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چکیده

دشــت رودبــار جنــوب در جنوبشــرقی حــوزهی فرهنگــی هلیــلرود و در جنوبشــرق ایــران
واقعشــده اســت؛ ایــن منطقــه بهواســطهی شــرایط زیس ـتمحیطی مناســب ازجملــه آب دائــم
هلیــلرود و دشــت وســیع و حاصلخیــز ،از گذشــته دارای قابلیتهــای فــراوان بــرای زندگــی
اجتماعــات انســانی بــوده اســت.این تحقیــق برپایــهی ســؤاالتی راجعبــه الگــو و نحــوهی
پراکنــش و گونههــای مختلــف اســتقرارها در دورههــای مختلــف ،عوامــل تأثیرگــذار بــر ایــن الگو و
برهمکنشهــای فرهنگــی بــا دیگــر مناطق همجــوار؛ و با فرضیاتــی ازجمله تأثیرگذاری هلیـلرود
و شــرایط طبیعــی دشــت و مناطــق کوهســتانی بــر نحــوهی پراکنــش و انــدازهی محوطههــا
و برهمکنشهــای متقابــل بــا مناطــق پیرامــون و باهــدف آ گاهــی از وضعیــت اســتقرارها و
برهمکنشهــای ایــن منطقــه بــا ســایر بخشهــای حــوزهی هلی ـلرود و شناســایی نحــوهی
پراکنــش فرهنگهــای منطقــه در طــی دورههــای مختلــف انجامشــده اســت .روش تحقیــق
میدانــی و اســنادی بــوده اســت .بررسـیها در محــدودهای بــه وســعت بیــش از  6000کیلومترمربع
ط به دورههای مختلف است؛ این محوطهها
انجام و حاصل آن شناسایی  279محوطه مربو 
بهلحــاظ ماهیــت و ریختشناســی در پنــج گــروه کلــی جــای میگیرنــد -1 :تپههــا و محوطههای
اســتقراری -2 ،گورســتانها -3 ،قلعههــا -4 ،آســیابهای آبــی -5 ،نقــوش صخــرهای.
محوطههــای یادشــده براســاس گاهنگاریهــای نســبی انجامشــده بــه دورههــای مختلــف
نســبت داده شــدهاند؛ از ایــن میــان  97محوطــه دربردارنــدهی آثــار دورهی پیشازتاریخــی145 ،
محوطه دورهی تاریخی و  48محوطه دورهی اســامی اســت .براســاس بررسـیهای انجامشده
قدمت کهنترین اســتقرارهای شناساییشــده در حوزهی رودبار جنوب به دورهی مسوســنگ
میرســد ،شناســایی محوطههایــی از دورههــای مفــرغ ،تاریخــی و اســامی ،نشــاندهندهی
توالــی اســتقرارها در ایــن منطقــه اســت .الگــوی پراکنــش محوطههــای واقـعدر دشــت و مناطــق
کوهپایـهای اطــراف بیشــتر الگویــی خوشـهای اســت؛ باتوجه به شــواهد موجــود ازجمله موقعیت
مکانــی ،وســعت ،میــزان و تراکــم آثــار ســطحی محوطههــا میتــوان آنها را بــه اســتقرارهای دائم
یــا موقــت نســبت داد .ایــن مقالــه تــاش میکنــد ضمــن معرفــی گونههــای مختلــف اســتقرارها در
حــوزهی رودبــار جنــوب ،چشـماندازی کلــی از گذشــتهی ایــن منطقــه ارائــه کنــد.
کلیــدواژگان :بررســی باستانشناســی ،دشــت رودبــار جنــوب ،الگــوی پرا کنــش ،حــوزهی
فرهنگــی هلیلرود.
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مقدمه

شناســایی و ثبــت صدهــا تپــه و محوطهی باســتانی متعلق به دورههــای فرهنگی گوناگون
در حــوزهی بــزرگ درون فرهنگــی هلیـلرود (ر .ک .بــه :مجیدزاده و ســرلک ،)4 :1381 ،یا
آنگونــه کــه حمیــده چوبــک پیشــنهاد کرده اســت ،حــوزهی فرهنگــی جازموریــان (چوبک،
 ،)15 :1383نشــانگر غنــا و سرشــاری ایــن حــوزه و بهویــژه ســرزمین رودبــار جنــوب واقـعدر
بخــش جنوبشــرقی ایــن حــوزه اســت؛ پژوهشهــای باستانشناســی صورتگرفتــه
در دشــت رودبــار و مناطــق کوهســتانی اطــراف آن بســیار انــدک (سیدســجادی:1374 ،
127 -130؛ مجیــدزاده4-5 :1381 ،؛ چوبــک )1383 ،و آنهــم محــدود بــه مناطقــی از
حاشــیهی هلیـلرود بــوده اســت ،کمبــود مطالعــات باستانشــناختی فرا گیــر در کل منطقــه
بهشــدت احســاس میشــود .در ســال  1382هـــ.ش .دهقانــی بخشهایــی از رودبــار
جنــوب را موردبررســی باستانشناســی قــرارداد (دهقانــی )1382 ،کــه ایــن منطقــه نیــز
بیشــتر مناطــق حاشــیهای هلیــلرود را شــامل میشــد و همچنــان پرســشهای زیــادی
دربــارهی چگونگــی وضعیــت اســتقرارهای مناطــق کوهســتانی پیرامــون دشــت وجــود
داشــت .در دومیــن فصــل بررســی باستانشناســی در شهرســتان رودبــار جنــوب کــه در
زمســتان  1391انجــام شــد (دانشــی )1391 ،مناطــق کوهســتانی و باقیمانــدهی مناطــق
دشــت موردبررســی قــرار گرفتنــد.
مهمتریــن ســؤاالت ایــن تحقیــق راجعبــه الگــوی اســتقراری و نحــوهی پرا کنــش و
گونههــای مختلــف اســتقرارها در دورههــای مختلــف ،عوامــل تأثیرگــذار در نــوع الگــوی
اســتقراری محوطههــا و برهمکنشهــای فرهنگــی منطقــهی رودبارجنــوب بــا مناطــق
همجــوار در طــی دوران مختلــف مطــرح شــده اســت .در برابــر ســؤاالت مطــرح شــده،
فرضیاتــی نیــز وجــود دارد ،انتظــار مـیرود الگــوی اســتقراری ،نحــوهی پرا کنــش و انــدازهی
محوطههــا بیشــتر براســاس ســاختارهای تأثیرگــذار بــر شــکلگیری آنهــا ازجملــه موقعیــت
آنهــا نســبت بــه هلیـلرود و شــرایط طبیعــی دشــت و مناطــق کوهســتانی و کوهپایههــای
اطــراف دشــت باشــد و الگوهــای خوشـهای را در ایــن مناطــق بهوجــود آورده باشــد .وجــود
رودخانهی هلیلرود از یکطرف و نیز قرار گرفتن در انتهای دشــت وســیعی که از جیرفت
در شــمال شــروع شــده و بــا عنبرآبــاد در بخشهــای میانــی ادامــه پیــدا کــرده و درنهایــت بــه
دشــت رودبــار در جنــوب منتهــی میشــود و وجــود کوهســتانهای شــمال و شــرق و مناطــق
مرتفــع و شــرایط مســاعد اقلیمــی و زیســت-محیطی (منابــع آب ،زمینهــای حاصلخیــز)...
ازجملــه عوامــل تأثیرگــذار بــر شــکلگیری اســتقرارها و نــوع الگــوی اســتقراری محوطههــا
در دورههــای مختلــف در ایــن منطقــه بــوده اســت؛ همچنیــن وجــود شــباهتهای مــواد
فرهنگــی (بهویــژه ســفال) و الگوهــای فضایــی ایــن محوطههــا بــا مناطــق همجــوار
نشــاندهندهی وجــود فرهنگهــای مشــترک و روابــط و برهمکنشهــای فرهنگــی
متقابــل خواهــد بــود .ایــن پژوهــش برپایــهی بررســی و شناســاییهای باستانشناســی
انجــام گرفتــه و ازجملــه اهــداف آن شناســایی و معرفــی محوطههــای اســتقراری منطقـهی
مــورد بررســی و مطالعـهی توزیــع مکانــی محوطههــای باســتانی در طــول ادوار گوناگــون و
ارتباطــات متقابــل آنهــا بــا یکدیگــر و ارائ ـهی چش ـماندازی کلــی از تغییــرات فرهنگــی و
جمعیتــی گذشــتهی ایــن منطقــه بــوده اســت.
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روش تحقیق

جمـعآوری اطالعــات مــورد نیــاز در ایــن تحقیــق بــا اســتفاده از دو شــیوهی میدانــی و اســنادی
صورتگرفته اســت؛ روش پژوهش ،مانند بیشــتر تحقیقات مشــابه توصیفی-تحلیلی اســت.
تحلیلهــای صورتگرفتــه نیــز برپایــه تحلیلهــای جغرافیایــی و آمــاری و رویکــرد تحلیــل
الگــوی اســتقراری صورتگرفتــه اســت .در مرحل ـهی نخســت ،براســاس انجــام بررس ـیهای
میدانــی جدیــد کــه شــامل مناطــق بررســی نشــده و بازنگــری در بخشهــای بررســی شــدهی
گذشــته بــوده اســت ،اقــدام بــه جم ـعآوری اطالعــات اولیــه از کل محوطههــای محــدودهی
مورد مطالعه گردید؛ در این مرحله تمامی مناطق مســتعد جهت اســتقرارهای انســانی شــامل
دشــت ،مناطــق کوهســتانی ،میانکوهــی و دامنههــای پاییندســت تــا ارتفاعــات و کنــارهی
رودهــای دائــم و فصلــی و نزدیکــی چشمهســارها و قناتهــا و ســایر منابــع آب کــه احتمــال
شــکلگیری اســتقرارهای دائــم و موقــت وجــود داشــت بهدقــت و بــا پیمایــش میدانــی دقیــق
و فشــرده موردبررســی قــرار گرفــت و موقعیــت مناطــق دارای آثــار بــه کمــک سیســتم مــکان
نمــای جهانــی ( )GPSثبــت گردیــد و بــرروی نقش ـههای جغرافیایــی ثبــت شــد .از کلی ـهی
آثــار شناســایی شــده از زوایــای مختلــف عکسبــرداری و ابعــاد بناهــا اندازهگیــری شــده و در
صــورت وجــود مــواد فرهنگــی و پراکندگــی ســطحی آثــار اقــدام بــه جم ـعآوری نمونــه از آنهــا
شــده و ســپس از نمونههــا عکسبــرداری و در صــورت نیــاز طراحــی شــده اســت .در مرحلـهی
بعــد کلیــهی مــواد فرهنگــی بهدســتآمده از محوطههــا ،مــورد مطالعــه و تجزیهوتحلیــل
قرارگرفتــه ،محوطههــا تاریخگــذاری نســبی و دورهبنــدی و گونهشناســی شــد و نتایــج حاصلــه
بــا مــواد فرهنگــی مشــابه در مناطــق همجــوار مقایســه شــد؛ همچنیــن بــرای مشــخص کــردن
نحــوهی پراکنــش اســتقرارها در بســتر چشـمانداز و نــوع الگوی اســتقراری و تغییرات فرهنگی
و جابهجایــی جمعیتهــا در هــر دوره بــا اســتفاده از موقعیــت مکانــی آثــار و بهوســیلهی
ســامانهی اطالعــات جغرافیایــی و نرمافــزار  GISبــه ارائـهی الگوی پراکنــش محوطهها برای
هــر دوره پرداختــه شــده اســت.

پیشینهی تحقیق

بهطــور کلــی بهنســبت غنــای منطقـهی رودبــار جنــوب بهلحــاظ قابلیتهای باستانشناســی
تحقیقــات و پژوهشهــای بســیار اندکــی در این منطقه انجام شــده اســت؛ نخســتین مطالبی
کــه راجعبــه مکانهــای باســتانی رودبــار جنــوب منتشــر شــده توســط اســتین اســت کــه در ســال
 1936م .از جنوبشــرق ایران بازدید نموده اســت و به این منطقه اشــاره کرده اســت (Stein,
 .)1937پــس از او و در ســال  1347هـــ.ش .علیاکبــر ســرفراز از ایــن منطقــه بازدیــد کــرده و
چنــد تپـه ،ازجملــه تپـهی خــرگ را بــه ثبــت رســانده اســت (معصومــی.)292-294 :1383 ،
افزونبــر مــوارد یادشــده سیدســجادی نیــز طــی ســالهای  1354تــا  ،1364در چهــار مرحلــه
کرمــان را از بردســیر تــا حاشــیههای هلیــل مورد بررســی قــرار داده (سیدســجادی)130 :1374 ،
و حاشــیههای هلیــل را در ســالهای  1363و  ،1364بررســی کــرده (همــان ،)323 :همیــن
بررسـیها بخشهایــی از منطقـهی رودبــار جنــوب را نیــز در برگرفتــه اســت .در پژوهشهــای
جدیدتــر و طــی دو دهـهی اخیــر در ســال  1382ولـیاهلل دهقانــی بخشــی از منطقـهی رودبــار
(از س ـهراهی بهادرآبــاد -در  25کیلومتــری شــمالغرب اســامآباد -تــا دهســتان میــر مقــداد
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ً
در فاصل ـهی حــدودا  45کیلومتــری جنوبشــرق آن ،بــا شــکلی مثلثــی و مســاحتی در حــدود
 700کیلومترمربــع) را مــورد بررســی قــرار داده اســت (دهقانــی ،)1382 ،در ســال  1388نیــز
پژوهشــی مــوردی بــر روی یکــی از تپههــای ایــن منطقــه صورتگرفــت (شهســواری)1388 ،؛
در ســال  1391یکفصــل بررســی باستانشناســی توســط نگارنــدهی ایــن مقالــه در حوضـهی
رودبــار جنــوب انجــام شــد کــه طــی آن عالوهبــر بررســی تمامــی قســمتهای باقیمانــدهی
دشــت رودبــار ،مناطــق کوهســتانی پیرامــون دشــت نیــز مــورد بررســی قــرار گرفــت و بســیاری
از بخشهــای بررســی شــدهی پیشــین نیــز بهصــورت جامعتــری مــورد بازبینــی و بررســی
قــرار گرفــت (دانشــی)1391 ،؛ آخریــن پژوهــش صورتگرفتــه در ایــن منطقــه نیــز بهصــورت
مــوردی بــه مطالع ـهی دورهی مسوســنگ دشــت رودبــار جنــوب پرداختــه اســت (دانشــی،
ً
)1395؛ پژوهــش حاضــر ،نخســتین تحقیقــی اســت کــه بهصــورت نســبتا جامــع و برپای ـهی
بررس ـیهای جدیــد و بازنگریهــای صورتگرفتــه در بررس ـیهای پیشــین بــه انجــام رســیده
اســت و بــه ارئـهی چشـمانداز کلــی منطقــه اقــدام نمــوده اســت.

مبانی نظری تحقیق

بررســیهای میدانــی بهمنظــور شناســایی ،تعییــن موقعیــت و ویژگیهــای مکانهــای
باســتانی یــک منطقــه انجــام میشــوند؛ بهمعنــای محــدود ،بررســی میدانــی بــه ایــن منظــور
انجــام میگیــرد تــا اطالعــات کلــی دربــارهی تاریــخ تحــول اســکان جوامــع در مناطــق گوناگــون
گــردآوری شــود .گاه بررســی پیــش از برگزیــدن مــکان یــا مکانهایــی بــرای کاوش انجــام
میگیــرد تــا باستانشــناس بتوانــد آن مــکان را در بافــت منطق ـهای قــرار داده و مطالعــه کنــد.
امــروزه بررســیهای میدانــی ،گامــی مهــم در برنامههــای تحلیلــی توســعه و تحــول تاریــخ
انســان و کاوش در منطقــه محســوب میشــوند .ازجملــه اهدافــی کــه بررســیهای میدانــی
تو
دنبــال میکننــد میتــوان بــه مطالعــهی ارتبــاط مکانهــای باســتانی بــا محیطزیســ 
منابــع طبیعــی ،مطالع ـهی ارتبــاط فضایــی میــان مکانهــای باســتانی بــا یکدیگــر و تعییــن
ی اشــاره کــرد (علیــزاده .)190-189 :1386 ،ایــن بررس ـیها نقــش عمــدهای
مرزهــای فرهنگ ـ 
در شــناخت تاریــخ تحــوالت سیاســی و فرهنگــی در مناطق موردبررســی دارند (علیــزاده:1373 ،
 )2و بهدلیــل کمخــرج بــودن و محــدود بــودن جنب ـهی تخریبــی آنهــا ،ابــزار مفیــدی بــرای
کســب اطالعــات گســترده دربــارهی ایــن مناطــق هســتند (همــان .)8 :ایــن پژوهــش همچنین
در راســتای تهی ـهی نقش ـهی باستانشناســی کشــور بــه مثاب ـهی یــک بررســی فراگیــر نقشــی
اساســی بــر عهــده دارد .رویکــرد ایــن تحقیــق براســاس باستانشناســی محیطــی و روش الگوی
اســتقراری اســت و بــر ایناســاس بهتحلیــل دادههــای حاصــل از بررسـیهای میدانــی پرداختــه
اســت؛ یکــی از نقــاط قــوت اصلــی تحقیــق الگــوی اســتقراری ایــن اســت کــه دیــدگاه وســیعی از
تغییــرات توزیــع ســکونت انســان در بســتر چش ـمانداز را فراهــم میکنــد (.)Feinman, 2015
در ایــن مقالــه ســعی شــده تــا بــا بهرهگیــری از اطالعــات میدانــی بررس ـیهای باستانشناســی
ابتــدا بــه گونهشناســی محوطههــای شناساییشــده در حــوزهی رودبــار جنــوب پرداخته شــود و
ســپس بهمعرفــی ایــن گونههــا بــه تفکیــک دورههــای فرهنگــی شناساییشــده پرداختــه شــود
و درنهایــت بــا تبییــن تغییــرات الگــوی پراکنــش محوطههــا در ادوار گوناگــون در ایــن حــوزه
دیدگاهــی کلــی از تغییــرات زندگــی انســان در بســتر زمــان در منطقـهی موردمطالعــه ارائــه شــود.
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ً
شهرســتان رودبــار جنــوب ،قبــا یکــی از بخشهــای چهارگان ـهی شهرســتان کهنــوج بــود و
دارای چهــار دهســتان بهنامهــای :رودبــار ،جازموریــان ،کوهســتان و نهضتآبــاد اســت .ایــن
شهرســتان از شمالشــرق بــه شهرســتان بــم ،از شــرق بــه اســتان سیســتان و بلوچســتان ،از
جنــوب و جنوبغــرب بــه قلعـهی گنــج و از غــرب و شــمالغرب بــه کهنــوج محــدود میشــود
(تصویــر ( ،)1جغرافیــای اســتان کرمــان.)33 :1387 ،
اقلیــم ایــن منطقــه از نــوع گــرم و خشــک و میانگیــن دمــای ســالیانهی آن  25/5درجـهی
ســانتیگراد اســت .دشــت وســیع جازموریــان بــا امتــداد شــمال-جنوب یعنــی در جهــت کلــی
ی آن ،شــامل
فعالیتهــای زمینشــناختی منطقــه قرارگرفتــه اســت .ارتفاعات محصور کنند ه 
رشــتهکوههای جالبــارز در شمالشــرق ،کــوه آبســکون در شــمال و بلندیهــای کمارتفــاع
مرگیــج در شمالشــرقی و ارتفاعــات غربــی اســت .عــرض دشــت در حدفاصــل ارتفاعــات شــرق
و غــرب بیــن  70تــا  100کیلومتــر اســت و طــول آن در جهــت شــمال-جنوب از  100کیلومتــر
در بخــش غربــی دشــت تــا  150کیلومتــر بهطــرف شــرق افزایــش پیــدا میکنــد .ارتفــاع دشــت
ی دریاچ ـ هی
از حــدود  500متــر در شمالشــرقی (تنگ ـهی بهادرآبــاد) تــا  355متــر در کنــار ه 
هامــون کاهــش مییابــد (فرهنــگ جغرافیایــی آبادیهــای اســتان کرمان شهرســتان کهنوج،
 .)1384مخروطافکنههــای متعــددی دشــت را محصــور میســازد کــه ایــن مخــروطافکنههــا
در پــای ارتفاعــات دارای دانههــای درشــت بــوده و بــا دور شــدن از ارتفاعــات بهتدریــج دانهریــز
شــده و شــیب مالیمــی بهخــود میگیرنــد تــا جاییکــه در وســط دشــت و اطــراف رودخان ـهی
ً
هلیــل کامــا دانهریــز بــوده و باعــث بهوجــود آمــدن زمینهــای حاصلخیــز و مســتعد بــرای
کشــاورزی شــده اســت .از منطقـهی بهادرآبــاد پــس از پشــت ســر گذاشــتن تراسهــای قدیمــی،
ً
دشــت نســبتا وســیعی وجــود دارد کــه تــا منطقـهی کهنــوج را دربــر میگیــرد (همــان).
مهمتریــن رودخان ـهی ایــن منطقــه ،هلی ـلرود اســت کــه از ارتفاعــات کــوه شــاه و الل ـهزار
(واقـعدر شهرســتان بافــت) سرچشــمه میگیــرد و در جهــت شمالغرب-جنوبشــرق جریــان
یافتــه و پــس از مشــروب نمــودن اراضــی اطــراف وارد شهرســتان جیرفــت شــده و بعــد از عبــور از
شهرســتان کهنــوج وارد دریاچ ـهی فصلــی جازموریــان میگــردد (جغرافیــای اســتان کرمــان،
 .)37 :1387رودخانههــای مهــم فصلــی شهرســتان رودبــار عبارتانــد از :اســتارد ،ســرجنگل،
گهــان ،میرســعیدی و نگیســون کــه از شــاخههای رودخانـهای هلیـلرود محســوب میشــوند
(فرهنــگ جغرافیایــی آبادیهــای اســتان کرمــان شهرســتان کهنــوج.)1384 ،

آثار و دورههای شناساییشده

آثــار شناساییشــده در طــی بررســیهای انجامشــده بهلحــاظ ریختشناســی و ماهیــت
در پنــج گــروه کلــی قابــل دســتهبندی اســت-1 :تپههــا و محوطههــای اســتقراری،
-2گورســتانها-3 ،قلعههــا-4 ،آســیابهای آبــی-5 ،نقــوش صخــرهای؛ تفــاوت ماهیــت
آثار ناشــی از بســتر طبیعی و شــرایط محیطی ،زمان و شــرایط اجتماعی و انســانی شــکلگیری
اســتقرارها اســت .مهمتریــن آثــار بهدسـتآمده در دشــت را تپههــا و محوطههــای اســتقراری
تشــکیل میدهنــد؛ درحالیکــه بیشــتر آثــار بهدس ـتآمده از بخشهــای کوهســتانی منطقــه
را گورســتانهای ســنگچین دورهی تاریخــی تشــکیل میدهــد .از مجمــوع  279محوطــه

تصویــر  .1موقعیــت شهرســتان رودبــار جنــوب
و دشــت رودبــار در نقش ـهی ایــران (نگارنــده،
.)1396
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شناساییشــده  97محوطــه دربردارنــدهی آثــار پیشازتاریخــی 145 ،محوطــه دورهی
تاریخــی و  48محوطــه دورهی اســامی اســت؛ همچنیــن چنــد اثــر ،شــامل نقــوش صخــرهای
و یــک اشــکفت بهدلیــل نبــود شــواهد کافــی جهــت تاریخگــذاری نســبی تحتعنــوان دورهی
ناشــناخته طبقهبنــدی شــده اســت .در ادامــهی مقالــه بهشــرح گونههــای پیشگفتــهی
محوطههــای شناساییشــده بــه تفکیــک دورههــای فرهنگــی از قدیــم بــه جدیــد پرداختــه
میشــود.1

دوران پیشازتاریخ

شــکل  .1منتخــب ســفال دورهی مسوســنگ
منطق ـهی رودبــار جنــوب (نگارنــده.)1391 ،

آثــار و محوطههــای پیشازتاریخــی شناساییشــده در دشــت رودبــار جنــوب و مناطــق
اطــراف در دو دورهی کلــی مسوســنگ و مفــرغ دســتهبندی میشــوند کــه در ادامــه بهشــرح
جداگانــهی هرکــدام پرداختهخواهــد شــد.
الــف -دورهی مسوســنگ :از مجمــوع  97محوطــه پیشازتاریخــی شناساییشــده
در حــوزهی رودبــار جنــوب 53 ،اثــر متعلــق بــه دورهی مسوســنگ اســت .بیشــترین تعــداد
ایــن محوطههــا در دشــت و اطــراف هلی ـلرود و شــاخههای فرعــی آن شــکلگرفتهاند ،ایــن
محوطههــا در ابعــاد و اندازههــای متفاوتــی شناســایی شــدند و از محوطههــای کوچــک
ً
و فاقــد برجســتگی و تقریبــا مســطح بــا مســاحت کمتــر از  100مترمربــع تــا تپههــای مرتفــع و
محوطههــای وســیع بــا بیــش از  5متــر ارتفــاع و بیــش از  10هکتــار مســاحت را دربــر میگیرنــد،
مهمتریــن و بیشــترین یافتههــای فرهنگــی بهدســتآمده از ایــن محوطههــا را ســفال
تشــکیل میدهــد؛ ایــن محوطههــا را میتــوان براســاس مقایسـهی گونهشــناختی ســفالهای
ســطحی و از طریــق مقایســه بــا محوطههــای کاوش شــدهی منطقــه ،ازجملــه تپــه یحیــی در
دشــت صوغــان ،تلابلیــس در بردســیر و محطــوط آبــاد در دشــت جیرفــت بــه فازهای مختلف
مسوســنگ نســبت داد .برخــی از ایــن محوطههــا دارای چنــد دورهی اســتقرار بــوده و برخــی
دیگــر تــکدورهای اســت و تنهــا در دورهی مسوســنگ مســکون بــوده اســت .از مجمــوع
 53محوطــ ه دارای آثــار دورهی مسوســنگ 10 ،محوطــه آثــار دورهی تاریخــی را نیــز دارد.
قدیمیتریــن مرحلـهی اســتقراری در بیــن محوطههــای مسوســنگ شناختهشــده در دشــت
رودبــار ،دورهی یحیــی  VAاســت کــه در ُنــه محوطــه شناساییشــده اســت .شــاخصترین
گون ـهی ســفالی ایــن دوره ظــروف ســفالی بــا نقــش ســیاهرنگ بــرروی زمین ـهی قرمــز اســت؛
ایــن نــوع ســفالها بــا طر حهــای تکــراری هاشــورها یــا طر حهــای هندســی (جناغــی) تزئیــن
شــدهاند و تفــاوت آنهــا بــا ســفال دورهی قبــل از آن یعنــی یحیــی  VBدر رنــگ زمینــهی
ایــن ســفال اســت کــه بهجــای نخــودی بــه قرمــز تبدیلشــده اســت ،نــوع ســفالهای ســیاه
بــر زمین ـهی نخــودی در دورههــای زمانــی  VA1و  VA2در تپــه یحیــی متــداول بــوده اســت
(کارلووســکی و بیــل .)121 :1388 ،دومیــن مرحلــهی شناساییشــده دورهی مسوســنگ
در ایــن منطقــه ،دورهی محطوطآبــاد  Iاســت کــه ازنظــر مقایس ـهای بــا دورهی ابلیــس III
و اوایــل ابلیــس  IVهمزمانــی دارد .محوطههــای شناســایی شــدهی مربــوط بــه ایــن دوره
چهــار محوطــه بهن ݣامهــای تپــهی نقلــک  ،IIتپــهی چاهاحمــد ،محوطــهی چاهشــور  Xو
محوط ـهی دهمیــر اســت.
از مجمــوع محوطههــای مسوســنگ ،تعــداد  46محوطــه دارای آثــار متعلــق بــه دورهی
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ابلیــس ( IVعلیآبــاد) اســت .ســفال گونــهی علیآبــاد بــرای نخســتینبار از کاوشهــای
تلابلیــس و بررسـیهای بردســیر کــه توســط کالــدول در ســال  1967م .صورتگرفــت ،معرفی
شــد ()Caldwell, 1967؛ ایــن ســفال از نــوع دستســاز بــا شــاموت گیاهــی و شــاموت ماســه
اســت .خمیــرهی ســفال بــه رنــگ قهــوهای متمایــل بهصورتــی یا آجری اســت .پوشــش ســطح
ســفالها بــا لعــاب گلــی غلیــظ نخــودی اســت .ســفال علیآبــاد ظریفتــر از نمونههای پیشــین
(ابلیــس  II ،I ،0و  )IIIاســت و ضخامــت بدنــهی آن بیــن شــش تــا ده میلیمتــر اســت.
فرمهــای ظــروف علیآبــاد ،شــامل کاسـههای دهانهبــاز کــه دارای زینـهای روی لبــه هســتند
و کاسـههای بــا بدنـهی کــروی و کاسـههایی بــا پایههــای حلقــوی اســت (ملکشــهمیرزادی،
 .)402 :1378دورهی علیآبــاد (ابلیــس  )IVاز اینجهــت کــه منشــأ تحــوالت منجــر بــه آغــاز
دورهی مفــرغ و شــروع شهرنشــینی اســت ،اهمیــت بســیار زیــادی در مطالعات باستانشناســی
ایــن منطقــه دارد (شــکل .)1
از دیگــر آثــار بهدسـتآمده از ســطح محوطههــای مسوســنگ میتوان به ابزارهای ســنگی،
شــامل تیغههــا ،ریــز تیغههــا و تراشـههای ســنگی از جنــس ســنگ چــرت و چخمــاق اشــاره کــرد
و همینطــور و در بعضــی مــوارد ابــزار فلــزی (مســی) کوچــک و همینطــور قطعاتــی از ظــروف از
جنس ســنگ مرمر اغلب بهشــکل کاســه یا پیالههای کوچک نیز اشــاره کرد .در ســطح برخی از
ایــن محوطههــا آثــار و بقایــای کورههــای پخــت ســفال همــراه بــا ســربارهها و قطعــات ســفالهای
ِدفرمـ ه شــده وجــود دارد کــه تولیــد محلــی ســفال در منطقــه را نشــان میدهــد.
ب .دورهی مفــرغ :از مجمــوع  97محوطــهی پیشازتاریخــی شناساییشــده در
حــوزهی رودبــار جنــوب  47اثــر دارای آثــار دورهی مفــرغ اســت؛ هماننــد دورهی مسوســنگ
بیشــترین تعــداد محوطههــای دورهی مفــرغ نیــز در دشــت و در اطراف هلیلرود و شــاخههای
فرعــی آن شــکلگرفتهاند ،ایــن محوطههــا در ابعــاد و اندازههــای متفاوتــی شناســایی شــدند،
مهمتریــن و بیشــترین یافتههــای فرهنگــی بهدســتآمده از ایــن محوطههــا را ســفال
تشــکیل میدهــد؛ ایــن محوطههــا را میتــوان براســاس مقایسـهی گونهشــناختی ســفالهای
ســطحی و از طریــق مقایســه بــا محوطههــای تپــه یحیــی در دشــت صوغــان ،کنارصنــدل
در دشــت جیرفــت ،بمپــور در سیستانوبلوچســتان و شــهداد در شمالشــرق کرمــان ،در
حاشــیهی باختــری لــوت مرکــزی بــه دورهی مفــرغ نســبت داد .برخــی از ایــن محوطههــا
دارای چنــد دورهی اســتقراری بــوده اســت کــه از ایــن میــان بســیاری از محوطههــا در دورهی
مسوســنگ و برخــی نیــز در دورهی تاریخــی و اســامی دارای اســتقرار بــوده اســت .گونههــای
ســفالی رایــج در محوطههــای دورهی مفــرغ شــامل فرمهــای متنــوع ،ازجملــه :کاســهها و
پیالههــا ،ظــروف گلدانیشــكل ،خمرههــا و کوزههــا ،جامهــای پایـهدار و بــدون پایــه ،ظــروف
ی نخــودی ،آجــری ،قرمــز و خاكســتری
دهانهبــاز و قــدح هســتند؛ ایــن ســفالها دارای خمیــر ه 
و پوشـشهای نخــودی ،آجــری ،قرمــز و خاكســتری هســتند و درصــد فراوانــی از آنها منقوش
ً
هســتند؛ نقــوش روی ظــروف عمدتــا نقــوش هندســی ســیاه یــا قهوهایرنــگ كه بیشــتر برروی
زمین ـهینخــودی ،قرمــز و یــا خاکســتری اســت .نقشمایههــای هندســی ،شــامل خطــوط
مــوازی ،زیگزاگــی یــا منحنــی ،ردیفهــای لــوزی و مثلــث ُپرشــده بــا هاشــور ،ســتارهی هشــت
َپــر و ترکیــب ایــن نقــوش هندســی اســت؛ نقــوش گیاهــی برگیشــکل و نخــل و نقــوش حیوانــی
قورباغهای شــکل ،بز کوهی و در یک مورد نیز نقش شــبیه مرغابی (تپه و قلعهی عباسآباد
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یاراحمــدی) ازجملــه تزئینــات ســفالهای ایــن دوره در رودبــار جنــوب را تشــکیل میدهد .فرم
لبههــای ایــن ظــروف دارای تنــوع زیــادی اســت و شــامل :انــواع لبههــای صــاف ،متمایــل بــه
داخــل و متمایــل بــه بیــرون و لبههــای دارای تزئینــات برجســته در نزدیكــی دهانـهی ظــروف
میشــود .کفهــا نیــز شــامل کفهــای صــاف و تخــت ،کفهــای پایـهای شــكل و کفهــای
ً
مقعــر و دارای تورفتگــی هســتند؛ تقریبــا تمامــی ایــن ســفالها چر خســاز هســتند و بیشــتر آنهــا
دارای شــاموت ماسـهینــرم و ماسـهبادی هســتند (شــکل .)2

دوران تاریخی

شــکل  .2منتخب ســفال دورهی مفرغ منطقهی
رودبار جنــوب (نگارنده.)1391 ،

از مجمــوع  279محوطـهی شناساییشــده در حــوزهی رودبــار جنــوب 145 ،محوطــه دارای
آثــار دورهی تاریخــی اســت .گونههــای مختلــف ایــن آثــار شــامل تپههــا و محوطههــای
اســتقراری ،قلعههــا و گورســتانهای (ســنگچین) تاریخــی اســت.
بیشــترین تعــداد محوطههــای تاریخــی رودبــار جنــوب را گورســتانهای ســنگچین
تشــکیل میدهنــد بهطوریکــه از میــان  147محوطــهی شناساییشــده تعــداد  80اثــر بــه
ً
ایــن گــروه از محوطههــا اختصاصیافتــه اســت کــه تقریبــا همــهی آنهــا در بخشهــای
کوهســتانی و دامنههــا و مناطــق کوهپای ـهای واقعشــدهاند؛ پــس از گورســتانها ،بیشــترین
تعــداد آثــار ،شــامل تپههــا و محوطههــای باســتانی اســت کــه تعــداد  60اثــر را دربــر میگیــرد و
عمــدهی ایــن نــوع آثــار نیــز در دشــت و مناطــق حاشــیهای هلی ـلرود واقعشــده اســت .دیگــر
آثــار ،شــامل  5قلعــه اســت کــه ایــن نــوع آثــار نیــز در بخش کوهســتانی منطقه واقعشــده اســت.
ً
گورســتانهای تاریخــی معمــوال تشکیلشــده از گورهایــی بــا معمــاری ســنگچین اســت
کــه روش ســاخت آنهــا بهصــورت خشــکهچین و بــا اســتفاده از الشهســنگها صورتگرفتــه
اســت .ایــن گورهــا از جهــت خاصــی تبعیــت نمیکننــد و فواصــل بیــن گورهــا نیــز نظــم خاصــی
نــدارد ،فــرم ظاهــری گورهــا ِگــرد یــا بیضــی و در مــوارد کمتــری چهارگــوش و یــا نامنظــم اســت
و انــدازهی گورهــا نیــز متغیــر اســت و قطــر آنهــا از  1تــا  1/5متــر شــروع میشــود و در برخــی
ً
مــوارد تــا  5متــر نیــز میرســد .مــکان شــکلگیری گورهــا معمــوال بــرروی پشــتههای طبیعــی و
دامنـهی کوههــا و بلندیهــای مشــرفبه رودهــا اســت .بیشــتر گورهــا براثــر حفریــات غیرمجــاز
صورتگرفتــه در منطقــه آســیبدیده اســت .بــر اثــر ایــن حفریــات ،تعــدادی قطعــات ســفال در
اطــراف گورهــا پراکندهشــده اســت؛ نمونههــای مشــابهی از ایــن نــوع گورهــا در بخشهــای
وســیعی از مناطــق داخلــی و حتــی خــارج از مرزهــای کنونــی ایــران (از آســیای مرکــزی تــا
حــوزهی جنوبــی خلیجفــارس) گزارششــده اســت؛ بهطورکلــی و براســاس دادههــای ســطحی
بهدس ـتآمده و مشــاهدات میدانــی ،گورهــای ســنگچین منطق ـهی رودبــار جنــوب ازنظــر
ســفال و مــواد فرهنگــی چنــدان غنــی نیســتند.
تپههــا و محوطههــای اســتقراری دورهی تاریخــی در دشــت و در کنارههــای هلیــلرود
شــکلگرفته و وابســتگی زیــادی بــه ایــن رودخانــه داشــته اســت .ابعــاد و انــدازهی تپههــا و
محوطههــا متفــاوت اســت و از محوطههــای وســیعی ماننــد تپــه و محوطــهی ُتــم خــرگ
واقــعدر روســتای مختارآبــاد بــا طولــی بیــش از دو کیلومتــر و عرضــی بیــن  150تــا  650متــر
و مســاحتی بالغبــر  100هکتــار بــا انبوهــی از مــواد فرهنگــی در ســطح محوطــه گرفتــه تــا
ک بــا مســاحت کمتــر از یــک هکتــار را شــامل میشــوند .ســفال تپههــا و
محوطههــای کوچ ـ 
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محوطههــای واق ـعدر دشــت دارای تنــوع ّکمــی و کیفــی باالیــی اســت .ســفالهای دورهی
تاریخــی منطقـهی رودبــار جنــوب در تقســیمبندیهای کلــی ازجملــه گــروه ســاده ،منقــوش،
نقــش کنــده و لعــابدار دســتهبندی میشــود؛ کــه هرکــدام از ایــن بخشهــا خــود دارای فرمهــا
و گونههــای متعــددی اســت .بیشــتر ســفالهای این دوره چر خســاز و به رنگهــای نخودی،
آجــری ،قرمــز و بــا شــاموت ماسـهی نــرم و ماسـهبادی هســتند .فــرم ســفالها شــامل کوزههــا
و خمرههــای بــزرگ ،کاس ـهها و پیالههــا و بشــقابها هســتند؛ تنــوع فــرم لبههــا زیــاد اســت و
لبههــای مختلفــی را میتــوان مشــاهده كــرد؛ ازجملــه لبههــای متمایــل بــه بیــرون ،لبههــای
متمایــل بــه داخــل ظــرف ،لبههــای ســاده اســت .کفهــای ظروف نیز بیشــتر شــامل کفهای
تخــت و صــاف اســت؛ ازجملــه گونههــای ســفالی شــاخص متعلــق بــه دورهی تاریخــی در ایــن
منطقه ســفال گونهی «نمرد» اســت که برای نخســتینبار توســط سیدســجادی معرفی شــده
اســت (سیدســجادی )1370 ،ایــن گون ـهی ســفالی بــا آنکــه شــبیه یکــی از انــواع ســفالهای
شــناخته شــدهی منطق ـهی جنوبشــرق بهنــام ســفال «لونــدو» اســت ،بــا آن تفاوتهایــی
هــم دارد؛ بهطوریکــه ایــن دو گونــه را بهکلــی از هــم جــدا میســازد .ســفال گونــهی نمــرد
ازنظــر ســاختار بســیار ظریــف و بیشــتر بــه رنگهــای نارنجــی و قرمــز اســت ،بدنـهی آن بســیار
نــازک و بــا چــرخ ســفالگری ســریع ساختهشــده اســت (همــان) .نمونههایــی از ایــن ســفال و نیز
ســفال لونــدو را پیشتــر اســتین از مناطقــی در کرمــان و بلوچســتان در محوطههــای باســتانی
دره شــور و هزارمــردی و دامبکــوه و فنــوج شناســایی کــرده اســت ()Stein, 1937؛ وی ،ایــن
ســفالها را بــه اواخــر پیشازتاریــخ نســبت داده اســت .پــس از اســتین هــم نمونههایــی از ایــن
ســفال از مناطقــی همچــون تپــه یحیــی و منطقـهی مینــاب و بوشــهر و شــبه جزیــرهی عمــان
و بلوچســتان پاکســتان گزارششــده اســت .فــرم ظــروف ایــن گون ـهی ســفالی بیشــتر شــامل
خمرههــای ظریــف ســاده و منقــوش و لیوانهــای گــود و کاسـههای ســاده و دســتهدار اســت.
کــف ظــروف دارای فــرم تخــت و ســاده اســت .نقــوش روی ســفالها نیــز شــامل نوارهــای
افقــی و عمــودی مــواج و نوارهــای خمیــده و پلکانهــا و خطــوط مارپیــچ و نقــوش جانــوری و
گیاهــی اســت .از دیگــر فرمهــای شــاخص دورهی تاریخــی در ایــن منطقــه گونـهای ســفال بــا
ً
کفهــای خشــن اســت کــه معمــوال کــف بــا زاویـهای بــه بدنــه متصل شــده اســت؛ ایــن گونهی
ً
ســفال معمــوال بــه رنگهــای نخــودی و قرمــز دیــده میشــود و بهصــورت ســاده و در مــواردی
بــا تزئیــن نقــوش کنــدهی هندســی وجــود دارد (شــکل .)3

دوران اسالمی

از مجمــوع  279محوطــهی شناساییشــده در حــوزهی رودبــار جنــوب  48محوطــه دارای
آثــار دور ه اســامی اســت .ایــن محوطههــا دارای گونههــای متنــوع شــامل تپــه و محوط ـهی
اســتقراری ،گورســتان ،قلعــه ،آســیاب آبــی و زیارتــگاه اســت.
بهطورکلــی تپههــا و محوطههــای اســتقراری بیشــتر مربــوط بــه ســدههای نخســتین
تــا میانــی اســامی هســتند و قلعههــا هــم مربــوط بــه ســدههای میانــی تــا دورههــای جدیــد
و نزدیــک بــه معاصــر هســتند؛ گورســتانهای اســامی و آســیابهای آبــی نیــز متعلــق
بــه دورههــای جدیــد و معاصــر هســتند و زیارتگاههــای اســامی نیــز هرچنــد ممکــن اســت
پیشــینهی قدیمیتــری داشــته باشــند  ،امــا بناهــای کنونــی آنهــا همگــی معاصــر اســت.

شــکل  .3منتخــب ســفال دورهی تاریخــی منطقهی
رودبــار جنــوب (نگارنده)1391 ،

112

شماره  ،16دوره هشتم ،بــهار 1397

مــواد فرهنگــی (ســفال) بهدســتآمده از ایــن دوره بیشــتر از ســطح تپههــا و محوطههــا و
قلعههــای اســامی بهدســتآمده اســت.
ســفالهای ایــن دوره بــه دو گــروه کلــی ســفال بدونلعــاب و ســفال لعــابدار قابــل
دســتهبندی هســتند؛ کــه هرکــدام از ایــن دســتهبندیها خــود دارای دســتههای فرعــی متعدد
اســت .ســفالهای لعــابدار بــا فرمهــا و رنگهــای مختلــف دیــده میشــوند؛ رنــگ لعــاب
ایــن ســفالها شــامل لعابهــای آبــی الجــوردی ،قهــوهای و ســبز لیمویــی اســت کــه تعــدادی
از ایــن ســفالها دارای نقــوش هندســی در زیــر لعــاب هســتند؛ همچنیــن تزئینــات دیگــری
نظیــر نقــوش کنــدهی هندســی بــرروی بعضــی از ایــن ســفالها دیــده میشــود؛ ازنظــر فــرم نیــز
ســفالهای ایــن محوطــه دارای تنــوع زیــادی هســتند و شــامل ظــروف ســفالی بــا فرمهــای
مختلــف و اندازههــای گوناگــون میشــوند ،فرمهــای مختلــف ایــن ظــروف شــامل خمرههــا و
کوزههــای کوچــک و بــزرگ ،ظــروف دســتهدار و لولـهدار ظــروف کوچــک بــا لبههــای صــاف و
ظــروف بــا انــواع کفهــای تخــت و کفهــای پایـهای شــکل هســتند .خمیــره و پوشــش ایــن
ظــروف بیشــتر آجــری و یــا نخــودی اســت و شــاموت بـهکار رفتــه در آنهــا نیــز بیشــتر دانههــای
ریــز ماســه و ماســهبادی اســت .ســفالهای بدونلعــاب نیــز شــامل خمرههــا و کوزههــای
کوچــک و بــزرگ ،ظــروف دســتهدار و لول ـهدار ظــروف کوچــک بــا لبههــای صــاف و ظــروف بــا
انــواع کفهــای تخــت و پایهایشــکل هســتند .در بیــن ســفالینههای بدونلعــاب گونههایــی
ازجملــه ســفال قالبــی و ســفال بــا تزئیــن نقــش کنــده نیــز وجــود دارد کــه فرمهایی مانند ســفال
قالبـ ِـی قابلمقایســه بــا نمونههــای بهدس ـتآمده از محوطههــای اســامی شناختهشــده در
مناطــق اطــراف ماننــد شــهر قدیــم جیرفــت (دقیانــوس) اســت (شــکل .)4

دورهی ناشناخته

شــکل  .4منتخــب ســفال دورهی اســامی
منطق ـهی رودبــار جنــوب (نگارنــده.)1391 ،

بخشــی از آثــار شناساییشــده در ایــن بررســی دارای شــواهد کافــی بــرای تاریخگــذاری نســبی
نبودنــد؛ از ایـنرو آنهــا را تحتعنــوان آثــار دورهی ناشــناخته طبقهبنــدی شــدهاند .نقــوش
کنــدهی صخــرهای و یــک اشــکفت بهنام «اشــکفت تــال زردال میل فرهــاد» در این مجموعه
قــرار میگیرنــد کــه همگــی در بخشهــای کوهســتانی منطقــه واقعشــدهاند.
نقــوش صخــرهای درمجمــوع در دو محوطــه بهنامهــای «نقــوش گورســتان ســرتپهی
لــک کــوه» و «نقــوش ســنگ میردوســت» شناســایی شــد؛ مشــابه ایــن نــوع نقــوش در نواحــی
همجــوار نیــز گزارششــدهاند (علیدادیســلیمانی1383 ،؛ دانشــی .)1388 ،عناصــر
ایــن نقــوش ،شــامل تصاویــر :انســانی ،حیوانــی ،گیاهــی ،هندســی و ابــزارآالت شــکار اســت
کــه بهصــورت اســتلیزه و ســطحی بــرروی صخرههــا کندهشــده و عمــق چندانــی نــدارد؛
اینگونــه نقــوش از دورههــای پیشازتاریــخ تــا امــروزه توســط انســان بهوجــود آمــده اســت و
ً
تفســیر و تاریخگــذاری آن بهدلیــل عــدم وجــود مــواد فرهنگــی همچــون ســفال و ...معمــوال
بــا روشهــای غیرمســتقیم و مقایسـهی عناصــر هنــری ،فرهنگــی و محیطــی نقــوش ،ماننــد
روش ایجــاد نقــوش ،مضمــون نقشهــا ،میــزان فرســایش و کهنگــی نقــوش ،بافــت قرارگیــری
نقــوش کــه ممکــن اســت محوطــه یــا گورســتان باشــد و مقایســه بــا نمونههــای تاریخگــذاری
شــده در مناطــق دیگــر انجــام میشــود کــه درمجمــوع کار بســیار حســاس و نیازمنــد مطالعـهی
اختصاصــی اســت و انجــام آن موکــول بــه نوشــتار جداگان ـهای شــده اســت.
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بحث و تحلیل

بررس ـیهای باستانشناســی شهرســتان رودبــار جنــوب منجــر بــه شناســایی محوطههــای
متعــددی از دوران پیشازتاریــخ تــا اســامی شــده اســت .بررســیهای نخســتین ،بیشــتر
بــر دشــت و مناطــق حاشــیهای هلیــلرود تأ کیــد داشــته اســت ،در آخریــن فصــل بررســی
ایــن منطقــه کــه توســط نگارنــدهی ایــن مقالــه انجــا م شــده اســت ،تــاش شــده عالوهبــر
قســمتهای باقیمانــدهی دشــت مناطــق کوهســتانی و میانکوهــی نیــز موردبررســی قــرار
گیــرد؛ باتوجــه بــه روش ایــن بررســی ســعی شــد تــا حــد امــکان تمامــی محوطههــای باســتانی
بــا اســتفادهی ترکیبــی از عکسهــای ماهــوارهای ،نقش ـههای زمینشناســی ،پیمایشهــای
وســیع میدانــی و اطالعــات محلــی ،شناســایی شــوند تــا چشـماندازی قابلاعتمــاد و نزدیک به
واقعیــت از گذشــتهی حضــور انســان در دورههــای مختلــف در ایــن منطقــه ارائــه شــود (تصویر
.)2
براســاس دادههــای حاصــل از ایــن بررسـیها قدیمیتریــن اســتقرارهای شناختهشــده در
ی بــه دورهی مسوســنگ (یحیــی  )VAبرمیگــردد (دانشــی.)81 :1395 ،
حوض ـهی بررس ـ 
براســاس کاوشهــای علمــی صورتگرفتــه در تپــه یحیــی و تلابلیــس ،جنوبشــرق ایــران
در یــک دورهی بــه نســبت طوالنــی کــه از نیم ـهی هــزارهی پنجــم تــا اواخــر هــزارهی ســوم
قبلازمیــاد بــه طــول انجامیــده اســت ،از شــرایط مناســب زیسـتمحیطی و اقلیمــی برخــوردار
بــوده اســت؛ هرچنــد ایــن دوره شــدت و ضعــف داشــته اســت ،امــا پیوســتگی اســتقرارهای
شناساییشــده در حوزه ،نشــانگر آن اســت که دورهی خأل و خشکســالی طوالنیمدتی اتفاق
نیفتــاده اســت؛ بهخصــوص اینکــه در اوایــل دورهی مسوســنگ یکبــاره محوطههــای
اســتقراری افزایــش چشــمگیری پیــدا کردهانــد .در جنوبشــرق ایــران در اواخــر دورهی
نوســنگی ،زمینــه بــرای اســتمرار و تــداوم اجتماعــات انســانی فراهمشــده اســت (مجیــدزاده،
 .)91 :1368ایــن افزایــش جمعیــت و در پــی آن نیــاز بــه منابــع غذایــی بیشــتر و محیطهــای
جدیدتــر ،یکــی از دالیــل گســترش جمعیــت و اســتقرارها در دشــت رودبــار در ایــن دوره بــوده
اســت .در دشــت رودبــار بیشــتر اســتقرارهای مسوســنگ و در نتیجــه بیشــترین افزایــش
جمعیــت در ایــن دوره ،مربــوط بــه دورهی ابلیــس ( IVعلیآبــاد) اســت (دانشــی:1395 ،
 )86کــه شــامل دورهی مسوســنگ جدیــد اســت .همزمــان بــا دشــت رودبــار در ایــن دوره،
دشــت جیرفــت و بخشهــای شــمالیتر ایــن حــوزه نیــز در حــال افزایــش جمعیــت و در مســیر
پیچیدگــی اجتماعــی قــرار داشــتهاند و زمینههــای ظهــور عصــر مفــرغ و ورود بــه شهرنشــینی
در هــزارهی ســوم مهیــا میشــده اســت .اســتقرارهای دوران مسوســنگ دشــت رودبــار بــدون
هیــچ گسســتی وارد دورهی مفــرغ شــده و تــداوم پیــدا میکننــد؛ بههمیــن دلیــل در بســیاری از
محوطههــای دورهی علیآبــاد (ابلیــس  )IVآثــار دورهی مفــرغ نیــز مشــهود اســت؛ هرچنــد در
برخــی از محوطههــا نیــز جابهجایــی صورتگرفتــه و اســتقرارهای مفــرغ بــه مــکان دیگــری
منتقــل شــده اســت (تصویــر .)3
شــباهت مــواد فرهنگــی بهویــژه ســفال محوطههــای مسوســنگ دشــت رودبــار جنــوب
بــا ســفالهای گورســتان خواجهعســگر در نزدیکــی بــم (مالصالحــی و همــکاران1393 ،؛
 ،)A. Soleimani et al. 2016گورســتان محطوطآبــاد و دیگــر محوطههــای هــمدوره
در دشــت جیرفــت ( )Vidaleh & Desset, 2013و ارزوئیــه و صوغــان نشــاندهندهی
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تصویــر  .2نقش ـهی کلــی پرا کنــش محوطههــای
باســتانی رودبــار جنــوب (نگارنــده.)1396 ،

برهمکنشهــای فرهنگــی ســاکنین دشــت رودبــار جنــوب بــا دیگــر نواحــی مناطــق همجــوار
در ایــن دورهی زمانــی اســت .بهنظــر میرســد رودخانـهی هلیـلرود و دشــت رودبــار بیشــترین
تأثیــر را در الگــوی پراکنــش محوطههــای مسوســنگ در دشــت رودبــار داشــتهاند؛ درمجموع
و بــا توجــه بــه موقعیــت قرارگیــری محوطههــا نســبت بــه رودخانــه و دشــت رودبــار الگویــی
خوشـهای در اطــراف هلیـلرود و شــاخههای فرعــی آنرا نشــان میدهــد .در ایــن دوره بیــش
از  90درصــد محوطههــا در دشــت واقعشــده و بــا توجــه بهمیــزان وابســتگی محوطههــا بــه
آب رودخانــه و دشــت رودبــار ،میتــوان شــیوهی معیشــت ســاکنان ایــن اســتقرارها را مبتنیبــر
زندگــی یکجانشــینی و اقتصــاد کشــاورزی نســبت داد .تنهــا کمتــر از  10درصــد کل محوطههــا
در مناطــق کوهپایـهای شــکلگرفتهاند کــه ایــن گونــه اســتقرارها بــا وســعت کمتــر و در مناطــق
کوهپایـهای در کنــار منابــع آب فصلــی و در مجــاورت چراگاههــا و مراتــع کوهســتانی قــرار دارنــد
و میتــوان آنهــا را بــه جمعیتهــای کــوچرو نســبت داد؛ از ای ـنرو میتــوان شــیوهی غالــب
معیشــت در ایــن دوران را برپای ـهی کشــاورزی بهحســاب آورد.
شناســایی آثــار قابلتوجهــی از هــزارهی ســوم قبلازمیــاد (عصــر مفــرغ) در دشــت رودبــار
باوجــود مرکزیــت مناطقــی چــون کنــار صنــدل در دشــت جیرفــت کــه باعــث بهوجــود آمــدن
نوعــی تمرکزگرایــی گشــته و جمعیتهــای زیــادی را از اطــراف بهخــود جلــب کــرده اســت،
نشــاندهندهی اهمیــت دشــت رودبــار و وجــود شــرایط مناســب ایــن منطقــه اســت کــه
همچنــان جمعیتهــای زیــادی را در خــود حفــظ کــرده اســت و خــود از کانونهــا و مراکز تجمع
انســانی در دورهی مفــرغ بــوده اســت؛ از طرفــی وجــود شــباهتهای مــواد فرهنگــی بهویــژه
یافتههــای ســفالی محوطههــای ایــن دوره در دشــت رودبــار بــا مناطقــی همچــون کنارصنــدل
در دشــت جیرفــت ،تپــه یحیــی در دشــت صوغــان و مناطــق جنوبــی حــوزهی جازموریــان
همچــون بمپــور نشــاندهندهی وجــود ارتباطــات تجــاری و برهمکنشهــای وســیع ســاکنان
عصــر مفــرغ دشــت رودبــار بــا مناطــق دور و نزدیــک در ایــن دوره اســت.
از آنجاکــه دشــت رودبــار پــس از دورهی مسوســنگ بالفاصلــه وارد دورهی مفــرغ
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شــده اســت؛ اســتقرارها در همــان محــل قبلــی یــا در نزدیکــی آن تــداوم یافتــه و جابهجایــی
زیــادی نســبت بــه دورهی قبــل صورتنگرفتــ ه اســت ،بههمیــن ترتیــب الگــوی پراکنــش
محوطههــای دورهی مفــرغ دشــت رودبــار نیــز نســبت بــه دورهی قبــل تغییــر زیــادی نداشــته
اســت و شــباهت زیــادی بــا ایــن الگــو در دورهی مسوســنگ دارد .رودخان ـهی هلی ـلرود و
دشــت رودبــار بیشــترین تأثیــر را در الگــوی پراکنــش محوطههــای مفــرغ در دشــت رودبــار
داشــتهاند و محوطههــای مفــرغ رودبــار نیــز الگویــی خوشــهای در اطــراف هلیــلرود و
شــاخههای فرعــی آنرا نشــان میدهنــد .ایــن اســتقرارها را نیــز میتــوان بــه جمعیتهــای
یکجانشــین و کشــاورز نســبت داد .بیــش از  97درصــد محوطههــا در ایــن گــروه قــرار میگیرند.
هماننــد دورهی مسوســنگ در کنــار ایــن نــوع اســتقرارها در دورهی مفــرغ نیــز اســتقرارهایی
بــا وســعت کمتــر و در مناطــق کوهپایـهای شناســایی گردیــد کــه در کنــار منابــع آب فصلــی و در
مجــاورت چراگاههــا و مراتــع کوهســتانی قــرار دارنــد کــه میتــوان آنهــا را بــه جمعیتهــای
کــوچرو و اســتقرارهای فصلــی نســبت داد؛ ایــن نــوع محوطههــا کمتــر از ســه درصــد کل
محوطههــای ایــن دوره را دربــر میگیــرد (تصویــر .)4
در دوران تاریخــی نســبت بــه دوران پیشازتاریــخ بــا افزایــش جمعیــت در ایــن حــوزه
روبـهرو هســتیم .در ایــن دوران بــا دو نــوع متفــاوت شــیوهی زندگــی و درنتیجــه محوطههایی
بــا خصوصیــات متفــاوت مواجهیــم؛ بیشــتر تعــداد ایــن محوطههــا گورســتانهای تاریخــی
اســت کــه در ایــن بخــش و مناطــق کوهســتانی مجــاور و بخشهــای وســیعی از جنوبشــرق،
شناساییشــدهاند؛ امــا از آنجاکــه تاکنــون هیچیــک از ایــن گورهــای تاریخــی در حــوزهی
رودبــار جنــوب کاوش نشــد ه اســت ،امــکان تاریخگــذاری مطلــق و دقیــق ایــن گورهــا و نســبت
دادن آنهــا بــه یکــی از دورههــای هخامنشــی ،اشــکانی و ساســانی بهصــورت قطعــی وجــود
نــدارد؛ بــا اینوجــود بــا توجــه بــه کاوشهــای انجامشــده توســط اســتین در گورهــای مشــابه
در فنــوج ،هزارمــرد و دمبکــوه در سیستانوبلوچســتان ( )Stein, 1937: 79-85و توســط
کارلووســکی در یحیــی ( )Karlovsky & Humphries, 1967میتــوان احتمــال هخامنشــی
یــا اشــکانی بــودن آنهــا را مطــرح کــرد .در پژوهشهــای جدیدتــری کــه در مناطــق همجــوار
صورتگرفتــه گورهــای ســنگچین مشــابه در مناطــق چابهــار و نیکشــهر بــه دورهی تاریخــی
و بــازهی زمانــی اشــکانی نســبت داده شــدهاند (هاشــمیزر جآباد و همــکاران .)1393 ،ایــن

تصویــر  .4نقش ـهی پرا کنــش محوط ههــای مفــرغ رودبــار جنــوب (نگارنــده،
تصویــر  .3نقش ـهی پرا کنــش محوطههــای مسوســنگ رودبــار جنــوب
.) 1396
(نگارنــده.)1396 ،
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گورســتانها ازنظــر وســعت و تعــداد گورهــا متفــاوت هســتند؛ بهطوریکــه در برخــی مــوارد
شــامل یــک یــا چنــد گــور و در مــواردی گورهــای یــک گورســتان از صــد گور هــم فراتر مـیرود ،در
بیشــتر مــوارد هیــچ محوطـهی اســتقراری مرتبــط بــا ایــن گورســتانها شناســایی نشــده اســت.
از طرفــی وجــود تپههــای عظیــم مربــوط بــه دورهی تاریخــی در دشــت رودبــار نشــاندهندهی
وجــود مراکــز شــهری مهــم در ایــن دوران در دشــت رودبــار و تنــوع در شــیوههای معیشــت و
زندگــی مردمــان ســاکن دشــت رودبــار در دوران تاریخــی اســت؛ ُتمخرگ در مجــاورت هلیلرود
واق ـعدر روســتای مختارآبــاد کــه بزرگتریــن تپ ـهی باســتانی واق ـعدر منطق ـهی رودبــار اســت
(Stien, 1937: 144؛ سیدســجادی .)41 :1370 ،در نــگاه نخســت ،همچــون مجموعـهای
از تپههــای بههمپیوســته بهنظــر میرســد؛ امــا درواقــع یــک تپــهی واحــد اســت کــه خــود
بخشــی از یــک مــکان باســتانی بســیار بزرگتــر اســت و میتــوان آنرا منطقــهی باســتانی
مختارآبــاد بهحســاب آورد ،ایــن محوطــه مســاحتی بالغبــر یکصــد هکتــار دارد (دهقانــی،
 .)154-156 :1382وجــود چنیــن محوطههایــی نشــاندهندهی اهمیــت و مرکزیــت دشــت
رودبــار در دورهی تاریخــی در کل حــوزهی فرهنگــی هلیـلرود و منطقـهی جنوبشــرق ایــران
اســت.
الگــوی پراکنــش اســتقرارهای دورهی تاریخــی نســبت بــه دوران پیشازتاریــخ
(مسوســنگ و مفــرغ) تفاوتهــای فراوانــی دارد؛ ازجملــه اینکــه برخــاف دورههــای
پیشازتاریــخ کــه بیشــترین درصــد محوطههــا در دشــت شــکلگرفته و وابســته بــه هلیـلرود و
دشــت رودبار بوده و شــیوهی غالب معیشــت را کشــاورزی تشــکیل میداد .در این دوره ،تنها
 34درصــد محوطههــا در دشــت و اطــراف هلیـلرود شــکلگرفته؛ هرچنــد یکــی از دالیــل آنرا
میتــوان بهوجــود محوطههــای بــزرگ و مراکــز شــهری همچــون محوط ـهی خــرگ و جــذب
جمعیتهــای پراکنــده بــه ایــن مناطــق نســبت داد؛ امــا  66درصــد محوطههــا در مناطــق
کوهپایـهای و میانکوهــی شــکلگرفته اســت کــه شــرایط آبوهوایــی ایــن مناطــق ،موقعیــت
کوهســتانی و پوشــش گیاهــی منطقــه ،احتمــال وجــود زندگــی کــوچروی و فصلــی را در مــورد
اینگونــه اســتقرارها در دوران تاریخــی قــوت میبخشــد؛ از طرفــی در ایــن دوره اســتقرارهای
دشــت و مناطــق حاشــیهای هلیـلرود بــه طــرز محسوســی از نیمـهی جنوبشــرقی دشــت بــه
ً
نیمـهی شــمالغربی تغییــر مــکان داده و عمدتــا در ایــن منطقــه شــکلگرفته اســت کــه ایــن
امــر میتوانــد معلــول عوامــل مختلفــی ازجملــه شــرایط محیطــی و وجــود محوطههــای مرکزی
همچــون ُتمخــرگ (محوطــهی بــزرگ مختارآبــاد) در نیمــهی شــمالغربی دشــت باشــد
(تصویــر .)5
در دوران اســامی تعــداد محوطههــای باســتانی بــه نســبت دورهی قبــل از آن (دوران
تاریخــی) رونــدی بهشــدت نزولــی داشــته اســت ،بهطوریکــه از  145محوطــه در دورهی
تاریخــی بــه  48محوطــه در دورهی اســامی کاهــش پیداکــرده اســت؛ ســدههای نخســتین
تــا اوایــل میانــی اســامی شــهر قدیــم جیرفــت مرکــز و تختــگاه حــوزهی فرهنگــی جازموریــان
بــوده اســت و تــا پایــان دورهی ســلجوقی شــهری آبــاد و ُپرجمعیــت بــوده اســت (چوبــک،
 .)84 :1391در ایــن زمــان اســتقرارهایی همزمــان بــا شــهر قدیــم جیرفــت در حــوزهی رودبــار
جنــوب نیــز وجــود داشــته اســت و ایــن امــر از روی شــباهتهای مــواد فرهنگــی قابلتشــخیص
ُ
اســت ،پــس از یــورش غزهــا در ســدهی ششــم و هفتــم هجــری و متروکشــدن شــهر قدیــم
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جیرفــت (همــان) بهنظــر میرســد کــه بــا از بیــن رفتــن ایــن مرکزیــت در ســایر مناطــق حــوزهی
هلیـلرود ازجملــه رودبــار جنــوب نیــز اســتقرارها روبــه افــول گذاشــته و یکــی از دالیــل ایــن امــر
را میتــوان در ناامنیهــای بهوجــود آمــده در نتیج ـهی خــأ قــدرت و هجــوم اقــوام مهاجــم و
راهزنــان ازجملــه نکوداریــان بــه ایــن منطقــه ارزیابــی کــرد (باســتانی پاریــزی.)205 :2535 ،
ایــن عوامــل و ســایر مــوارد مشــابه درنهایــت باعــث قطعشــدن مســیر کاروانهــا از هرمــز بــه
جیرفــت و کرمــان شــد و بهدنبــال آن ،دوبــاره قشــم ،کیــش و ســیراف اهمیــت یافتنــد و از
رونــق اقتصــادی ایــن منطقــه کاســته شــد (ابنابراهیــم)13-14 :1343 ،؛ همچنیــن هجــوم
مغــول و امیــر تیمــور در ســدههای هفتــم و هشــتم هجــری بــه جنــوب کرمــان موجــب ناامنــی
بیشــتر و افزایــش غارتگــری و هجــوم اقــوام مهاجــم منجــر شــد و درنتیجــه شــیوهی معیشــت و
نحــوهی زندگــی مــردم در ایــن منطقــه دچــار دگرگونــی شــده و مرکزیــت و شــهرهای مهــم از بین
رفــت و تــا دورههــای جدیــد و معاصــر شــاهد وجــود محوطههــای بــزرگ و مهمــی همچون شــهر
قدیــم جیرفــت در کل حــوزهی فرهنگــی هلیـلرود و بهویــژه رودبــار جنــوب نیســتیم و بیشــتر
محوطههــای شناساییشــده شــامل گورســتانها و یــا در مــواردی قلعههــا اســت.
الگــوی پراکنــش اســتقرارهای دورهی اســامی صرفنظــر از کاهــش تعــداد ،بهلحــاظ
موقعیــت مکانــی محوطههــا شــبیه دورهی تاریخــی اســت؛ حــدود  40درصــد محوطههــا
در دشــت و اطــراف هلی ـلرود شــکلگرفته و حــدود  60درصــد دیگــر در مناطــق کوهپای ـهای
و میانکوهــی و اطــراف رودهــای فصلــی شــکلگرفته اســت و بههمیــن نســبت نیــز شــیوهی
غالــب معیشــت در مناطــق دشــت کشــاورزی و در مناطــق کوهســتانی را کــوچروی تشــکیل
داده اســت .در مــورد اســتقرارهای موجــود در دشــت نیــز نســبت بــه دورهی قبــل جابهجایــی
زیــادی صورتنگرفتــه و در بیشــتر مــوارد تــداوم همــان اســتقرارهای دورهی تاریخــی بــوده
اســت (تصویــر  .)6براســاس بررسـیها و پژوهشهــای صورتگرفتــه ،تاکنــون شــواهدی کــه
وضعیــت فرهنگــی و جمعیتــی رودبــار جنــوب را در دوران پارینهســنگی ،نوســنگی و هــزارهی
دوم قبلازمیــاد نشــاندهد بهدســت نیامــده اســت و بــر ایناســاس بایــد ایــن منطقــه را در
دورههــای یادشــده خالــی از جمعیــت قابلتوجــه فــرض کــرد؛ هرچنــد اثبــات ایــن فرضیــه
پژوهشهــا و مطالعــات جامعتــری را میطلبــد کــه تاکنــون بــه انجــام نرســیده اســت.

تصویــر  .6نقش ـهی پرا کنــش محوطههــای اســامی رودبــار جنــوب (نگارنــده،
تصویــر  .5نقش ـهی پرا کنــش محوطههــای تاریخــی رودبــار جنــوب (نگارنــده،
.)1396
.)1396
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نتیجهگیری

مطالعــات انجامشــده نشــان میدهــد کــه ایــن منطقــه بهلحــاظ اجتماعــات انســانی و میــزان
جمعیــت در طــول دورههــای مختلــف از پیشازتاریــخ تاکنــون بــا توجــه بهشــرایط مختلــف
طبیعــی و انســانی دارای نوســان بــوده و در دورههایــی بــا افزایــش و زمانهــای دیگــری بــا
کاهــش جمعیــت و تعــداد اســتقرارها روبـهرو بــوده اســت؛ بررسـیهای انجامشــده تفاوتهــای
ّکمــی و کیفــی آثــار در دو بخــش کوهســتانی و دشــت را در منطقــه -کــه دلیــل آن تفاوت شــرایط
اقلیمی و شــیوههای معیشــت ســاکنان این مناطق اســت -بهخوبی نشــان میدهد؛ بهدلیل
ً
آبوهــوای نســبتا ســرد در زمســتان و نبــود زمینهــای پهنــاور و حاصلخیــز جهــت کشــاورزی،
امــکان شــکلگیری اســتقرارهای دائــم و یکجانشــین ماننــد تپههــای پیشازتاریــخ و تاریخــی
واق ـعدر دشــت در آن وجــود نــدارد؛ امــا بهســبب شــرایط ویــژهی کوهســتان و وجــود مراتــع و
آبوهــوای خنکتــر نســبت بــه دشــت در تابســتانها محــل مناســبی جهــت ییــاق عشــایر
بهحســاب میآمــده و از طــرف دیگــر ،باوجــود مناطــق صعبالعبــور و ارتفاعــات بلنــد محــل
مناســبی جهــت ســاخت قلعههــا و پناهگاههــا بــوده اســت؛ از طرفــی بهنظــر میرســد شــیوهی
غالــب معیشــت در هــر دوره تأثیــر مســتقیم بــر الگــوی پراکنش و نوع محوطهها داشــته اســت؛
درحالیکــه دشــت بهدلیــل وجــود شــرایط مناســب محــل اســتقرار جمعیتهــای متمرکــز و
یکجانشــین در دورههــای مختلــف از پیشازتاریــخ بــوده و تپههــا و محوطههــای اســتقراری را
شــکلداده اســت .شــیوهی زندگــی مبتنیبــر کــوچروی در دورههــای تاریخــی و اســامی باعــث
شــکلگیری الگــو و گونههــای متفاوتــی از محوطههــا در مناطــق کوهســتانی و کوهپای ـهای
شــده اســت و محوطههایــی ازجملــه گورســتانهای بــدون ارتبــاط بــا محوطههــای اســتقراری
و محوطــه هایــی بــا نوعــی معمــاری ســنگچین که مشــابه آن در مناطق کوچنشــینی امروزی
جیرفــت و رودبارجنــوب نیــز وجــود دارد (انج ـمروز و دانشــی )41-40 :1394 ،را پدیــد آورده
اســت؛ مطالعـهی عوامــل تأثیرگــذار بــر نــوع الگــوی پراکنــش محوطههــای رودبــار جنــوب در
دورههــای تاریخــی و اســامی نشــان میدهــد کــه تنهــا عوامــل تأثیرگــذار بــر شــکلگیری نــوع
ایــن الگوهــا و نحــوهی پراکنــش فرهنگهــا را نبایــد در متغیرهــای زیسـتمحیطی جســتجو
کــرد ،بلکــه عوامــل انســانی نیــز بــه همــان میــزان بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد.
مطالع ـهی نمــودار خطــی محوطههــای رودبــار جنــوب ،نوســانات و تغییــرات جمعیتــی
منطقــه در طــول دورههــای فرهنگــی شناساییشــده را بهخوبــی نشــان میدهــد (تصویــر
)7؛ در دورهی مسوســنگ ایــن منطقــه بــا افزایــش و رشــد محوطههــا در نتیجــهی وارد
شــدن جمعیتهــای مختلــف بــه ایــن منطقــه مواجــه اســت؛ شــمار اســتقرارها در ایــن دوره
 53محوطــه اســت کــه  18درصــد کل محوطههــای شناساییشــده را دربــر میگیــرد ،ایــن
محوطههــا همگــی در گونههــای تپــه و محوط ـهی اســتقراری جــای میگیرنــد .در دورهی
مفــرغ بــا کاهــش اندکــی در تعــداد محوطههــا روب ـهرو هســتیم ،بهطوریکــه تعــداد آنهــا بــه
 47محوطــه میرســد کــه  16درصــد کل محوطههــا را در برمیگیــرد؛ ایــن کاهــش بــا توجــه
بــه ظهــور پدیــدهی شهرنشــینی در ایــن دوره در دشــت رودبــار و مناطــق مجــاور ازجملــه دشــت
جیرفــت و بهوجــود آمــدن نوعــی تمرکزگرایــی و جــذب جمعیتهــای پراکنــده بــه شــهرها
طبیعــی بهنظــر میرســد .محوطههــای ایــن دوره نیــز همگــی در گونههــای تپــه و محوطـهی
ً
اســتقراری جــای میگیرنــد .بعــد از یــک وقفـهی نســبتا طوالنــی در هــزارهی دوم قبلازمیــاد
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بــه یکبــاره در دورهی تاریخــی بــا افزایــش شــدید جمعیــت در ایــن حــوزه و در نتیجـهی آن باال
رفتــن شــمار اســتقرارها روبـهرو میشــویم؛ دالیــل ایــن افزایــش جمعیــت را بایــد در زمینههــای
گوناگــون ازجملــه شــرایط اقلیمــی منطقــه و مهاجــرت و ورود اقــوام جدیــد در ایــن دوره و دیگــر
عوامــل مرتبــط دانســت؛ در ایــن دوره (تاریخــی) شــمار محوطههــا بــه  145عــدد میرســد کــه
درمجمــوع  50درصــد کل محوطههــای رودبــار جنــوب را شــامل میشــود .در ایــن دوره بــا
تنــوع گونههــای محوطههــا مواجــه هســتیم کــه ناشــی از تغییــر شــیوههای زندگــی مردمــان
دوره اســت؛ در ایــن دوره ســه گونـهی اصلــی محوطههــا شــامل تپــه و محوطـهی اســتقراری،
گورســتان (ســنگچین) و قلعــه اســت کــه از بیــن ایــن گونههــا بیشــترین تعــداد متعلــق بــه
گورســتانهای ســنگچین اســت کــه بیشــتر آنهــا بــدون ارتبــاط بــا محوطههــای اســتقراری
ً
شناساییشــدهاند و غالبــا نمایانگــر نوعــی زندگــی مبتنیبــر کــوچروی و اســتقرارهای فصلــی
اســت .نمــودار خطــی محوطههــای حــوزهی رودبــار کاهــش معن ـیدار محوطههــا در دورهی
اســامی را بهخوبــی نشــان میدهــد کــه در بخشهــای پیشــین مقالــه بهدالیــل آن پرداختــه
شــده اســت ،در ایــن دوره تعــداد محوطههــا بــه  48اثــر کاهــش یافتــه کــه درمجمــوع شــامل
 16درصــد کل محوطههــای ایــن حــوزه میشــود .در ایــن دوره بهدلیــل شــرایط متفــاوت
گونههــای متنــوع محوطههــا بهوجــود آمــده اســت کــه شــامل گونههــای تپــه و محوط ـهی
اســتقراری ،گورســتان ،قلعــه ،آســیاب آبــی و زیارتــگاه اســت .افزایــش شــمار قلعههــا در ایــن
دوره ناشــی از ناامنیهــا و مســائل امنیتــی ایــن دوران اســت ،از طرفــی در ایــن دوره بهدلیــل
وجــود اعتقــادات مذهبــی گونـهی جدیــدی از محوطههــا تحتعنــوان زیارتگاه بهوجــود آمده
اســت؛ همچنیــن آســیابهای آبــی نیــز در نــوع معیشــت و زندگــی مــردم نقــش داشــته اســت.
مطالعــهی جنبههــای مختلــف اســتقرارهای حــوزهی رودبــار جنــوب در طــول دورههــای
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مختلــف نشــان میدهــد کــه ایــن منطقــه باوجــود فــراز و فرودهــا و نوســانات جمعیتــی از
دوران پیشازتاریــخ تابهحــال بهدلیــل موقعیــت ممتــاز طبیعــی و انســانی خــود همــواره بــا
مناطــق مجــاور خــود از جملــه مناطــق شــمالی حــوزهی فرهنگــی هلیـلرود همچــون :یحیــی،
محطوطآبــاد ،کنارصنــدل ،گورســتانهای تاریخــی جیرفت ،شــهرقدیم جیرفــت (دقیانوس)
و مناطــق جنوبــی ایــن حــوزه همچــون بمپــور و یــا مناطــق خــارج از حوزهی فرهنگــی هلیلرود
همچــون بلوچســتان در شــرق ،بــم در شــمال و شمالشــرق ،بردســیر (ابلیــس) در شــمالغرب
جیرفــت و ســایر مناطــق مجــاور در تعامــل بــوده و نقــش قابلتوجهــی در تحــوالت فرهنگــی و
انســانی حــوزهی فرهنگــی هلی ـلرود و منطق ـهی جنوبشــرق ایــران داشــته اســت.

پینوشت
 .1بــا توجــه بــه تعــداد قابلتوجــه محوطههــای شناساییشــده از منطق ـهی رودبــار جنــوب از یکطــرف ،و از طرفــی بهدلیــل
محدودیــت چهارچــوب ایــن نوشــتار (مقالــه) بــرای پرداختــن بهتمامــی جزئیــات و جنبههــای گوناگــون اســتقرارهای شناساییشــده
در ایــن منطقــه تــا حــد امــکان ســعیبر آن شــده اســت کــه بــه ارائ ـهی کلیــات الزم بســنده شــود تــا همانگونــه کــه از عنــوان مقالــه
پیداســت خواننــده بتوانــد چش ـماندازی کلــی از گذشــتهی منطقــه را درک کنــد؛ بنابرایــن دورهبندیهــا بهصــورت کلــی ارائهشــده
و از پرداختــن بــه جزئیــات هــر دوره و تقســیمبندیهای فرعــی و شــرح و توضیــح تمامــی گونههــای ســفالی و مــواد فرهنگــی و...
نکــه در برخــی مــوارد بهدلیــل کمبــود پژوهشهــا و عــدم شــناخت کافــی از منطقــه تفکیــک دورههــا
صرفنظــر شــده اســت؛ ضمــن ای 
ا گــر نگوییــم غیرممکــن ،بســیار مشــکل بهنظــر میرســد؛ بهعنوانمثــال ،تفکیــک مــواد فرهنگــی دورههایــی همچــون هخامنشــی،
اشــکانی و ساســانی بهدلیــل عــدم کاوش در ایــن دورههــا و نبــود منابــع قابــل اســتناد بــرای مقایس ـههای گونــه شــناختی در ایــن
منطقــه بهراحتــی امکانپذیــر نبــوده و از ســه دورهی یادشــده تحتعنــوان کلــی دورهی تاریخــی نامبــرده شــده اســت .درمجمــوع
هــدف از ایــن نوشــتار معرفــی منطقـهی رودبــار جنــوب و فراهــم آوردن زمینـهای کلــی بــرای پژوهشهــای تخصصیتــر آتــی در ایــن
منطقـهی کمتــر شناختهشــده از حــوزهی فرهنگــی هلیـلرود و جنوبشــرق ایــران بــود ه اســت.

کتابنامه

 انج ـمروز ،ســلمان ،و دانشــی ،علــی« ،1395 ،معرفــی و تبییــن ّماهیــت نویافتههــای
معمــاری ســنگچین در جنوبشــرقی ایــران؛ بررســی شــواهدی از مناطــق کوهپایــهای
نشــناس ،ســال دوازدهــم ،شــمارهی بیســت و
جیرفــت و حــوزهی هلی ـلرود» ،پیــام باستا 
چهــارم ،صــص.48-37 :
 باســتانی پاریــزی ،محمدابراهیــم (بــه :کوشــش)؛  ،2535تاریــخ شــاهی قراختاییــان،تهــران :بنیــاد فرهنــگ ایــران.
 محمــد ابــن ابراهیــم ،1343 ،ســلجوقیان و غــز در کرمــان ،تصحیــح :باســتانی پاریزی،تهــران :انتشــارات طهوری.
 جغرافیــای اســتان کرمــان ،1387 ،وزارت آمــوزش و پــرورش ،شــرکت چــاپ و نشــرکتابهــای درســی ایــران ،تهــران ،چــاپ نهــم.
 چوبــک ،حمیــده« ،1383 ،تسلســل فرهنگــی جازموریــان -شــهر قدیــم جیرفــت»،رســالهی دکتــرای رشــتهی باستانشناســی ،بهراهنمایــی :محمدیوســف کیانــی ،دانشــگاه
تربیتمــدرس (منتشــر نشــده).
 چوبــک ،حمیــده« ،1384 ،گــزارش ســومین فصــل کاوشهــای باستانشناســی شــهردقیانــوس -شــهر کهــن جیرفــت» ،جلــد دوم ،بایگانــی ســازمان میراثفرهنگــی کرمــان و
پژوهشــکدهی باستانشناســی کشــور (منتشــر نشــده).
 -چوبــک ،حمیــده« .1391 ،ســفالینههای دوران اســامی  -شــهر کهــن جیرفــت»،
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مجلـهی مطالعــات باستانشناســی ،دورهی  ،4شــمارهی  ،1بهــار و تابســتان ،صــص-112 :
.83
 دانشــی ،علــی« ،1388 ،بررســی و شناســایی باستانشناســی شهرســتان جیرفــت،حــوزهی ســاردوئیه و دلفــارد (فصــل دوم)» ،بایگانــی ســازمان میراثفرهنگــی کرمــان و
پژوهشــکدهی باستانشناســی کشــور (منتشــر نشــده).
 دانشــی ،علــی« ،1391 ،بررســی و شناســایی باستانشناســی شهرســتان رودبــار جنــوب(فصــل دوم)» ،بایگانــی ســازمان میراثفرهنگــی کرمــان و پژوهشــکدهی باستانشناســی
کشــور (منتشــر نشــده).
 دانشــی ،علــی« ،1395 ،تحلیــل الگــوی اســتقراری محوطههــای مسوســنگ دشــتی ارشــ د رشــتهی
رودبــار جنــوب ،حــوزهی فرهنگــی هلیــلرود» ،پایاننامــهی کارشناســ 
باستانشناســی ،دانشــکدهی ادبیــات و علــوم انســانی دانشــگاه جیرفــت (منتشــر نشــده).
 دهقانــی ،ولـیاهلل« ،1382 ،گــزارش بررســی شهرســتان کهنــوج ،بخش رودبــار جنوب»،بایگانــی ســازمان میراثفرهنگــی کرمــان و پژوهشــکدهی باستانشناســی کشــور (منتشــر
نشــده).
 ســازمان جغرافیائــی نیروهــای مســلح ،1384 ،فرهنــگ جغرافیائــی آبادیهای اســتانكرمــان -شهرســتان کهنــوج ،جلــد یازدهــم ،انتشــارات ســازمان جغرافیائــی وزارت دفــاع و
پشــتیبانی نیروهــای مســلح.
 سیدســجادی ،ســید منصــور« ،1370 ،معرفــی دو گون ـهی ســفال جدیــد از منطق ـهیکرمــان» ،مجل ـهی باستانشناســی و تاریــخ ،ســال پنجــم ،شــمارهی دوم ،صــص.38-51 :
 سیدســجادی ،ســید منصور  ،1374هشــت گفتار باستانشناســی و تاریخ بلوچســتان،ســازمان میراثفرهنگی کشــور ،تهران ،چاپ اول،
 شهســواری ،میثــم« ،1388 ،بررســی روشــمند باستانشــناختی تپــهی باســتانیتمبخــرگ واقـعدر شهرســتان رودبــار جنــوب ،اســتان کرمــان» ،پایاننامـهی کارشناسیارشـد
رشــتهی باستانشناســی ،دانشــکدهی ادبیــات و علــوم انســانی دانشــگاه سیســتان و
بلوچســتان (منتشــر نشــده).
 صفا ،عزیزاهلل ،1373 ،تاریخ جیرفت و کهنوج ،کرمان :مرکز کرمانشناسی. علیدادیســلیمانی ،نــادر« ،1383 ،گــزارش بررســی و شناســایی شهرســتان جیرفــت(حــوزه ســاردوئیه)» ،فصــل اول ،بایگانــی ســازمان میراثفرهنگــی کرمــان و پژوهشــکدهی
باستانشناســی کشــور (منتشــر نشــده).
 علیدادیســلیمانی ،نــادر« ،۱۳۸۸ ،شناســایی و تحلیــل الگوهــای اســتقراریپیشازتاریــخ دشــت اســفندقه جیرفــت ،دورهی نوســنگی تــا پایان عصر مفــرغ» ،پایاننامهی
کارشناسیارشــد ،دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی دانشــگاه تهــران (منتشــر نشــده).
 علیــزاده ،عبــاس« ،1373 ،اهمیــت شــناخت روشهــای بررســی در باستانشناســی»،مجل ـهی باستانشناســی و تاری ـخ ،ســال نهــم ،شــمارهی یکــم ،صــص.2-8 :
 علیــزاده ،عبــاس ،1386 ،تئــوری و عمــل در باستانشناســی ،چــاپ ســوم ،تهــران:وزارت فرهنــگ و ارشــاد اسالمی-ســازمان میراثفرهنگــی (پژوهشــگاه).
 -لمبــرگ کارلووســکی ،ســی .ســی ،و وایــت ،تومــاس بیــل ،1388 ،آغــاز و شــکوفایی
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بشــرق ایــران ،جلــد اول ،غالمعلــی شــاملو ،بهكوشــش :محمدرضــا
فرهنــگ و تمــدن در جنو 
میــری ،تهــران :اداره کل روابــط عمومــی ،امــور فرهنگــی و اجتماعــی اداره برنامهریــزی نشــر.
 مجیدزاده ،یوسف ،1368 ،آغاز شهرنشینی در ایران ،تهران :مرکز نشر دانشگاهی. مجیــدزاده ،یوســف ،و ســرلک ،ســیامک .1381 ،حفریــات باستانشناســی فراگیــر درکنــارهی هلیـلرود ،کرمــان :اداره کل میراثفرهنگــی اســتان کرمــان.
 مالصالحی ،حکمت اهلل ،شــفیعی ،مژگان ،فیروزمندی شــیره جینی ،بهمن ،علیدادیســلیمانی ،نــادر ،و اســکندری ،نصیــر« ،1393 ،خواجــه عســکر :گورســتانی از هــزارهی چهــارم
قبلازمیــاد در جنوبشــرق ایــران از دادههــای مشــهود تــا بودههــای مفقــود» ،پژوهشهــای
باستانشناســی ایــران ،دورهی چهــارم ،شــمارهی  ،6بهــار و تابســتان ،صــص.47-64 :
 ملکشــهمیرزادی ،صــادق ،1382 ،ایــران در پیشازتاریــخ ،باستانشناســی ایــران ازآغــاز تــا ســپیدهدم شهرنشــینی ،چــاپ دوم ،تهــران :ســازمان میراثفرهنگــی کشــور.
 معصومــی ،غالمرضــا ،1383 ،تاریخچ ـهی علــم باستانشناســی ،تهــران :انتشــاراتســمت.
 هاشــمیزر جآباد ،حســن ،شــیرازی ،روحاهلل ،فرزین ،ســامان ،ظهوریان ،مریم،1393 ،«نویافتههایــی از تدفینهــای ســنگی در مکــران ایــران (شهرســتانهای نیــک شــهر و چابهــار)
شهــای باستانشناســی ایــران ،شــمارهی هفتــم ،دورهی چهــارم ،پاییــز و زمســتان،
» ،پژوه 
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