرفــت .در فاصل ـهی ســالهای  1931تــا  1933م« .ســر
اورل مــارک اشــتاین» بررس ـیهای باستانشــناختی گســتردهای را در شــمالغرب هنــد و
جنوبشــرق ایــران آغــاز کــرد کــه منجــر بــه شناســایی محوطههــای بیشــماری از دوران
آغازتاریخــی تــا پایــان دوران تاریخــی شــد .در کنــار بررس ـیهای باستانشــناختی ،وی بــه
کاوش برخــی از محوطههــای شــاخص ایــن منطقــه پرداخــت کــه محوطههــای بمپــور،
دامــن ،خــوراب ،چاهحســینی و دمبکــوه از مهمتریــن آنهــا هســتند ( .)Stein, 1937از
آن پــس تــا اواســط دهـهی شــصت میــادی فعالیتهــای باستانشــناختی در ایــن منطقــه
بــه محــاق فراموشــی ســپرده شــد .نقطــهی عطــف مطالعــات جدیــد باستانشناســی در
ایــن حــوزه در ســال  1966م .بــا کاوشهــای «بئاتریــس دیــکاردی» در محوط ـهی بمپــور
آغــاز گردیــد ( .)De Cardi, 1968, 1970همزمــان محوطـهی تــل ابلیــس واقــع در دشــت
مشــیز کــه در بردارنــدهی آثــاری از دوران مسوســنگ تــا پایــان مفــر غ اســت ،بهسرپرســتی
«جــوزف کالــدول» بررســی و کاوش گردیــد ( .)Caldwell, 1967در ســال بعــد دو پــروژهی
مهــم باستانشناســی دیگــر در حــوزهی جنوبشــرق آغــاز شــد کــه عبارتنــداز :کاوشهــای
محوطــهی دوران آغازتاریخــی شهرســوخته در دشــت جنوبــی سیســتان بهسرپرســتی
«ماریتســیو تــوزی» ( )Tosi, 1968, 1969, 1983و حفریــات تپــه یحیــی در دشــت صوغــان
واقـ�ع در جنوبغـ�رب کرمـ�ان بهسرپرسـ�تی «کارل لمبرگ-کارلوفسـ�کی»( (�Lamberg-Kar
 .)lovsky, 1968در همیــن زمــان نیــز کاوشهــای شــهداد بهسرپرســتی «علــی حاکمــی»
آغــاز شــد (.)Hakemi, 1997
نخســتین کاوشهــای باستانشناســی پــس از پیــروزی انقــاب اســامی در ســال
 1376هـــ.ش .و در محوط ـهی شهرســوخته بهسرپرســتی «ســید منصــور ســید ســجادی»
آغــاز گردیــد ( .)Sajjadi et al., 2003از مهمتریــن فعالیتهــای دیگــر باستانشناســی

85

86

شماره  ،15دوره هفتم ،زمستان 1396
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و توزیــع فراوانــی نمونههــای ســفالی (نگارنــدگان،
.)1395

محوطه

شماره

تعداد

درصد

محوطه

شماره

تعداد

درصد

گورستان زیارتجاه

ES002

3

1/08

دستگرد

BE017

10

3/61

سورچاه

ES004

9

3/24

باغ بهشت شرقی

MA020

17

6/13

قلعه هریدوک

ES007

3

1/08

باغ بهشت غربی

MA021

9

3/24

گورخلج

ES011

6

2/16

قلعه پهلوان

MA026

13

4/69

رحمت آباد

ES012

3

1/08

مخت آباد

MA027

4

1/44

شیشه پشت

ES015

4

1/44

رمضان گلک

MA037

14

5/05

پاکوه

ES017

9

3/24

گورستان حصارک

MA048

6

2/16

اوگینگ

ES018

4

1/44

بارن دن 2

MA051

13

4/69

تنگ سرحه

ES020

3

1/08

شهردراز

MA076

5

1/80

کالت بگ

ES021

4

1/44

کالت بزرگان

FA005

4

1/44

ناگان 1

ES023

5

1/80

مسکوتان

FA010

6

2/16

ناگان 2

ES024

4

1/44

کالت خرگوشان

FA017

5

1/80

کناریگ دپ

ES027

6

2/16

تپه کالتک

FA028

8

2/88

پتیج دپ 1

ES028

5

1/80

قلعه قصرقند

GH001

3

1/08

پتیج دپ 2

ES029

3

1/08

سیاه بن شمالی

GH002

6

2/16

ملینجان

ES030

6

2/16

سیاه بن جنوبی

GH003

2

0/72

بن رود

ES031

3

1/08

گوردوک

GH004

5

1/80

قلعه بنت

BE001

8

2/88

کوشوک 2

GH013

6

2/16

گیمک

BE004

8

2/88

کوشوک 3

GH014

7

2/52

سوهرین دوک

BE006

5

1/80

قلعه بگ

GH018

6

2/16

سردن گچین

BE011

11

3/97

کوشکک 1

GH029

7

2/52

کنار جوگن

BE016

6

2/16

گهرام کالت

GH033

3

1/08

در جنوبشــرق ایــران میتــوان بــه بررســیها و کاوشهــای باستانشناســی در جیرفــت
اشــاره کــرد .بهدنبــال فعالیتهــای غیرمجــاز و غــارت برخــی محوطههــای باســتانی
شــاخص عصــر مفــر غ در حــوزهی فرهنگــی هلی ـلرود ،گــروه کاوش مجموع ـهی فرهنگــی
ُ
کنــار صنــدل (اعــم از شــمالی و جنوبــی) بهسرپرســتی «یوســف مجیــدزاده» کار حفــاری
ُ
در تپ ـهی کنــار صنــدل جنوبــی را آغــاز کــرد .نتایــج کاوشهــای انجــام شــده نشــانگر آن
ـش مهمــی در مبــادالت فرامنطقـهای بــا ســرزمینهای
اســت کــه ایــن حــوزهی فرهنگــی نقـ ِ
دوردســتی همچــون میانــرودان و شــبه قــارهی هنــد ایفــا نمــوده اســت (Majidzadeh,
 .)2003, 2008; Majidzadeh & Perrot, 2005; Perrot, 2003از دیگــر فعالیتهــای
انجــام شــده در حــوزهی بلوچســتان پــس از انقــاب اســامی میتــوان بــه بررســیهای
صورتگرفتــه توســط «مهــدی رهبــر» (رهبــر )1381 ،و «مهــدی مرتضــوی» در درهی
بمپــور اشــاره کــرد ( .)Mortazavi, 2006کاوشهــای باستانشناســی در محوطههــای
ســلطانمیران و تممــارون واقــع در رودان (هرمــزگان) بهسرپرســتی «ســیامک ســرلک»
مــواد فرهنگــی مشــابهی را بــا جنوبشــرق ایــران آشــکار ســاخته اســت (ســرلک.)1386 ،
بررســیهای باستانشــناختی حــوزهی مکــران جنوبــی در دو مرحلــه بهسرپرســتی
«روحالــه شــیرازی» انجــام شــده اســت :یــک بررســی کوتــاه در ســال  1380هـــ.ش .کــه طــی
آن تعــدادی محوطــه باســتانی شناســایی شــد؛ و بــار دیگــر در ســالهای ( 1387شــیرازی،
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 :1388چــاپ نشــده) تــا ( 1388شــیرازی :1389 ،چــاپ نشــده) .در حقیقــت بررسـیهای
روشــمند اخیــر در نیکشــهر و چابهــار بــرای تکمیــل بررس ـیهای قبلــی تجدیــد شــده و طــی
آن درمجمــوع تعــداد  377محوطـهی باســتانی متعلــق بــه دورههــای مختلــف شناســایی
شــد کــه نشــان از اهمیــت ایــن حــوزهی جغرافیایــی در ادوار مختلــف فرهنگــی در فــات
ایــران دارد .محوطههــای شناســایی شــده از نظــر ّکمیــت و غنــای دادههــای ســفالی
متفــاوت هســتند .تنــوع و ترا کــم دادههــا در محوطههــای یــاد شــدهی خــود متأثــر از عوامــل
متعــددی همچــون انــدازه ،ترا کــم مــواد فرهنگــی و نــوع محوطــه اســت .توزیــع فراوانــی
تعــداد قطعــه در هــر محوطــه در جــدول آمــده اســت ( جــدول  .)1طــی بررسـیهای روشــمند
باستانشــناختی نیکشــهر 44 ،محوطــهی باســتانی شناســایی شــد کــه تاریــخ آنهــا بــه
هزارههــای چهــارم تــا ســوم قبلازمیــاد برمیگــردد.

حوزههای فرهنگی مورد مطالعه
الف) حوزهی هیرمند

«حــوزهی فرهنگــی تمــدن هیرمنــد» بــه منطقــهی جغرافیایــی اطــاق میشــود کــه از
کوهپایههــای جنوبــی هندوکــش شــروع شــده و تــا دریاچههــای پایانــی سیســتان ادامــه
مییابــد .عصــر مفــر غ ،مرحلــهی بســیار مهمــی در ایــن منطقــهی جغرافیایــی اســت و
شــکوفایی آنرا میتــوان در قالــب تعــداد بســیار زیــادی از محوطههــای باســتانی مربوطــه
بــه ایــن عصــر مشــاهده کــرد .تــا قبل از دهـهی  1950م .که گروه باستانشناســی فرانســوی
بهسرپرســتی «ژان-مــاری کازال» پژوهشهــای باستانشــناختی را در ایــن حــوزه شــروع
کــرد؛ اطالعــات زیــادی دربــارهی دورهی فلــز و پــس از آن وجــود نداشــت (.)Casal, 1961
اهمیــت حــوزهی فرهنگــی هیرمنــد در باستانشناســی ایــن بخــش از ســرزمینهای هنــد و
ایرانــی بــا کشــفیات باستانشــناختی در آســیای مرکــزی ،شــبه قــارهی هنــد ،و فــات ایــران
بیشــتر آشــکار شــد .در طــی هــزارهی ســوم قبلازمیــاد فرآینــد شهرنشــینی زمیــن ســیمای
ایــن حــوزهی جغرافیایــی را متحــول ســاخت و مرا کــز مهــم شهرنشــینی در ایــن حــوزهی
فرهنگــی شــکلگرفتند کــه مهمتریــن آنهــا موندیــکگ در شــمال و شهرســوخته در دشــت
جنوبــی سیســتان هســتند .گذشــته از دو محوطــهی فــوق ،میتــوان بــه محوطههــای
دهموراســی غونــدای ،ســعیدقلعه و گردنریــگ نیــز در امتــداد کرانههــای رودخانــه هیرمنــد
اشــاره نمــود ( .)Shaffer, 1978: 1در حالحاضــر توالــی گاهنــگاری در محوطههــای
شهرســوخته ،ســعیدقلعه و موندیــکگ تنهــا منبــع اطالعاتــی دربــارهی تحــوالت فرهنگــی،
اقتصــادی و اجتماعــی منطقــه در هزارههــای چهــارم و ســوم قبلازمیــاد هســتند.

ب) کرمان و مکران

درهی صوغــان ،دشــت خبیــص و دشــت جیرفــت ،ســه حــوزهی فرهنگــی عمــده در
منطقـهی کرمــان بهحســاب میآینــد کــه َنهتنهــا توســعه و تکامــل فرهنگــی در ایــن ناحیــه
را رقــم زدهانــد ،بلکــه در مقیاســی گســتردهتر بخشهــای شــرقی فــات ایــران را تحتتأثیــر
خــود قــرار دادهانــد .در اینمیــان ،درهی صوغــان معــرف قدیمیتریــن توالــی فرهنگــی (از
دورهی نوســنگی تــا عصــر آهــن) در جنوبشــرق ایــران را ارائــه کــرده کــه آثــار و بقایــای
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جــدول  .3نتایــج آمــاری مقایس ـهی گون هشــناختی
بــه تفکیــک منطقــه (نگارنــدگان.)1395 ،
نام منطقه

تعداد کل نمونههای ارجاع داده شده

درصد کل

جنوبشرق ایران

368

78/96

افغانستان

58

12/44

مکران پاکستان

40

8/58

جمع کل

466

100
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آنرا میتــوان در دو محوطــهی گزطویلــه ( )Prickett, 1986و تپــه یحیــی مشــاهده
کــرد ( .)Lamberg-Karlovsky, 1968دشــتهای میانکوهــی جیرفــت نیــز از دورهی
ً
نوســنگی پیشازســفال تــا پایــان عصــر آهــن تقریبــا بدونوقفــه شــاهد بالندگــی و رشــد
تکامــل فرهنگــی بــود ه اســت .در ایــن زمینــه میتــوان بــه کاوشهــای اخیــر در محوطـهی
گاوکشــی اشــاره کــرد کــه نشــانگر فرهنگهــای نوســنگی بــا ســفال در دشــت اســفندقه اســت
(علیدادیســلیمانی ،گفتگــوی شــخصی) .عصــر مفــر غ در حــوزهی فرهنگــی هلیــلرود
یکــی از شــکوفاترین دورههــای فرهنگــی در نیمـهی شــرقی فــات ایــران اســت و ارتباطــات
گســتردهی فرهنگــی بــا فرهنگهــای غربــی (میانــرودان) ،شــمالی (آســیای مرکــزی)،
جنوبــی (ســواحل جنوبــی خلیجفــارس و دریــای مکــران) و شــرقی (حــوزهی هیرمنــد و
درهی ســند) داشــته اســت ( .)Majidzadeh, 2003دشــت خبیــص در جنــوب کرمــان نیــز
از دیگــر حوزههــای فرهنگــی اســت کــه در عصــر مفــر غ افــزون بــر تعامــات درونمنطقـهای
نقــش مهمــی را در برهمکنشهــای فرامنطقـهای ایفــا کــرده اســت (Salvatori & Vidale,
.)1982
بههمیــن ترتیــب ســرزمین مکــران در محــل تالقــی دو حــوزهی جغرافیایــی وســیع،
یعنــی شــبهقارهی هنــد و فــات ایــران واقــع شــده و میتوانــد بهعنــوان یــک مفصــل
فرهنگــی کــه پیونــد دهنــدهی حوزههــای شــرقی بــه ســرزمینهای غربــی اســت ،درنظــر
گرفتــه شــود .ایــن ســرزمین وســیع ،ا کنــون میــان ایــران و پاکســتان تقســیم شــده ،امــا از
دیــدگاه جغرافیایــی ،ادامــه طبیعــی فــات ایــران بهســمت شــرق محســوب میشــود.
رونــد تکامــل فرهنگــی در حــوزهی مکــران ،تابعــی از شــرایط اقلیمــی و جغرافیایــی بــوده
اســت .بهدلیــل محــدود بــودن منابــع آبــی و خــاک ،اســتقرارهای انســانی همــواره در ســطح
محــدود باقیماندهانــد .انــدازهی محوطههــای باســتانی بهنــدرت از  10هکتــار فراتــر
مـیرود و محوطههــای بــزرگ شهرنشــینی همچــون شهرســوخته در ایــن حــوزهی فرهنگــی
غایــب هســتند.

ج) سند

حوزههــای فرهنگــی ســند امــروزه در کشــور پاکســتان واقــع شــده ،امــا بهلحــاظ فرهنگــی
و جغرافیایــی بخشــی از ســرزمینهای شــمالغربی و غربــی شــبهقارهی هنــد را دربــر
میگیــرد .مشــخصهی ایــن منطقــه وجــود ســرزمینهای کوهســتانی در بخشهــای
شــمالی و دش ـتهای رســوبی (در نتیج ـهی آبرفــت و رســوبگذاری رودخان ـهی ســند) در
جنــوب اســت .دشــت ســند خــود آبرفــت رودخانـهی ســند اســت و از دیربــاز محــل شــکوفایی
و نشــو و نمــای فرهنگهــای باســتانی هنــد ،بهویــژه از نیم ـهی هــزارهی ســوم تــا نیم ـهی
اول هــزارهی دوم قبلازمیــاد بــوده اســت .دشــت ســند از نظــر ویژگیهــای زمینســیما از
دو بخــش متمایــز تشــکیل شــده اســت؛ در بخــش شــمالی کــه آنرا ســند علیــا نیــز میتــوان
نامیــد ،پنــج انشــعاب عمــدهی رود ســند ،شــاملِ :جلــومِ ،چنــاب ،راوی ،بیــاس و ُســوتالی
پنجــاب پاکســتان کنونــی را تشــکیل میدهــد
ایالــت
جــاری اســت .ســند علیــا درواقــع
ِ
ِ
کــه نامگــذاری آن از همیــن پنــج جریــان آبــی مذکــور از زبــان فارســی گرفتــه شــده اســت.
مهمتریــن ویژگــی طبیعــی ایــن منطقــه تشــکیل ســاختار هیدرولوژیکــی ویــژهای اســت

برهمکنشهای فرهنگی میان مکران ،کرمان و حوزهی هیرمند...

کــه در نتیجــهی سیســتم درونشــاخهای ســند شــکلگرفته و در اصطــاح بومــی بــه آن
«دوآب» میگوینــد .درمجمــوع ،مهمتریــن واحدهــای جغرافیایــی ســند علیــا عبارتنــداز:
کوهپایههــای هیمالیــا ،دوآبهــا و کوههــای ســلیمان در جنــوب .در بخــش جنوبــی
دشــت کــه میتــوان آنرا ســند ســفلی نیــز نامیــد ،تنهــا یــک جریــان آبــی واحــد ،امــا پهــن
و عریــض جریــان دارد و سرشــاخهای از بدن ـهی اصلــی رود جــدا نمیشــود .ایــن نکتــه بــه
ســند ســفلی ویژگیهــای نیلوتیــک منحصــر بهفــردی داده اســت .ایــن جریــان واحــد آبــی
تــا نزدیکیهــای کوههــای ســلیمان بــه مســیر خــود ادامــه میدهــد و از آنجــا در نتیج ـهی
تغییــر شــیب بهســمت راســت خــود تمایــل پیــدا میکنــد ( .)Rapson, 1922: 32-36دو
اســتقرار هاراپــا و موهنجــودارو از شــاخصترین محوطههــای عصــر مفــر غ در دشــت ســند
هســتند کــه بیشــترین تعامــات و ارتباطــات فرهنگــی را بــا ســرزمین جنوبشــرقی ایــران
داشــتهاند.

تحلیل آماری و گونهشناختی سفالهای مکران جنوبی

در بیــن نمونههــا ،بیشــترین نــوع قطعــه مربــوط بــه «لب ـهی ظــروف» بــا  64/25درصــد
و کمتریــن مــورد «پایــه» بــا  1/08درصــد مشــاهده شــده اســت .تمامــی مجموع ـهی 277
قطعــهی ســفالی مــورد مطالعــه ،چر خســاز هســتند کــه خــود نشــانگر کاربــرد گســتردهی
چــرخ ســفالگری در عصــر مفــر غ در منطق ـهی مکــران اســت .عالوهبــر اســتفاده از تکنیــک
چــرخ ســفالگری ،پخــت کافــی ســفالهای مکــران جنوبــی حکایــت از پیشــرفت کورههــای
ســفال در عصــر مفــر غ ایــن منطقــه دارد .بــر ایناســاس اغلــب ســفالهای ایــن مجموعــه،
دارای پخــت کافــی بــوده و تنهــا  9/74درصــد آنهــا دارای پخــت ناکافــی بودهانــد.
بهلحــاظ خمیــره ،در بیــن ســفالهای عصــر مفــر غ منطقــه ،ســفال قرمــز و خاکســتری
بهترتیــب بــا  42/59و  41/15درصــد ،بیشــترین درصــد را بهخــود اختصــاص دادهانــد
و ســفال بــا خمیــرهی نخــودی بــا  15/52درصــد در جایــگاه بعــدی قــرار گرفتــه اســت.
مــادهی چســبانندهی اصلــی ســفالها از نــوع کانــی متشــکل از شـنریز و ماسـهبادی بــوده
و شــواهدی از اســتفاده از شــاموت گیاهــی در میــان نمونههــای ســفالی مشــاهده نشــده
اســت.
 64/98درصــد ســفالهای مــورد مطالعــه ،دارای کیفیــت ظریــف هســتند .پــس از آن
ســفالهای بــا کیفیــت متوســط قــرار دارنــد کــه  32/85درصــد را دربــر میگیــرد و درنهایــت
 2/16درصــد ســفالها نیــز دارای کیفیــت خشــن هســتند .پوشــش ســفالهای مــورد
مطالعــه نیــز متفــاوت هســتند .بــر ایناســاس  57/03درصــد ســفالینهها از نــوع خودرویــه و
بقیــه دارای پوشــش ِگلــی هســتند ( 31/7درصــد دارای پوشــش ِگلــی رقیــق و  11/2درصــد
دارای پوشــش ِگلــی غلیــظ) .درصــد بــاالی پوشــش ِگلــی در ســطح بیرونــی ســفالهای ایــن
دوره یــک نیــاز فنــی جهــت ایجــاد ســطحی صــاف بــرای نقاشــی بــرروی ســطحی صــاف و
همــوار بــوده اســت.
در مــورد نــوع تزییــن ســفالهای منطقــهی مکــران جنوبــی میتــوان اینگونــه
نتیجــه گرفــت کــه تزییــن نــوع نقاشــی ،بیشــترین درصــد را بهخــود اختصــاص داده
اســت بهگون ـهای کــه  74/72درصــد ســفالها دارای تزییــن نقاشــی هســتند .در کنــار آن
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جــدول  .4مقایس ـهی نمون ههــای ســفالی مکــران
جنوبــی بــا سیســتان ،کرمــان و افغانســتان
(نگارنــدگان.)1395 ،

قابل مقایسه با
سفال محوطههای

مقایسه

عصر مفر غ مکران جنوبی

بهلحاظ

نقش

طر ح

کرمان-سیستان

جنوب شرق ایران

(شهرسوخته ،رود بیابان و تپه یحیی)

(بمپور ،خوراب و دامین)

افغانستان

Salvatori & Vidale, 1997: P: 154,
Fig 208, No: 1, Shahr-i Sokhta,

کناریگ دپ

Periode III, Phase 3

ES027

De Cardi, 1970, P:
296, Fig 29, No: 316,
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َ
تزییناتــی همچــون نقشکنــده بــا  3/86و نقشافــزوده بــا  0/96درصــد نیــز در ایــن دوران
اســتفاده شــده اســت .بیشــترین نقشمایـهی اســتفاده شــده در ایــن دوران ،نقشمایـهی
هندســی اســت کــه  97/58درصــد نقشمایــه ســفالها را بهخــود اختصــاص داده و تنهــا
چنــد مــورد نقــش حیوانــی ،مــواج و ترکیبــی دیــده میشــود .غالــب رنــگ نقــش اســتفاده
شــده از نــوع طیــف ســیاه تــا قهــوهای اســت و تنهــا در مــوارد معــدودی رنــگ قرمــز اســتفاده
شــده اســت.
هــدف از مقایس ـهی گونهشــناختی ســفالهای عصــر مفــر غ مکــران جنوبــی مشــخص
کــردن ارتباطــات فرهنگــی ایــن حــوزه بــا ســایر مناطــق بــوده اســت .جــداول طراحــی شــده
براســاس مقایس ـهی فــرم و ارای ـهی ســفالها نشــانگر مشــابهتهای زیــاد بــا نمونههــای
مکشــوف از حــوزهی بلوچســتان ،سیســتان و کرمــان مــی باشــند (جــدول  .)4مقایس ـهی
شــباهتهای موجــود میــان فــرم و نقــوش ســفالهای مکــران جنوبــی در عصــر مفــر غ
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بــا مناطــق فــوق ،گویــای وجــود برهمکنشهــای اقتصــادی و فرهنگــی در محــدودهی
ســرزمینهای مــرزی هنــد و ایرانــی از یکطــرف و تعامالت اقتصــادی ،فرهنگی و اجتماعی
بــا کوهپایههــای کوپــت داغ از طــرف دیگــر اســت .ا کنــون مطالعــات باستانشناســی وجــود
یــک شــبکهی مبادالتــی گســترده در هــزارهی ســوم قبلازمیــاد را بــه اثبــات رســانده اســت
کــه دخیــل در امــر توزیــع منابــع کانــی و مــواد خــام مــورد نیــاز در بازارهــای غربــی بهویــژه
در بخشهـ�ای جنوبغربـ�ی فـلات ایـ�ران و میانـ�رودان بـ�وده اسـ�ت(  (�Lamberg-Kar
 .)lovsky & Tosi, 1973: 34-44ایــن شــبکهی مبادالتــی ســرزمینهای وســیعی را از
آســیای مرکــزی گرفتــه تــا شــبهقارهی هنــد و ســواحل جنوبــی دریــای مکــران و خلیجفــارس
و میانــرودان بههــم پیونــد مـیداده اســت .در همیــن زمینــه میتــوان بــه مــواد فرهنگــی از
نـ�وع «تمـ�دن جیحونـ�ی» اشـ�اره نمـ�ود کـ�ه در بلوچسـ�تان یافـ�ت شـ�ده اسـ�ت( (�Kohl & Potti
 .)er, 1990-1992: 93-94در تدفینهــای عصــر مفــر غ خــوراب مهرههــای تزیینــی کشــف
ً
شــده ( )Stein, 1937: pl. X, Khur. 259کــه اخیــرا نمونههــای مشــابه آن از گورســتان
گنـ�ور تپـ�ه واقـ�ع در دلتـ�ای مرغـ�اب در جنـ�وب ترکمنسـ�تان بهدسـ�ت آمـ�ده اسـ�ت( (�Sarian
 .)idi, 2006: 216شــاید وجــود اینگون ـهی مــواد فرهنگــی در بخشهــای جنوبشــرقی
ایــران حکایــت از آن دارد کــه ریشــهی تمــدن جیحونــی در ایــن بخــش از فــات ایــران
شــکلگرفته اســت.
کاوشهــای باستانشناســی جدیــد در جنــوب خراســان شــواهد متنــوع دیگــری از
ارتباطــات فرهنگــی حــوزهی شــرقی فــات ایــران را بــا آســیای مرکــزی از یکطــرف ،و
میانــرودان از طــرف دیگــر ،آشــکار ســاخته اســت .در کاوشهــای محوطــه کلهکــوب ســرایان
از الیههــای مربــوط بــه اواخــر هــزارهی چهــارم قبلازمیــاد کاســههای لبهواریختــه
بهدســت آمــده اســت کــه مبیــن گســترش مــوج فرهنــگ اروکــی تــا منتهیالیــه شــرقی
فــات ایــران اســت (عنانــی و همــکاران .)1393 ،ایــن گونــهی ســفالها ،عالوهبــر
حــوزهی جنوبــی خراســان ،از محوطههــای باســتانی ریگانبــار و محطوطآبــاد در
جیرفــت بهدســت آمــده اســت .جالــب اســت اشــاره شــود کــه نمونــهی ســفالهای
لبهواریخت ـهی بهدســت آمــده از جیرفــت از تنــوع شــکل زیــادی برخــوردار هســتند کــه در
ســایر مناطــق نمیتــوان ایــن تنــوع را مشــاهده نمــود .شــاید یکــی از دالیــل آن ایــن باشــد
کــه اینگون ـهی ســفال در خــود محــل تولیــد میشــدهاند و در برخــی مــوارد متأثــر از شــکل
ســفالهای بومــی بودهانــد .بــرای نمونــه در محوط ـهی محطوطآبــاد تأثیــر شــکل ظــروف
مخروطــی را کــه در هــزارهی چهــارم قبلازمیــاد شــایع بــوده اســت ،بــر روی ســفالهای
لبهواریختــهی محطوطآبــاد بهراحتــی میتــوان مشــاهده کــرد (Desset et al., 2013:
 .)9-10; 12; 14دیگــر محوط ـهی باســتانی در کرمــان کــه از آن مــواد فرهنگــی مرتبــط بــا
فرهنــگ اوروکــی بهدســت آمــده اســت ،تپــه یحیــی میباشــد .از دورهی  IVCدر یحیــی،
عالوهبــر کاس ـههای لبهواریختــه و مهرهــای اســتوانهای نــوع جمدتنصــر ،تعــداد شــش
لوح ـهی آغــاز ایالمــی کشــف شــده اســت .در یکــی از اتاقهــای متعلــق بههمیــن دورهی
فرهنگــی ،هشــتادوچهار لوح ـهی ســفید و نانوشــت ه بهدســت آمــده کــه نشــانگر آن اســت
کــه ایــن لوحههــا در محــل تهیــه و نوشــته میشــدهاند (Lamberg-Karlovsky & Kohl,
 .)1971: 18از شهرســوخته تاکنــون ســفالهای لبهواریختــه گــزارش نشــده اســت؛ امــا از
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قدیمیتریــن الیههــای ایــن اســتقرار آغازتاریخــی ،یــک لوحـهی آغازایالمــی و نیــز مهرهــای
اســتوانهای نــوع جمدتنصــر و اثــرات آنهــا کشــف شــده کــه نشــانگر حضــور و گســترش
فرهنــگ اوروکــی تــا ســرحدات ســرزمینهای مــرزی هنــد و ایرانــی میباشــد .همچنیــن
کاســههای لبهواریختــه از محوطــهی میــریکالت نیــز گــزارش شــده اســت (:1994
.)Besenval, 1997: fig. 18521
در محوطــهی کلهکــوب در کنــار ســفالهای لبهواریختــه از الیههــای مربــوط بــه
آغــاز هــزارهی ســوم قبلازمیــاد ،مهرهــای مشــبک فلــزی بهدســت آمــده اســت (عنانــی و
همــکاران )1393 ،کــه در جنوبشــرق ایــران ،جنــوب ترکمنســتان ،جنــوب ازبکســتان و
حتــی تــا ترکســتان چیــن نمونههــای مشــابه آن کشــف شــده اســت (.)Baghestani, 1997
پیــدا شــدن ایــن مــواد فرهنگــی در امتــداد راه ارتباطــی آســیای مرکــزی بــه سیســتان و نیــز
بلوچســتان ،نشــانگر آن اســت کــه در ایــن مســیر حلقههــای میانجــی وجــود داشــته کــه
تبــادالت فرهنگــی ،اقتصــادی و اجتماعــی را آســانتر میکردهانــد .متأســفانه در حالحاضــر
اطالعــات مــا دربــارهی ایــن ایســتگاهها انــدک و ناقــص هســتند .در بخشهــای شــمالی
خراســان ،بررس ـیها و کاوشهــای باستانشناســی مربــوط بــه هــزارهی ســوم قبلازمیــاد
ّ
در امتـ�داد ایـ�ن راه ارتباطـ�ی مهـ�م ،تنهـ�ا محـ�دود بـ�ه کاوشهـ�ای محوطههـ�ای چللـ�و( (�Vah
 ،)dati, 2011تپــه دامغانــی در ســبزوار (وحدتــی و همــکاران )1389 ،و قرهچشــمه (باصفــا،
گفتگــوی شــخصی) در نیشــابور هســتند .ســایر بخشهــای شــمالی و مرکــزی خراســان از
ایــن منظــر ناشــناخته باقیماندهانــد.
دادههــای باستانشناســی ،حکایــت از آن دارنــد کــه در پایــان هــزارهی ســوم
قبلازمیــاد مشــابهتهای زیــادی میــان ســفالهای مکــران و شهرســوخته بــا امالنــار واقــع
در کرانههــای جنوبــی دریــای مکــران وجــود دارد .در دورهی فرهنگــی امالنــار (حــدود 2100
ً
قبلازمیــاد) تقریبــا  10%درصــد مجموعهســفالهای تدفینــی ،متشــکل از ظروفــی اســت
کــه از فــات ایــران و بهویــژه جنوبشــرق آن وارد شــدهاند (.)Cleuziou & Vogt, 1985
در کنــار ا کثریــت ســفالهای وارادتــی از ایــران ،تعــداد محــدودی نیــز کپیهــای محلــی از
آنهــا در میــان مجموعهســفالی دورهی امالنــار بهچشــم میخــورد .ســفالهای تقلیــدی
در عمــان آنچنــان بــا نمونههــای اصلــی شــباهت دارنــد کــه بــدون انجــام تجزیــهی
عنصــری امــکان تفکیــک آنهــا از همدیگــر وجــود نــدارد ( .)Méry, 1994: 400شــباهت
ســفالهای خاکســتریرنگ بــا نقــوش منقــور دورهی  IVشهرســوخته ،دورهی  Vو VI
بمپــور و دورهی امالنــار نیــز چشــمگیر اســت .خمرههــای خاکســتریرنگ منقــوش بــه
نقشمایههــای جانــوری (بــز) از شهرســوخته ،بمپــور ،امالنــار و تــل ابــرق کشــف شــده کــه
ً
کامــا مشــابه همدیگــر هســتند ( .)Tosi, 1976دادههــای باستانشــناختی کــه از تــل ابــرق
در اختیــار اســت ،مبیــن وجــود خمرههــای خاکســتریرنگی اســت کــه در قســمت شــانه
دارای زاوی ـهای تیــز اســت و تمــام ســطح بیرونــی آن بــا نقــوش هندســی و گیاهــی تزییــن
شــده اســت ( .)Potts, 2003: fig. 14, 15, 16نقــوش گیاهــی (نقــش نخــل و شــاخههای
ً
آویــزان آن) و نیــز نقــوش بهشــکل  Mکامــا قابلمقایســه بــا نمونههــای مکشــوف از بمپــور
ُ
 IVا( ،)De Cardi, 1970: fig. 23, 34, 187کنار صندل ( )Majidzadeh, 2008و مکران
هســتند .کاوشهــای باستانشــناختی در راسالجنیــز دو گونـهی ســفال شــاخص را آشــکار
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کــرده اســت .گونــهی نخســت ،نوعــی ســفال نخودیرنــگ اســت کــه دارای شــاموت
ماسـهای اســت و بــا نقــوش ســادهی هندســی تزییــن شــده اســت .ایــن گونـهی ســفال کــه
ً
از راسالجنیــز  IIگــزارش شــده ،احتمــاال توســط پیشــهورانی در منطقــهی وادی بطحــا
تولیــد میشــده کــه دارای اقتصــاد معیشــتی کشــاورزی بودهانــد .بهمــوازات ســفالهای
نخودیرنــگ ،ســفال قرمــز ظریــف و ســفال منقــوش خاکســتری هرچنــد بــا درصــد کمتــری
نیــز وجــود دارد .دومیــن گونــهی ســفال راسالجنیــز  IIســفالهای وارادتــی از حــوزهی
ســند اســت .حــدود  %40ســفالهای دورهی  IIراسالجنیــز را ســفالهای وارادتــی تشــکیل
میدهــد .حضــور چش ـمگیر ســفالهای هاراپایــی در ایــن محوطــه بهطــور قطــع در ارتبــاط
قابل مقایسه با
سفال محوطههای

مقایسه

عصر مفر غ مکران جنوبی

بهلحاظ

طر ح

جنوبشرق ایران
(بمپور ،خوراب و دامین)

نقش
De Cardi, 1970: P: 294, Fig 28, No 272, Bampur

سردن گچین

IV, Phase2

BE011

نقش

De Cardi 1970, P: 280, Fig 18, No 22, Bampur II

سردن گچین
BE011
De Cardi 1970, P: 280, Fig 18, No 22, Bampur II

سردن گچین

نقش

BE011

De Cardi, 1970: P: 283, Fig 20, No 75, Bampur II

نقش
سوهرین دوک

De Cardi, 1970: P: 288, Fig 23, No 177, Bampur

BE006

IV, Phase :1

فرم
دستگرد
BE017

De Cardi 1970, P: 317, Fig: 43, No 446, Bampur VI

جدول  .4مقایسه نمونههای سفالی مکران جنوبی با سایر محوطههای بلوچستان

جــدول  .5مقایس ـهی نمونههــای ســفالی
مکــران جنوبــی بــا ســایر محوط ههــای بلوچســتان
(نگارنــدگان.)1395 ،
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جــدول  .6مقایس ـهی نمونههــای ســفالی مکــران
جنوبــی بــا سیســتان ،کرمــان و افغانســتان
(نگارنــدگان.)1395 ،

قابل مقایسه با
سفال محوطههای

مقایسه

عصر مفر غ مکران جنوبی

بهلحاظ

طر ح

کرمان-سیستان

جنوبشرق ایران

(شهرسوخته ،رود بیابان و تپه یحیی)

(بمپور ،خوراب و دامین)

فرم
گیمک

Lamberg-Karlovsky, 1970: P: 91,

BE004

Fig: 37, No C

فرم
Salvatori & Vidale, 1997, P: 86, Fig
گیمک

86, No 2, Shahr-i Sokhta Phase 8-7

BE004

Salvatori & Vidale, 1997: P: 114,

نقش

سوهرین دوک

Fig 141, No 3, Shahr-i Sokhta

BE006

Phase 5a

De Cardi, 1970: P: 285, Fig 21, No
102, Bampur II

فرم
سوهرین دوک
BE006

De Cardi, 1970: P: 298, Fig 43, No
264, Bampur I-IV.

جــدول  .7مقایس ـهی نمون ههــای ســفالی مکــران
جنوبــی بــا سیســتان ،کرمــان ،بلوچســتان ایــران و
افغانســتان (نگارنــدگان.)1395 ،

قابل مقایسه با
سفال محوطههای

مقایسه

عصر مفر غ مکران جنوبی

بهلحاظ

طر ح

کرمان-سیستان

جنوبشرق ایران

(شهرسوخته ،رود بیابان و تپه یحیی)

(بمپور ،خوراب و دامین)

افغانستان

فرم و
نقش

Salvatori & Vidale, 1997: P: 130,

سورچاه

Fig 170, Shahr-i Sokhta

ES004

Periode II, Phase 5b

De Cardi, 1970: P: 291,

Fairservis, 1961: P: 106, No:

Fig: 25, No:245, Bampur

31, Gardan-e Reg

IV, Phase:1

نقش
َ
َسردن گچین
ES004

De Cardi, 1970: P: 286,

Fairservis, 1961: P: 106, No:

Salvatori & Vidale, 1997: P: 132,

Fig: 22, No: 153, Bampur

26, Gardan-e Reg

Fig 173, N:7, Shahr-i Sokhta,

III

Periode II, Phase 5b

ن ســند اســت و از آنهــا بــرای حمــل مــواد و کاالهــای مبادالتــی
بــا تجــارت دریایــی بــا ســرزمی 
دریایــی اســتفاده میشــده اســت ( .)Cleuziou & Tosi, 2000: 44ایــن نکتــه بیانگــر
آن اســت کــه فضاهــای برهمکنــش َنهتنهــا در خــود فــات ایــران وجــود داشــته ،بلکــه بــه
ســرزمین حاشــیهی آن نیــز گســترش یافتــه اســت.

برهمکنشهای فرهنگی میان مکران ،کرمان و حوزهی هیرمند...

قابل مقایسه با
سفال محوطههای

مقایسه

عصر مفر غ مکران جتوبی

به لحاظ

طر ح

جنوب شرق ایران

افغانستان

(بمپور ،خوراب ،دامین)

De Cardi, 1970: P: 107, Fig: 37, No:108,
Bampur V , Phase :2
نقش
سورچاه
ES004
De Cardi, 1968: P: 145, Fig: 10, No:62,
Bampur V , Phase :1

فرم و
نقش
سورچاه
ES004

De Cardi, 1970: P: 291, Fig: 25, No:244,

Fairservis, 1961: P: 114, No: 131,

Bampur IV, Phase :1

Gardan-e Reg

برهمکنشهــای حــوزهی مکــران در هــزارهی ســوم قبلازمیــاد بــا کرمــان ،سیســتان،
ســواحل جنوبــی دریــای مکــران و تــا حــدودی بــا آســیای مرکــزی بــوده اســت (جــداول
 .)5-8کاوشهــای باستانشــناختی کــه تاکنــون در بلوچســتان ایــران انجــام شــده،
بهویــژه محوطــهی باســتانی بمپــور ،هیچگونــه دادهای را کــه نشــانگر ارتبــاط مســتقیم
بــا محوطههــای حــوزهی ســند باشــد ،آشــکار نکــرده اســت .در حالیکــه در محوطههــای
حــوزهی رود هیرمنــد ،چــه از موندیــگک و چــه از شهرســوخته ،دادههــای متنوعی بهدســت
آمــده کــه نشــانگر ارتباطــات مســتقیم بــا محوطههــای هاراپایــی و موهنجــودارو میباشــد
( .)Cortesi et al., 2008از محوط ـهی باســتانی موندیــگک تعــدادی پیکــرک انســانی از
نــوع زاب گــزارش شــده اســت کــه در نــوع خــود بینظیــر اســت (.)Tosi et al., 1992: 216
ً
مشــابه چنیــن پیکرکهایــی اخیــرا از منطق ـهی رودان در هرمــزگان بهدســت آمــده اســت
(حصــاری و ســرلک .)1395 ،مــواد فرهنگــی ســندی کــه از شهرســوخته بهدســت آمــده
ســیاههی بلنــدی را تشــکیل میدهــد .گذشــته از ســفالهای شــاخص نــوع هاراپایــی،
دیگــر مــواد فرهنگــی ،شــامل :پیکرکهــای انســانی ،مهرهــای مســطح ســنگی ،مهرههــای
ســنگ تزیینــی ،انــواع متنــوع تــاس و مهرههــای بــازی ،دو گونــهی تزیینــات صدفــی،
بخشــی از یــک ُمهــر اســتوانهای بــا عالئــم هاراپایــی ،مجســمههای کوچــک ســنگی انســانی
و اشــیاء ِگلــی مثلثیشــکل کــه بــه «کیکهــای ســفالی» مشــهور شــدهاند (Cortesi et al.,
 .)2008: 16-17کاوشهــای باستانشناســی در میــریکالت و شــاهیتمپ در مکــران
پاکســتان مــواد فرهنگــی را آشــکار کــرده کــه بهخوبــی مبیــن ایــن ارتباطــات اســت .از جملــه
ایــن مــواد فرهنگــی میتــوان بــه ُمهرهــای ســندی اشــاره کــرد کــه از میــریکالت بهدســت
آمــده اســت (.)Ascalone, 2008: 261
گذشــته از ایــن ،نمونههــای فلــزی بهدســت آمــده از بلوچســتان شــباهتهای زیــادی
را بــا اشــیاء فلــزی آســیای مرکــزی نشــان میدهــد .کشــف یــک تبــر مفرغــی در یکــی از
گورهــای خــوراب ارتباطــات بیشــتری بــا جنوبشــرق ایــران و نیــز آســیای مرکــزی نشــان
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مکــران جنوبــی بــا بلوچســتان ایــران و افغانســتان
(نگارنــدگان.)1395 ،
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میدهــد .بــرروی قســمت فوقانــی ایــن تبــر ،نقشبرجســته شــتری وجــود دارد کــه بــا
نمونههــای مشــابه در مناطــق فرهنگــی بلــخ و مارگــوش قابلمقایســه اســت (Stein,
.)1937: pl. XVIII, Khur, E.i.258

نتیجهگیری

در پژوهــش حاضــر ،تــاش شــد تــا ضمــن معرفــی ویژگیهــای فرهنگــی حــوزهی مکــران
در هــزارهی ســوم قبلازمیــاد ارتباطــات آن بــا ســایر مناطــق دور و نزدیــک براســاس مــواد
فرهنگــی مطالعــه شــود .نگاهــی گــذرا بــه مشــابهتهای مــواد فرهنگــی مکــران بــا ســایر
مناطــق همجــوار همچــون :سیســتان ،کرمــان ،آســیای مرکــزی و تــا حــدودی حــوزهی
ـش پویــا و زنــدهای در نیم ـهی شــرقی فــات
ســند ،نشــان میدهــد کــه فضاهــای برهمکنـ ِ
ایــران ،از شــمال تــا جنــوب ،وجــود داشــته کــه در آن مــواد خامــی همچــون ســنگهای
نیمهقیمتــی (الجــورد و فیــروزه) ،فلــزات گرانبهــا (طــا و نقــره) و ســایر کانیهــا در گــردش
و مبادلــه بودهانــد .در ایــن شــبکههای مبادالتــی َنهتنهــا کاالهــا در حرکــت و گــردش بــوده؛
بلکــه افــکار ،ایدههــا و فنآوریهــا نیــز مبادلــه میشــده اســت.
فرآینــد شهرنشــینی در هــزارهی ســوم قبلازمیــاد در نیمــهی شــرقی فــات ایــران
(کــه جلوههــای آنرا میتــوان در محوطههایــی همچــون شهرســوخته ،حصــار ،شــهداد
و جیرفــت مشــاهده نمــود) ،از نظــر الگــوی اســتقرار مبتنیبــر نظامــی سلســلهمراتبی
بــوده اســت .در اغلــب مناطــق جغرافیایــی کــه مرا کــز شــهری اولیــه شــکلگرفتهاند،
محوطههــای اقمــاری زیــادی را میتــوان در اطــراف کالن اســتقرارها مشــاهده کــرد .بــرای
نمونــه ،در دشــت جنــوب سیســتان در اطــراف شهرســوخته بیــش از صدهــا اســتقرار اقمــاری
شناســایی شــده کــه از نظــر انــدازه بســیار متنــوع هســتند .براســاس دادههــای موجــود ،ایــن
اســتقرارهای اقمــاری از نظــر انــدازه بهدســتههای کوچــک ،متوســط ،بــزرگ و خیلــی بــزرگ
قابــل تقســیمبندی هســتند .امــا در اینمیــان درههــای باریــک مکــران بــا منابــع آب و
خــاک محــدود و بهدلیــل امکانــات بالقــوهی پاییــن ،فاقــد اســتقرارهای بزرگــی همچــون
شهرســوخته یــا شــهداد بــوده اســت؛ امــا بهدلیــل قــرار گرفتــن در موقعیــت جغرافیایــی
اســتراتژیک و نیــز شــبکههای مبادالتــی کــه دو دنیــای ایرانــی و هنــدی را بههــم پیونــد
مــیزده اســت ،اســتقرارهای انســانی هرچنــد بــا گســترهی محــدود نقــش مهمــی را در
تعامــات فرهنگــی و اقتصــادی ایفــا کردهانــد.
ناگفتــه پیداســت کــه موضــوع ارتبــاط و تمــاس فرهنگهــا و ســرزمینها در دوران
آغازتاریخــی ،موضوعــی پیچیــده اســت؛ بهویــژه ا گــر بخواهیــم ایــن موضــوع را باتوجــه
بــه عناصــری محــدود بررســی نماییــم .ا گــر مشــکالتی همچــون نبــود نوشــتار و دادههــای
زبانشــناختی را نیــز بــه مشــکات بیافزاییــم ،دشــواری کار خــود را بیشــتر نشــان میدهــد.
ً
از آݣنجاییکــه دادههــای مــورد مطالعــه صرفــا از بررســیهای باستانشناســی بهدســت
ً
آمدهانــد ،امــکان افــزودن و مطالعــهی ســایر مــواد فرهنگــی کــه معمــوال از کاوشهــا
بهدســت میآینــد و بــرای شــناخت برهمکنشهــای فرهنگــی ســودمند هســتند ،وجــود
نــدارد .از ایــنرو تصویــر کاملــی از وضعیــت تعامــات فرهنگــی مکــران و ســرزمینهای
همجــوار در هــزارهی ســوم قبلازمیــاد نمیتــوان ارائــه نمــود؛ امــا بــا اینحــال ،همیــن

برهمکنشهای فرهنگی میان مکران ،کرمان و حوزهی هیرمند...

مطالعــهی مقدماتــی نیــز میتوانــد بهعنــوان گامــی ابتدایــی بــرای تــداوم مطالعــات در
اینبــاره درنظــر گرفتــه شــود.
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