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چکیده

در پــی دوازده فصــل کاوش باستانشناســی در محوطـهی شــهداد توســط علــی حاکمــی و
میرعابدیــن کابلــی ،مشــخص گردیــد کــه محوطـهی شــهداد یــک مرکز بزرگ و مهم شــهری
از عصــر مفــر غ در فــات ایــران بــوده اســت .پــس از گذشــت نیــم قــرن از آغــاز کاوشهــای
شــهداد ،زمــان آن رســیده اســت تــا بــا شــناخت امــروزی از باستانشناســی جنوبشــرق
ایــران ،نگاهــی نــو بــه محوطــهی شــهداد و اشــیاء بهدســت آمــده از آن بیاندازیــم .در
اینجــا بــه ارزیابــی نتایــج کاوشهــای محوطـهی شــهداد و بهطــور ویــژه بــه گورهــا ،ســفال
و اشــیاء ســنگی آن پرداختــه شــده اســت .یکــی از اهــداف اصلــی ایــن پژوهــش ایــن بــود
تــا موقعیــت تمامــی گورهــا بهطــور دقیــق مشــخص گــردد؛ همچنیــن گاهنــگاری درون
اســتقراری شــهداد مشــخص شــود تــا ارتبــاط گاهنــگاری بخشهــای مختلــف کاوش
شــده معیــن شــود .در ایــن راســتا ،در ایــن پژوهــش دو پرســش اساســی مطــرح گردیــد؛
نخســت اینکــه ،براســاس گاهنــگاری مقایســهای ،بهطــور کلــی محوطــهی شــهداد بــه
چــه دوره تعلــق دارد و هــر بخــش از شــهر عصــر مفرغــی نیــز مربــوط بــه چــه دورهای اســت؟
پرســش دوم اینکــه ،براســاس نمونههــای ســفالی و ســنگی برهمکنشهــای فرهنگــی
منطقــهای و فرامنطقــهای شــهر عصــر مفرغــی شــهداد بــه چــه صــورت بــوده اســت؟
براســاس مطالع ـهی دادههــای بهدســت آمــده از کاوشهــا ،شــهر شــهداد در نیم ـهی دوم
هــزارهی ســوم قبلازمیــاد و بهویــژه اواخــر ایــن هــزاره ،دارای نزدیکــی فرهنگــی بــا دیگــر
محوطههــای جنوبشــرق ایــران از دشــت سیســتان گرفتــه تــا حــوزهی فرهنگــی هلیـلرود
و حوض ـهی رود بمپــور بــوده اســت .ایــن پژوهــش نیــز نشــان داد کــه شــهداد بــا مناطــق
مختلــف خــاور نزدیــک و میانــه از بینالنهریــن و جنوبغــرب ایــران تــا آســیای مرکــزی
و درهی ســند و جنــوب خلیجفــارس نشــان در ارتبــاط بــوده اســت .درنهایــت جایــگاه و
اهمیــت باستانشناســی محوطــهی شــهداد بهعنــوان یکــی از مرا کــز شــهری اولیــه در
فــات ایــران در چرخ ـهی برهمکنــش هــزارهی ســوم قبلازمیــاد جنوبغــرب آســیا مــورد
بررســی قــرار گرفــت.
کلیــدواژگان :جنوبشــرق ایــران ،محوطــهی شــهداد ،گورســتان ،ســفال ،اشــیاء
ســنگی.

 .Iاستادیار گروه باستانشناسی دانشگاه جیرفت.

nasir.eskandari@yahoo.com
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مقدمه

محوطــهی شــهداد ،یــک محوطــهی بســیار بــزرگ متعلــق بــه عصــر مفــر غ اســت و در 2
کیلومتــری شــرق شــهر امــروزی شــهداد در حاشــیهی غربــی بیابــان لــوت واقــع شــده اســت.
براســاس پرا کندگــی مــواد فرهنگــی ســطحی ،ایــن محوطــه حــدود  170هکتــار وســعت دارد
(اســکندری .)1395 ،لمبــرگ کارلوســکی و هیبــرت نیــز از شــهداد بهعنــوان یــک شــهر
مهــم یــاد میکننــد کــه رونــد اقتصــادی و سیاســی منطقـهی پیرامونــش را کنتــرل میکــرده
اســت ( .)Hiebert & Lamberg-Karlovsky, 1992محوطــهی شــهداد از ســال 1347
تــا 1355هـ.ش .توســط مرکــز باستانشناســی بــه سرپرســتی علــی حاکمــی بــه مــدت هفــت
فصــل کاوش شــد (حاکمــی1385 ،؛  .)Hakemi, 1997پــس از بازنشســتگی حاکمــی ،در
ســال  1356هـ.ش .هشــتمین فصــل کاوش شــهداد زیــر نظــر میرعابدیــن کابلــی (کابلــی،
ً
1376؛ 1380؛  )1381انجــام شــد .کاوشهــای پیــش از انقــاب عمدتــا در گورســتان
محوطــه متمرکــز بــود کــه منجــر بــه شناســایی  383گــور و اشــیاء تدفینــی متنــوع فراوانــی
گردیــد .کارگاه ( Aگورســتان) بــه ابعــاد  50×100متــر بهعنــوان کارگاه اصلــی در تمــام فصول،
کاوش شــد .همچنیــن تعــداد  5کارگاه کوچــک در مجــاورت شــرق و شــمال کارگاه  Aمــورد
کاوش قــرار گرفــت .کارگاهــی کــه در حــدود  50متــری شــرق کارگاه  Aقــرار داشــت بهعنــوان
گورســتان بخــش شــرقی ،و یــک کارگاه کــه در شــمال کارگاه  Aقــرار داشــت بهعنــوان
کارگاه شــمالی معرفــی شــدند؛ ســه کارگاه دیگــر در مجــاورت کارگاه  ،Aتوســط حاکمــی
کارگاههــای  I-IIIنامگــذاری شــدهاند .در ایــن پژوهــش ،کارگاه بخــش شــمالی بهعنــوان
کارگاه  IVنامگــذاری شــده اســت .کارگاه  Aبــه همــراه پنــج محــل کاوششــدهی مجــاور
آن ،رویهــم بهعنــوان گورســتان  Aشــناخته میشــوند (شــکل  .)1عالوهبــر ایــن محــل،
کاوش در دو محــدودهی گورســتانی کوچــک در  300متــری شــمال (کارگاه  )Bو  600متــری
شــمالغرب گورســتان ( Aگارگاه  )Cصــورت گرفــت .رویهــم رفتــه ،کاوش در گورســتان
محوطــهی شــهداد منجــر بــه شناســایی  383گــور و بالغبــر چهــار هــزار اشــیاء تدفینــی

شــکل  .1کارگا ههــای گورســتان  Aشــهداد (برگرفتــه
از ،Hakemi, 1997: 45 :همــراه بــا تغییرا تــی از
نگارنــده.)1397 ،
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گردیــد .در ایــن مقالــه ســعی شــده اســت بــه ارزیابــی تــازه از کاوشهــای محوطـهی شــهداد
براســاس مطالع ـهی گورهــا ،ســفال و اشــیاء ســنگی پرداختــه شــود و درنهایــت براســاس
مقایسـهی مــواد فرهنگــی ،یــک گاهنــگاری جدیــد بــرای ایــن محوطــه ارائــه گــردد .دیگــر
مــواد فرهنگــی بهدســت آمــده از شــهداد نیــز مطالعــه شــده اســت ،امــا بهدلیــل محدودیــت
تعــداد صفحــات ،در ایــن نوشــتار آورده نشــده و در مقالـهای جدا گانـهای ارائــه خواهــد شــد.
هــدف از نــگارش مقال ـهی حاضــر ،وارســی یافتههــا و جایــگاه محوط ـهی شــهداد پــس
از گذشــت نیــم قــرن از آغــاز فعالیتهــای باستانشناســی در ایــن محوط ـهی مهــم عصــر
مفرغــی بــوده اســت .بــا توجــه بــه اینکــه محوط ـهی شــهداد ،یکــی از شــهرهای اولی ـهی
فــات ایــران بهشــمار مــیرود؛ ارزیابــی مجــدد آن اهمیــت و ضــرورت بیشــتری مییابــد
تــا بتــوان درک بهتــری از جایــگاه ایــن محوطــه در منظرباستانشناســی شــهری هــزارهی
ســوم قبلازمیــاد جنوبشــرق ایــران بهدســت آورد .ݣݣمهمتریــن دلیــل نــگارش ایــن مقالــه
از نظــر نگارنــده ،ارائ ـهی یــک شــناخت و درک دقیــق از مــواد فرهنگــی و همچنیــن بافــت
گورســتان محوط ـهی شــهداد اســت.
پرس ـشها و فرضیــات تحقیــق :پرســش اصلــی پژوهــش حاضــر در ارتبــاط بــا
گاهنــگاری محوطـهی شــهداد اســت؛ بهویــژه گاهنــگاری درون-اســتقراری ،بدیــن معنــی
کــه بخشهــای مختلــف آن بــه چــه دورهای تعلــق دارنــد؟ طبیعــی اســت کــه اطالعــات
و شــناخت مــا از باستانشناســی عصــر مفــر غ جنوبشــرق ایــران بهواســطهی انجــام
فعالیتهــای میدانــی بیشــتر و همچنیــن ب ـهروز شــدن روشهــای ســالیابی مطلــق ماننــد
روش  ،AMSدر مقایســه بــا گذشــته بیشــتر شــده باشــد؛ از ایــنرو بــا انجــام مطالعــهی
مقایسـهای محوطـهی شــهداد بــا دیگــر محوطههــا در مقیــاس منطقـهای و فرامنطقـهای،
میتــوان یــک گاهنــگاری دقیقتــر بــرای آن ارائــه کــرد .پرســش دیگــر پژوهــش ایــن
بــوده اســت کــه ،جایــگاه شــهر شــهداد در چرخــهی برهمکنــش فرهنگــی عصــر مفــر غ
جنوبغــرب آســیا کجاســت؟ براســاس دادههــای بهدســت آمــده از کاوشهــای شــهداد
بهویــژه یافتههــای ســنگی و فلــزی ،میتــوان گفــت شــهر شــهداد یــک نقــش مرکــزی در
شــبکهی گســتردهی مبــادالت هــزارهی ســوم قبلازمیــاد جنوبغــرب آســیا داشــته اســت.
روش پژوهــش :روش بـهکار رفتــه در ایــن پژوهــش بــر پایـهی مطالعـهی مقایسـهای
اســتوار اســت .ارزیابــی مجــدد محوطــهی شــهداد براســاس دادههــای بهدســت آمــده از
هفــت فصــل کاوش علــی حاکمــی ( )Hakemi, 1997در ایــن محوطــه صــورت گرفتــه
اســت .در ایــن مطالعــه No ،بهشــماره dثبتــی هــر شــئ اشــاره دارد کــه توســط حاکمــی بــه
آن داده شــده اســت و حــرف  gبیانگــر گــوری اســت کــه آن شــئ از آن پیــدا شــده اســت .در
اینجــا  Tr. I-IIIبــه ســه کارگا ه مجــاور شــرق و شمالشــرق کارگاه اصلــیE.C ،ا (Eastern
 )Cemeteryبــه گورهــای بخــش شــرقی Tr. IV ،بــه کارگاه بخــش شــمالی Tr.A ،تنهــا بــه
کارگاه  Aیــا همــان کارگاه اصلــی و حــروف  D، B، Cبــه کارگاههــای کاوش شــده بههمیــن
نــام در محوط ـهی شــهداد ،اشــاره دارد.

پیشینهی پژوهش

محوطــهی شــهداد از ســال  1347تــا  1355هــ.ش .توســط مرکــز باستانشناســی بــه
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سرپرســتی علــی حاکمــی بــه مــدت هفــت فصــل کاوش شــد ( .)Hakemi, 1997پــس از
بازنشســتگی حاکمــی ،در ســال  1356هــ.ش .هشــتمین فصــل کاوش شــهداد زیــر نظــر
میرعابدیــن کابلــی انجــام شــد .همزمــان بــا کاوشهــای شــهداد در ســال  1355هـ.ش،.
یــک بررســی کوتــاه پنــج روزه توســط یــک تیــم ایتالیایــی بــا هــدف مشــخص کــردن توالــی
فرهنگــی دشــت شــهداد و یافتــن بخشهــای صنعتــی در ســطح محوطــهی شــهداد و
اطــراف آن صــورت گرفــت ( .)Salvatori, 1978; Salvatori & Vidale, 1982نهمیــن
فصــل فعالیــت باستانشــناختی شــهداد ،گمانهزنــی بهمنظــور تعییــن عرصــه و حریــم
بخــش غربــی محوط ـهی شــهداد اســت کــه توســط کابلــی در ســال  1369هـ.ش .انجــام
شــد .پــس از انقــاب اســامی ،میرعابدیــن کابلــی ســه فصــل دیگــر در دهــهی هشــتاد
شمســی بــه کاوش در محوط ـهی شــهداد پرداخــت کــه منجــر بــه کشــف دو مجموع ـهی
معمــاری گردیــد کــه توســط ایشــان محلههــای کشــاورزان و جواهرســازان نامگــذاری
شــدند (کابلــی1376 ،؛ 1380؛  .)1381آخریــن فصــل فعالیتهــای باستانشناســی در
ایــن محوطــه ،توســط نگارنــده در ســال  1395صــورت گرفــت کــه شــامل بررســی ســطحی
روشــمند و گمانهزنــی بهمنظــور تعییــن عرصــه و حریــم محوط ـهی شــهداد بــوده اســت.

گورهای کاوش شدهی محوطهی شهداد

در نتیجــهی کاوش در گورســتان محوطــهی شــهداد ،تعــداد  383گــور مــورد شناســایی
قــرار گرفــت کــه از شــمارهی  1تــا  383شــمارهگذاری شــدهاند .در انتشــارات کاوشهــای
شــهداد ،محــل پرا کنــش گورهــا بهخوبــی توصیــف نشــده اســت و از ایـنرو مشــخص کــردن
محــل دقیــق تمامــی گورهــا دشــوار اســت؛ بهویــژه گورهایــی کــه خــارج از کارگاه اصلــی
 Aهســتند محــل کشــف آنهــا بهخوبــی مســتندنگاری نشــده اســت .در اینجــا براســاس
اطالعاتــی کــه در کاتالــوگ گورهــا آمــده ،تــاش گردیــده تــا الگــوی مکانــی گورهــای کشــف
شــده ،ارائــه شــود (جــدول  .)1دو گــور  39و  104در کاتالــوگ توصیــف شــدهاند ،امــا در
ً
نقشـهی پرا کندگــی گورهــا آورده نشــدهاند .در نقشـهی پرا کندگــی گورهــا ،بعضــا شــمارهی
گورهــا اشــتباه وارد شــده اســت .دو گــور  173و  383کــوره هســتند ،امــا بهعنــوان گــور ثبــت
شــدهاند .گورهــای  187و  188هــر کــدام دو گــور را دربــر میگیرنــد .بــه اســتثنای  16گــور
کــه از کارگاههــای  Bو  Cبهدســت آمــده اســت ،دیگــر گورهــای شــهداد از گورســتان  Aپیــدا
شــدهاند .بــه دیگــر ســخن 367 ،گــور دیگــر از گورســتان  Aبهدســت آمــد .گورســتان  Aنیــز
چنــد کارگاه و تعــدای گــور بیــرون از محــل کارگاههــا را دربــر میگیــرد؛ کارگاه  Aبهعنــوان
کارگاه اصلــی گورســتان  Aشــناخته میشــود کــه  289گــور را شــامل میشــود .پنــج کارگاه
کوچــک در شــمال و شــرق کارگاه  ،Aرویهــم تعــداد  62گــور را در خــود جــای داد ه اســت.
پیشروســت :تعــداد  19گــور در
نحــوهی پرا کنــش گورهــا در ایــن کارگاههــا بــه شــرح
ِ
گورســتان شــرقی ،تعداد  25گور از کارگاه  ،Iتعداد  11گور از کارگاه  ،IIتعداد  4گور از کارگاه
 IIIو تعــداد  3گــور از کارگاه شــمالی یــا کارگاه  .IVهمچنیــن تعــداد  16گــور نیــز از اطــراف
کارگاه  Aو بیــرون از محــل کارگاههــا یافــت شــد .کاوشــگر شــهداد ،گورهــای بهدســت آمــده
از ایــن گورســتان شــهداد را متعلــق بــه یــک دوره نمیدانــد و بــه یــک گاهنــگاری افقــی
بــرای گورهــای کارگاه  Aاعتقــاد دارد .عالوهبــر ایــن ،بــرای گورهــای کارگاه  ،Aبــه یــک
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گاهنــگاری عمــودی نیــز معتقــد اســت .وی قدیمیتریــن گورهــای گورســتان را گورهــای
ً
شــرق گورســتان  Aمیدانــد کــه دارای ســفالهای غالبــا نخــودی ســاده و یــا بــا نقــش کنــده
هســتند .ایشــان گورهــای گورســتان  Aرا کــه دارای ســفال قرمــز هســتند ،متعلــق بــه دو
دورهی متفــاوت میدانــد .ایــن گورهــا کــه از آنهــا بهعنــوان گورهــای دورهی ســفال قرمــز
یــاد شــده اســت ،در دو طبقــه بهدســت آمدهانــد .گورهــای طبقــهی بــاال از عمــق  10تــا
 60ســانتیمتری و طبق ـهی زیریــن از عمــق  60ســانتیمتری بــه بعــد بهدســت آمدهانــد.
در بعضــی قســمتها گــودی گورهــا بــه  240ســانتیمتر میرســد .نگارنــده در رابطــه بــا
گاهنــگاری افقــی گاهنــگاری گورهــای گورســتان  Aشــهداد و همچنیــن گاهنــگاری کــه
براســاس عمــق گورهــای گورســتان  Aتوســط ارائــه شــده اســت ،بــا کاوشــگر آن اختــاف نظر
دارد کــه در ادامــه بــدان پرداختــه میشــود .در گورهــای دارای ســفال قرمــز ،ســفال منقــوش
با زمینهی نخودی ،ســبز ،قرمز و خاکســتری پیدا شــده اســت .عالوهبر گورهای گورســتان
 ،Aتعــداد هشــت گــور از محوط ـهی  10×10( Bمتــر) و تعــداد هشــت گــور از محوط ـهی C
بهدســت آمــد .گفتنیســت کــه گــور شــمارهی  55در کارگاه  Cبهدســت آمــد ،امــا از لحــاظ
گاهنــگاری همزمــان بــا هفــت گــور دیگــر ایــن کارگاه نیســت و اشــیاء تدفینــی آن نشــان
میدهنــد کــه هـمدورهی گورهــای بــا ســفال قرمــز یــا کارگاه  Aاســت .اســکلتهای گورهــا
ً
بهدلیــل شــرایط محیطــی از بیــن رفتهانــد و بعضــا بقایــای آنهــا بهجــا مانــده اســت .تنهــا
اســکلت ســالم بهدســت آمــده مربــوط بــه محوطــهی  Cمیشــود .حاکمــی تاریــخ 2750
تــا  1900ق.م .را بــرای گورســتان  1900 ،Aتــا  1700ق.م .را بــرای گورســتان  Bو  1700تــا
 1500ق.م .را بــرای گورســتان  Cپیشــنهاد داده اســت ( .)Hakemi, 1997: 47بهلحــاظ
نــوع گــور ،گورهــای بهدســت آمــده از گورســتان شــهداد بــه دو دســتهی کلــی قابــل تقســیم
هســتند؛ دســتهی اول ،گورهــای چال ـهای ســاده هســتند کــه بیــش از  80درصــد گورهــا را
دربــر میگیرنــد .دســتهی دوم ،گورهایــی هســتند کــه در داخــل آنهــا ســاختاری (دیــوار
یــا ســکو) از جنــس چینــه یــا خشــت دیــده میشــود .بــه اســتثنای ســه گــور گورســتان ،C
گورهــای دارای ســاختار ،همگــی از گورســتان  ،Aیعنــی جاییکــه ســفالهای قرمــز بیشــتر
یافــت شــده اســت ،بهدســت آمدهانــد.
بــا توجــه بــه تفــاوت نــوع ســاختار گورهــا ،علــی حاکمــی هفــت گــروه گــور از گورســتان
شــهداد معرفــی کــرده اســت ( .)Hakemi, 1997: 47خشــتهای بــهکار رفتــه در برخــی
از گورهــای شــهداد داری ابعــاد  42×21×10ســانتیمتر بودهانــد .تمامــی گورهــای شــهداد
انفــرادی هســتند .تنهــا گــور  187شــهداد وجــود یــک گــور خانوادگــی را نشــان میدهــد،
ایــن گــور متشــکل از دو گــور بههــم چســبیده اســت کــه از یکــی مجســمهی گلــی مذکــر و
از دیگــری مجســمهی گلــی مؤنــث بهدســت آمــده اســت .بــا توجــه بــه متصــل بــودن گــور
ایــن دو شــخص و همچنیــن مذکــر و مؤنــث بــودن افــراد متوفــی ،میتــوان ایــن احتمــال
را داد کــه گــور شــمارهی  187شــهداد ،یــک گــور خانوادگــی بــوده اســت .گورســتان شــهداد
وجــود آداب و شــیوهی خــاص تدفیــن را بــه اثبــات رســانیده اســت .آثــار پارچههایــی کــه از
گورســتان بهدســت آمــده ،نشــان میدهــد کــه دفــن مــردگان بــا لبــاس صــورت میگرفتــه
اســت .در برخــی مــوارد فــرد متوفــی و اشــیاء تدفینــی بــا حصیــر پوشــانده شــده اســت .در
برخــی مــوارد ،جســد را روی ســکویی قــرار داده و اشــیاء را دور ســکو چیدهانــد .تمامــی
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گورهــای بهدســت آمــده در یــک جهــت یکســان هســتند؛ بدینشــکل کــه بــدن بــه حالــت
ً
جمعشــده در جهــت شــرقی-غربی و ســر در ســمت شــرق قــرار دارد و غالبــا صــورت بــه ســمت
جنــوب اســت؛ هرچنــد مــوارد کمــی نیــز وجــود دارد کــه در تدفیــن در جهــت شــمالی-جنوبی
صــورت گرفتــه اســت .اشــیاء تدفینــی اغلــب در ســمت شــرق و غــرب گــور قــرار گرفتهانــد.
در برخــی از قبــور شــهداد ،بقایــای ســبد نیــز یافــت شــده کــه نشــانمیدهــد ظــروف ســبدی
حــاوی مــواد غذایــی در گــور گذاشــته میشــده اســت .ایــن ســنت در شــهر ســوختهی II-IV
ا( )Sajjadi et al., 2003نیــز بهدســت آمــده اســت .در هــر گــور بیــن  1تــا  29ظــرف قــرار
داده شــده و درمجمــوع بالغبــر چهــار هــزار شــئ از گورســتان شــهداد بهدســت آمــده اســت.
گورهــا از لحــاظ وســعت ،تعــداد اشــیاء و جنــس اشــیای تدفینــی بــا یکدیگــر تفــاوت
دارنــد کــه براســاس تفــاوت در موقعیــت اجتماعــی صاحــب گــور بــوده اســت .تعــداد
گورهــای بهدســت آمــده در برابــر وســعت و جمعیــت شــهر عصــر مفرغــی شــهداد بســیار ناچیــز
اســت .در ایــن راســتا ،بایــد پذیرفــت کــه یــا گورســتان شــهداد در همیــن جاییکــه شــناخته
شــده ،دارای وســعتی بســیار بیشــتر از آن چیــزی اســت کــه مشــخص اســت و یــا بــا توجــه
بــه اینکــه افــراد متوفــی در ایــن گورســتان بــا توجــه بــه اشــیاء تدفینــی ،همگــی از جایــگاه
اجتماعــی باالیــی برخــوردار بودهانــد؛ میتــوان ایــن احتمــال را داد کــه ایــن گورســتان تنهــا
بــه طبق ـهی ممتــاز جامعــه تعلــق داشــته اســت.
جــدول  .1جــدول توزیــع گورهــای شــهداد بهدســت
لهــای کاوش (نگارنــده.)1397 ،
آمــده از مح 

محل کاوش

تعداد گور

کارگاه B

7+ 1

کارگاه C

8

55 ،54 ،53 ،52 ،51 ، 50 ،49 ،48

بخش شرقی گورستان A

19

41 ،37 ،12-28

گورستان  :Aکارگاه A

289

110-375 ،92-105 ،38-40 ،29-33

گورستان  :Aترانشه I

25

56-80

گورستان  :Aترانشه II

11

81-91

گورستان  :Aترانشه III

4

106-109

گورستان  :Aترانشه IV

3

34-36

گورستان  :Aبیرون از ترانشه

16

 01-09و 382-376

سفالهای بهدست آمده از شهداد

شمارهی گورها
1

47 ،46 ،45 ،44 ،43 ، 42 ،11 ،10

بخــش اعظــم ســفالهای بهدســت آمــده از شــهداد ،ســفالهایی هســتند کــه بهعنــوان
اشــیاء تدفینــی در گورهــا قــرار گرفتهانــد .ا کثــر ســفالها چر خســاز و ســاده هســتند.
ســفالهای شــهداد بهلحــاظ رنــگ بــه ســه دســتهی قرمــز ،نخــودی و خاکســتری تقســیم
میشــوند؛ ســفالهای قرمــز حــدود  90درصــد (شــکل  ،)2ســفال نخــودی کمتــر از 10
درصــد و ســفال خاکســتری کمتــر از نیــم درصــد را بهخــود اختصــاص میدهــد .ســفالهای
بهدســت آمــده از شــهداد براســاس یــک طبقهبنــدی اســتاندارد ،توصیــف و ارائــه نشــدهاند.
حاکمــی ســفالهای گورســتان  Aرا براســاس محــل یافــت ،بــه ســه دســته تقســیم میکنــد.
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یــک نــوع آن ســفالهای نخــودی اســت کــه از شــرق کارگاه  Aیــا گورســتان شــرقی پیــدا
شــدند .ســفالهای مزبــور بــه شــکل دیزیهــای دهانهبــاز ســاده و لولــهدار و یــا دارای
آبریــز کوتــاه ناودانــی بــوده یــا اینکــه بــه شــکل کوزههــای ضخیــم دهان ـهی تنــگ بــا
نقــوش کنــده میباشــد (حاکمــی .)101 :1385 ،کاوشــگر ،ســفالهای نخــودی بخــش
شــرقی گورســتان را قدیمیتــر از ســفالهای قرمــز کارگاه اصلــی گورســتان میدانــد .نــوع
دیگــر ســفالهای قرمــز رنــگ ســاده هســتند کــه از دیگــر بخشهــای گورســتان  Aبهدســت
آمدهانــد .ســفالهای قرمــز از هــر دو طبقــهی گورهــای گورســتان  Aبهدســت آمدهانــد.
ســفالهای قرمــز بهدســت آمــده از گورهــای هــر دو طبقــهی گورســتان ،دارای شــکل و
رنــگ یکســانی هســتند و هیــچ تغییــری در آنهــا دیــده نمیشــود .ســومین نــوع ســفالهای
نقــشدار اســت کــه در تمــام گورســتان مزبــور کشــف گردیــد .تعــداد کمــی از ســفال نــوع
آخــر در بخــش شــرقی گورســتان یافــت شــد .ظــروف ســفالی نقــشدار بــا وجــود اینکــه
تعدادشــان از ســفالهای قرمــز کمتــر اســت ،ولــی از لحــاظ نقــش و فــرم تنــوع بیشــتری
دارنــد ،غالــب تزئینــات آنهــا را اشــکال هندســی و خطــوط منحنــی و زیـگزاگ یــا تصویــر
گیاهــان تشــکیل میدهــد .ســفالهای مزبــور بــا ظــروف قرمــز در یــک گــور و در کنــار هــم
کشــف شــدهاند؛ بنابرایــن از لحــاظ زمانــی ه ـمدوره هســتند (حاکمــی.)118 :1385 ،

شــکل  .2مجموع ـهای از ســفالهای قرمــز
بهدســت آمــده گورســتان  Aشــهداد (نگارنــده،
1397؛ انبــار یــگان حفاظــت شــهداد).

تعــداد کمــی ســفال نیــز از گورهــای کارگاههــای  Bو  Cبهدســت آمــده اســت کــه بــا
ً
ســفالهای گورســتان  Aتفــاوت دارنــد .ســفالهای کارگاه  Bتمامــا ســاده و بــدون نقــش
هســتند؛ فقــط روی بدنـهی بعضــی از کوزههــا بــا نقــوش خطــوط مــوازی یــا منحنــی مــواج
کــه بدنــه را دور میزنــد ،کنــدهکاری شــده اســت (حاکمــی .)85 :1385 ،از کارگاه C
نیــز تعــدای ســفال بــه رنــگ نخــودی ،قرمــز و خاکســتری بهدســت آمــد کــه ســفالهای
نخــودی آن مشــابه ســفالهای کارگاه  Bاســت (حاکمــی .)90 :1385 ،ســفالهای کارگاه
 Dاز لحــاظ فــرم و نقــش بــا ســفالهای گورســتان  Aشــباهت دارد .بــا توجــه بــه ظــروف
ســفالی بهدســت آمــده از گورســتان شــهداد ،میتــوان تاریــخ اواســط هــزارهی ســوم تــا اوایــل
هــزارهی دوم قبلازمیــاد را بــرای آن درنظــر گرفــت .البتــه تمــام بخشهــای آن مربــوط بــه
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یــک دوره نبــوده اســت .براســاس گاهنــگاری مقایس ـهای دو دوره بــرای گورهــای شــهداد
پیشــنهاد میگــردد؛ دورهی اول ،مربــوط بــه گورهــای گورســتان  Aشــهداد کــه تاریخــی
برابــر بــا  2500تــا  2000ق.م .داشــته اســت و دورهی دوم ،تاریــخ  2000تا  1700/1800ق.م.
را دربــر میگیــرد کــه گورهــای انــدک کارگاههــای  Bو  Cرا شــامل میشــود .ســفالهای
بهدســت آمــده از کاوش در محلهــای مختلــف شــهر شــهداد ،دارای نمونههــای قابــل
مقایســه بــا محوط ـهی عصــر مفــر غ قدیــم و میانــی جنوبشــرق ایــران و مناطــق همجــوار
میباشــد (جــدول  .)2در جــدول  ،2برخــی از نمونههــای قابــل مقایســه آورده شــده اســت،
تمامــی نمونههــای ســفالی شــهداد از کتــاب شــهداد ( )Hakemi, 1997آورده شــده اســت.
در جــدول مذکــور  Noبــه شــمارهی ثبتــی هــر ســفال اشــاره دارد کــه توســط حاکمــی بــه آن
داده شــده اســت و حــرف  gبیانگــر گــوری اســت کــه آن ظــرف ســفالی از آن پیدا شــده اســت.
در اینجــا  Tr. I-IIIبــه ســه کارگاه مجــاور شــرق و شمالشــرق کارگاه اصلــیE.C ،ا(Eastern
 )Cemeteryبــه گورهــای بخــش شــرقی Tr. IV ،بــه کارگاه بخــش شــمالی Tr.A ،تنهــا بــه
کارگاه  Aیــا همــان کارگاه اصلــی و حــروف  D، B، Cبــه کارگاههــای کاوش شــده بههمیــن
نــام در محوط ـهی شــهداد ،اشــاره دارد.
ش شــهداد نشــان داد کــه
مقایســهی تطبیقــی ســفالهای بهدســت آمــده از کاو 
محوطــهی مذکــور در مقیــاس منطقــهای بــا محوطههــای شــناخته شــدهی عصــر
مفــر غ جنوبشــرق ایــران و بــا مناطــق همجــوار ماننــد پاکســتان ،افغانســتان و آســیای
مرکــزی در مقیــاس فرامنطقــهای دارای مشــابهت نزدیکــی در ســنت ســفالگری بــوده
اســت .مطالع ـهی ســفالهای شــهداد بــه دو لحــاظ حائــز اهمیــت اســت؛ یکــی از لحــاظ
درونمحوطــهای و دیگــر از لحــاظ فرامحوطــهای .از لحــاظ درونمحوطــهای ،ایــن
مطالعــات ســبب شــد تــا ارتبــاط بیــن محلهــای کاوش شــده در محوطــهی شــهداد
مشــخص شــود و همچنیــن گاهنــگاری و توالــی زمانــی بخشهــای مختلــف کاوش شــده
نیــز تعییــن گــردد .از لحــاظ برونمحوطـهای ،مطالعـهی ســفالهای شــهداد ســبب شــد تــا
ارتباطــات و برهمکنشهــای منطق ـهای و فرامنطق ـهای ایــن مرکــز شــهری در گــذر زمــان
نیــز بررســی شــود.
براســاس مقایس ـهی ســفال گورســتان و منطق ـهی مســکونی/صنعتی کاوش شــدهی
شــهداد بــا دیگــر مناطــق ،تاریــخ اواســط هــزارهی ســوم تــا اوایــل هــزارهی دوم قبلازمیــاد
بــرای آن پیشــنهاد میگــردد .در جــدول مقایس ـهی ســفال شــهداد ،شــباهت ســفالهای
بخشهــای مختلــف شــهر شــهداد از لحــاظ فــرم و نقــش بــا یکدیگــر و همچنیــن بــا
دیگــر محوطههــا بررســی شــده اســت .براســاس ایــن مطالعــه ،قدیمیتریــن تاریخــی کــه
میتــوان بــرای شــهداد ارائــه کــرد براســاس ســفالهای مشــابه بــا کنارصنــدل جنوبــی،
شــهر ســوختهی  IIو  ،IIIبمپــور  I-IVو یحیــی  ،IVBامالنــار 2400/2500 ،ق.م .اســت.
هیــچ مدرکــی وجــود نــدارد تــا تاریــخ نیم ـهی اول هــزارهی ســوم قبلازمیــاد را کــه توســط
حاکمــی بــرای گورســتان  Aارائــه شــده را تأییــد کنــد .یکــی از دالیلــی کــه ســبب ارائ ـهی
تاریــخ نیمـهی اول هــزارهی ســوم قبلازمیــاد بــرای گورســتان شــهداد شــده اســت ،وجــود
خــط بــر روی لبــهی یکــی از ظــروف گورســتان (گــور شــمارهی  )030اســت کــه حاکمــی
ً
اشــتباها آن را خــط آغازعیالمــی دانســته اســت؛ در حالیکــه خــط مزبــور ،خــط ایالمیخطــی
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 مقایس ـهی ســفالهای بهدســت آمــده از کاوش محوط ـهی شــهداد بــا محوط ههــای دیگــر مناطــق.2 جــدول
.)1397 ،(نگارنــده
نمونه مشابه
Bampur I-III (de Cardi, 1970: Fig.17.12; 22.126); IV (Fig.23.185 & 187; 25.239 &
258); V (Fig.34.326; 36.98; 37.108; 38.375); VI (Fig. 43.483)

فرم/نقش

سفال شهداد

ظروف کروی دهانه گشاد و خمرههای کروی گردن بلند با

No.0118. g 018 (Tr. E.C)

لبهی به بیرون برگشته با نقوش درخت نخل بین باندها

No.0094. g 013 (Tr. E. C)

Miri Qalat III (Besenval, 1994: Fig.6.3) Khurab (Stein, 1937: Pl. XIII. Kh. B. ii. 199)

Palm with 1-3 branches between single or double

No.0173. g 027 (Tr. E. C)

Konar Sandal South (Madjidzadeh, 2008: Fig. 24)

bands on wide-mouthed globular pots, and globular

No.0112. g 017 (Tr. E. C)

jars with high collar and flaring rim

No.0182. g 028 (Tr. E. C)

Yahya IVB4-1 (Potts, 2001: Fig.5.3)
Khurab (Stein, 1937: Pl.VI.Khur.L.i.276)

کاسههای مخروطی شکل کوتاه
Truncated Conical Bowls

No.3505. g 291 (Tr. A)
No.2996. g 241 (Tr. A)

Mehrgarh VIII (Jarrige et al., 1995: Fig. 5.19.b; 7.25.d-e),
Nausharo IV and Dauda Damb (Jarrige, 1994: 297)
Togolok 1 and 21 (Sarianidi, 1986: Fig.12.6; Hiebert 1994a: Fig.4.10)
Bampur I-IV (de Cardi, 1970: Fig.20.81-83, Fig.34.326; V (de Cardi, 1970: Fig.
34.326; 36.100; VI (de Cardi, 1970: 302)

 هاشوردارM نقش
hatched “M”

No.0854. g 091 (Tr. II)
No.0999. g 109 (Tr. III)

Konar Sandal South (Madjidzadeh, 2008: Fig. 24)
Mundigak III.6 (Casal, 1961: Fig.61.141)
Yahya IVB (Potts, 2001: 8, Fig.1.17)
Tell Abraq (Potts, 2001: 8, 114, with refs)

باندهای موجی هاشوردار
Hatched Wavy Bands

No.0218. g 032 (Tr. IV)
No.3972. g 327 (Tr. A)
No.4395. g 375 (Tr. A)

Shahr-i Sokhta III (Lamberg-Karlovsky & Tosi, 1973: Fig.56)
Mundigak III, IV (Casal, 1961: Fig.57.104; Fig.87.359; 97. 464. a)

نیمدایرههای هاشوردار
Hatched semicircles

No.3082. g 254 (Tr. A)
No.4218. g 354 (Tr. A)

Konar Sandal South (Madjidzadeh 2008:Fig. 24)

No.0219. g 032 (Tr. IV)
No.0187. g 029 (Tr. A)

Bampur V (de Cardi, 1970: Fig.38.377)
Amri IIIC (Casal, 1964: Fig.82.373; 86.411)

زنجیر هاشوردار
Hatched Chain Design

No.0109. g 016 (Tr. E.A)
No.0175. g 027 (Tr. E.C)
No.1164. g 120 (Tr. A)

Bampur II-IV (de Cardi, 1970: Fig.21.113; 22.160; 25.233)

ساعت شنی هاشوردار

No.0172. g 027 (Tr. E.C)

خمرههای کروی گردن بلند با لبهی برگشته

No.0182. g 028 (Tr. E.C)

hatched hourglass
Bampur I-IV (de Cardi, 1970: Fig.18.28 & 29; 22.129; 23.180; 31.50)

High-collared globular jars with flaring rim

No.0110. g 016 (Tr. E.C)
No.0999. g 109 (Tr. III)

Yahya IVA (Lamberg-Karlovsky, 1970: Fig.16.p)
Shahr-i Sokhta II (Lamberg-Karlovsky & Tosi, 1973: Fig.24) Jiroft (Majidzadeh,

ظروف لولهدار منقوش

No.0888. g 096 (Tr. A)

Painted Spouted Vessels

No.4466. Room10 (D)

2003: 159)

No.0247. g 034 (Tr. IV)
No.1383. g 134 (Tr. A)

Hissar IIIC (Schmidt, 1937: Pl.XLI. H3315); Togolok 21 (Sarianidi, 1986: fig. 47)
Yahya IVC2-IVB5 (Potts, 2001: Fig.1.10)

No.1056. g 115 (Tr. A)
Trough-spouted Vessels

No.0982. g 107 (Tr. III)

Altyn “Burial 281” (Masson, 1988: Pl.XL.7)

No.0832. g 088 (Tr. II)

Konar Sandal North (Madjidzadeh, 2008: Fig. 27)
Yahya IVC2-IVB5 (Potts, 2001: Fig.1.10; 4.16.c)

Tubular-spouted Vessels

No.3104. g 275 (Tr. A)

Konar Sandal North (Madjidzadeh, 2008: Fig. 27)

No.3454. g 288 (Tr. A)

Togolok 21 (Sarianidi, 1986: fig.47)

No.0508. g 058 (Tr. I)
No.0117. g 018 (Tr. E.C)
No.4489. Room 18 (D)

Bampur II-VI (de Cardi, 1970: Fig.19.60; 20.67; 22.172; 24.224 ;39.389)
Konar Sandal South (Madjidzadeh, 2008: Fig. 23)

نقش افزوده

No.1721. g 159 (Tr. A)

Appliqué Decoration

Khurab burials (Stein, 1937: Pl. XIII. Khur. B.ii.198 & 199)
Miri Qalat (Besenval, 1997: Fig.21)
Umm an-Nar (Frifelt, 1991: Fig.82).
Yahya IVC1 (Potts, 2001: Fig.2.12. a; 2.23.c)

خمرههای کروی با یک ردیف یا بیشتر از یک ردیف مثلث

Mundigak IV (Casal, 1961: Fig. 74.243)

No.0172. g 027 (Tr. E.C)

هاشوردار
Globular jars decorated with one or more rows of
crosshatched triangles

Konar Sandal South (Madjidzadeh, 2008: Fig. 23)
Yahya IVC1-IVB4-2 (Potts, 2001: Fig. 2.18); Damin (Tosi, 1974: Fig.35)
Kulli (Possehl, 1986: Fig. XV. Kulli.I. viii.8)
Mundigak IV.1-2 (Casal, 1961: Fig.79)
Umm an-Nar (Potts, 2001: 59, with refs)

نقش برجستهی ماری شکل
Relief snake-cordons

No.4442. Room 2 (D)
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)No.0101. g 014 (Tr. E.C
)No.0366. g 041 (Tr. E.C

& Yahya IVB (Potts, 2001: Fig.7.9. a); Shahr-i Sokhta II-III (Lamberg-Karlovsky

خمرههای نخودی/قرمز خشن با نقش کنده
Coarse buff/red-ware jars with incised decoration

)Tosi, 1973: Fig.48

)No.0683. g 074 (Tr. I

)Takhirbai 3 (Gotzelt, 1996, no.872

)No.4482. Room 13 (D

)Mundigak IV (Casal, 1961: Fig.87.365

)No.4191. g 351 (Tr. A

& 15.1); Konar Sandal North (Madjidzadeh, Gonur North (Sarianidi, 1998: Fig. 11.9.b
)2008:Fig. 27

)No.0510. g 058 (Tr. I

سفال خاکستری با نقش کنده

IVB5 (Lamberg-Karlovsky and Tosi, 1973: 44; Bampur IV-VI (During-Caspers,
Incised Grey Ware

1970: 320, Fig.45); Damin (Tosi, 1974: Fig.37); Shahr-i Sokhta IV (LambergKarlovsky & Tosi, 1973: Fig.147-50); Persian Gulf Sites including Umm an-Nar, Hili
)and Tarut (Mery, 2000: 204-217, with refs

)No.0067. g 010 (B

بطری کروی شکل گردن باریک با نقش کنده/ساده

)No.0399. g 047 (B

Incised/undecorated Narrow-Necked Globular

)No.0386. g 045 (B

Bottles

)Gonur 1 graveyard (Salvatori, 1995: G432/2, G.C.7/5
)Mehrgarh VIII (Jarrige et al., 1995: Fig.6.22

)No.0443. g 052 (C
Buff-Ware Globular-Oval Flasks

)No.0068. g 010 (B
)No.0066. g 010 (B

)Gonur South (Sarianidi, 1993: Fig.5
)Mehrgarh VIII (Santoni, 1988: Fig.1

)No.0375. g 043 (B
Narrow-necked Bottle

)No.0405. g 048 (C
)No.0440. g 052 (C

)Chanhu-Daro (Mackay, 1943: Pl.XLI.46-47); Anau (Khlopin, 1981: Fig.5.X
)Mundigak IV.3 (Casal, 1961: Fig.96.456

)No.0413. g 049 (C
)No.4438, Room3 (D
)No.4456, Room29 (D

نقش  Vشکل ،مثلث یا زیگزاگ متقاتع یا تودرتو بین  1تا

)Bampur II-IV (De Cardi, 1970: Fig.18.25 & 42; 24.203; 29.308
)Yahya IVB (Potts, 2001: 7, Fig.1.6. j

 3باند افقی

)No.4465, Room10 (D

Intersecting or nested zig-zags, chevrons or

)No.4497, Room27 (D

triangles between 1-3 horizontal bands

)Konar Sandal South (Madjidzadeh, 2008:Fig. 23

)No.4500, Room28 (D
)No.4482. Room 13 (D

نقش کنده شانهای موجدار
Wavy comb-incised decoration

;Yahya IVB5 (Potts, 2001: 4.29.g); Bampur I-IV (de Cardi, 1970: Fig.17.8; 18.30-34
)22.133; 30.33 & 49); Amri IIIA (Casal, 1964: Fig.78.344); Damin (Tosi, 1974: Fig.36

( )Linear Elamiteاســت و حــدود چنــد صــد ســال نســبت بــه خــط آغازعیالمــی جدیدتــر
اســت .ســفالهای بهدســت آمــده از محوطــهی  Dاز لحــاظ گونهشناســی ،بــا برخــی از
ســفالهای کارگاه  Aشــباهت دارنــد .بــر ایــن اســاس ،تاریــخ نیم ـهی دوم هــزارهی ســوم
قبلازمیــاد بــرای ایــن محوط ـهی صنعتــی پیشــنهاد میگــردد .گورهــای محوطههــای B
و  Cبــا ارائـهی جدیدتریــن مــواد فرهنگــی شــهداد ،تاریــخ اوایــل هــزارهی دوم قبلازمیــاد
را نشــان میدهنــد.
حاکمــی گورهــای کارگاه  Aرا براســاس عمــق گورهــا ،بــه دو گــروه ( 60-10و -60
 240ســانتیمتر) تقســیم میکنــد .مطالع ـهی ســفالهای بهدســت آمــده از گورهــا نشــان
میدهــد کــه هیــچ تفاوتــی میــان ســفالهای بهدســت آمــده از دو گــروه مذکــور وجــود
نــدارد و نمیتــوان تفــاوت گاهنــگاری بیــن ایــن دو گــروه از گورهــا قائــل شــد .از آنجاییکــه
نقشــهی توپوگرافــی از وضعیــت گورســتان پیــش از کاوش وجــود نــدارد ،نمیتــوان بــه
راحتــی از دو طبقــه بــودن گورســتان صحبــت کــرد؛ شــاید ایــن تفــاوت عمــق ناشــی از
وضعیــت توپوگرافیــک و وجــود عارضههــای طبیعــی بــوده اســت .هماݣنطورکــه پیشتــر
گفتــه شــد ،محوطــهی شــهداد در بیــن کلوتهــا شــکلگرفته اســت و از طــرف دیگــر بــه
گفتـهی حاکمــی ،بخــش گورســتان در گذشــته بهمنظــور ایجــاد زمیــن کشــاورزی تســطیح
شــده اســت .همچنیــن فرســایش بــادی در منطقــه بهشــدت زیــاد اســت کــه براســاس وجــود
عارضههــای طبیعــی ،ایــن فرســایش از مکانــی تــا مکانــی دیگــر متغیــر اســت .چیــزی کــه
مشــخص اســت محــل کارگاه  ،Aگورســتانی بــوده اســت کــه گورهــای آن از عمــق متفاوتــی
برخــوردار هســتند ،امــا از لحــاظ مــواد فرهنگــی بــه یــک دورهی تعلــق دارنــد .مطالعــه
نمونههــای ســفالی منقــوش کارگاه  Aو کارگاههــای کنــار آن ،بــه همــراه ســفالهای
بهدســت آمــده از کارگاه  ،Dنشــان از شــباهت نزدیــک بــا محوطههــای نیمــهی دوم

ارزیابی مجدد محوطهی شهداد بر پایهی مطالعهی...

هــزارهی ســوم قبلازمیــاد جنوبشــرق ایــران و مناطــق همســایه ،ماننــد :آســیای مرکــزی،
خلیجفــارس ،پاکســتان و افغانســتان دارد .دو دلیــل وجــود دارد کــه ارائـهی تاریخــی دقیــق
براســاس ایــن مشــابهت ســفالی را دشــوار میکنــد؛ نخســت اینکــه ،بســیاری از ایــن نقــوش
و حتــی فرمهــا در یــک دورهی زمانــی طوالنــی از اواســط هــزارهی ســوم تــا اوایــل هــزارهی
دوم قبلازمیــاد تــداوم داشــتهاند .دوم اینکــه ،گاهنــگاری محوطههایــی عصــر مفــر غ
جنوبشــرق ایــران (شهرســوخته ،یحیــی و بمپــور) و مناطــق همســایه از جملــه پاکســتان،
افغانســتان و آســیای مرکــزی مــورد پرســش و چالــش برانگیــز اســت و تاریــخ آنهــا بهطــور
ً
دقیــق مشــخص نیســت و بعضــا اختــاف نظرهــای چنــد ســالهای بیــن دورههــای مختلــف
عصــر مفــر غ موجــود دارد؛ بهعنــوان مثــال میشــود بــه اختــاف نظــر میــان تاریــخ دورهی
 IVBتپـ ه یحیــی اشــاره کــرد (ر .ک .بــه.)Potts, 2001; Lamberg-Karlovsky, 2001 :
بهطورکلــی ،مطالعــهی ســفالهای شــهداد ،عالوهبــر اینکــه اطالعاتــی از وضعیــت
درونمحوطــهای محوطــهی شــهداد در اختیــار مــا قــرار داد؛ وضعیــت برهمکنشهــای
منطق ـهای و فرامنطق ـهای ایــن محوطــه را نیــز مشــخص کــرد .در نتیج ـهی ایــن مطالعــه
مشــخص شــد کــه شــهر شــهداد یــک دورهی بلنــد مــدت از اواســط هــزارهی ســوم تــا اوایــل
هــزارهی دوم قبلازمیــاد مــورد ســکونت واقــع شــده اســت؛ هرچنــد نگارنــده اعتقــاد دارد
کــه بخشهــای شــرقی شــهر شــهداد نیــز نیمـهی اول هــزارهی ســوم قبلازمیــاد را نیــز دربــر
میگیــرد ،امــا در کاوشهــای تاکنــون انجــام شــده در ایــن شــهر ،دادههــای آن بهدســت
نیامــده اســت .شــایان ذکــر اســت کــه دورهی شــکوفایی ایــن شــهر متعلــق بــه نیمـهی دوم
هــزارهی ســوم قبلازمیــاد بــوده اســت .براســاس مطالع ـهی دادههــای ســفالی بهدســت
آمــده از کاوشهــا ،شــهر شــهداد در نیمــهی دوم هــزارهی ســوم قبلازمیــاد و بهویــژه
اواخــر ایــن هــزاره دارای نزدیکــی فرهنــگ ســفالی بــا دیگــر محوطههــای جنوبشــرق
ایــران از دشــت سیســتان گرفتــه تــا حــوزهی فرهنگــی هلیــلرود و حوضــهی رود بمپــور
بــوده اســت .ایــن مشــابهت فرهنگــی از رهگــذر ایجــاد یــک شــبکهی ارتباطی-تجــاری
همزمــان بــا دورهی شهرنشــنی جنوبشــرق ایــران ناشــی میشــود .چنیــن بهنظــر میرســد
کــه اوج گســترش و شــکوفایی شــهر شــهداد نیــز بههمیــن دوره (نیمـهی دوم هــزارهی ســوم
قبلازمیــاد) تعلــق دارد؛ ا گرچــه دادههــای ســفالی نشــان از تــداوم اســتقرار در شــهر شــهداد
پــس از هــزارهی ســوم قبلازمیــاد دارد ،امــا ایــن دوره را میتــوان زمــان پــس از فروپاشــی
شهرنشــینی جنوبشــرق ایــران و شــهر شــهداد قلمــداد کــرد .دادههــای ســفالی مربــوط بــه
ربــع اول هــزارهی دوم قبلازمیــاد شــهر شــهداد کــه کارگاههــای  Bو بهویــژه  Cبهدســت
آمــده اســت ،نشــان از یــک تغییــر جهــت در الگــوی ســنت ســفالی شــهداد دارد .چنیــن
بهنظــر میرســد کــه پــس از افــول شهرنشــینی جنوبشــرق ایــران و از بیــن رفتــن مرا کــز
شــهری ایــن منطقــه ،یــک تغییــر اساســی در الگــوی ســفالگری اســتقرارهای آغــاز هــزارهی
دوم قبلازمیــاد حاشــیهی غربــی دشــت لــوت رخ داده اســت؛ بدینگونــه کــه ارتباطــات بــا
فرهنگهــای جنوبــی (حــوزهی فرهنگــی هلیـلرود و خلیجفــارس) و شــرقی (بلوچســتان و
سیســتان) کــم شــد ه اســت و در عــوض همگونــی فرهنگــی بــا شــمال یعنــی آســیای مرکــزی
بیشــتر شــده اســت.
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اشیاء سنگی بهدست آمده از شهداد

ظــروف کلوریتــی :تاکنــون از کاوشهــای شــهداد حــدود  200شــئ از جنــس کلوریــت
بهدســت آمــده اســت کــه کمتــر از نیمــی از ایــن تعــداد چــاپ شــده اســت .ظــروف کلوریتــی
از مناطــق مختلــف آســیای غربــی از بینالنهریــن تــا آســیای مرکــزی و پاکســتان بهدســت
آمــده اســت .ا کثــر محققــان جنوبشــرق ایــران را بهعنــوان یکــی از مرا کــز اصلــی تولیــد
ایــن ظــرف در عصــر مفــر غ درنظــر میگیرنــد .کارگاه تولیــد ظــروف کلرویتــی از دورهی
 IVBیحیــی بهدســت آمــده اســت ( .)Lamberg-karlovsky, 1970: 39مطالعــات
میانرشــتهای نشــان داده اســت کــه منابــع کلوریــت در شــرق ایــران در مناطقــی ماننــد
درهی صوغــان ،خراســان و سیســتان ( )Kohl et al., 1979و جیرفــت (رازانــی)1388 ،
وجــود داشــته اســت .کاوشهــا و بررســیهای انجــام شــده تاکنــون وجــود نشــانههای
مبنیبــر تولیــد ظــروف کلوریتــی در محوط ـهی شــهداد را تأییــد نکــرده اســت؛ همچنیــن
هیــچ منبــع کلوریتــی در اطــراف شــهداد شــناخته نشــده اســت (.)Hakemi, 1997: 57
ا کثــر ظــروف کلوریتــی بهدســت آمــده از شــهداد بــه ظــروف کلرویتــی ســری قدیــم (Série
 ،)Ancienneا( )de Miroschedji, 1973یــا ســبک بیــن فرهنگــی ( )Kohl, 197تعلــق
دارنــد .ظــروف ســری قدیــم بهلحــاظ گاهنــگاری همزمــان بــا دورهی سلس ـههای قدیــم
 IIو  IIIبینالنهریــن رواج داشــتهاند ( .)Lamberg-Karlovsky, 2001: 277بعضــی از
نقشمایههــای شــناخته شــدهی ظــروف کلوریتــی ســری قدیــم از شــهداد بهدســت آمــده
کــه در ادامــه بدانهــا پرداختــه میشــود :نقشمایــهی بافــت حصیــر ()Mat-Weave
ا( ،)No. 0345, g 039, A3نقشمایــهی پولکپولــک ( ،)Imbricateا(No. 0403, g
 ،)047, Cنقشمایـهی خانــه ( ،)Hut-Potا( ،)No. 4449, Room 7, Dموتیــف زیــگ-
زاگ ( ،)Tr.IV ,025 g ,0161.zig-zags) (Noنقشمایــهی طنابــی ( ،)Ropeا(No.
)0178, g 027, Tr. V؛ همچنیــن برخــی فرمهــا ســری قدیــم نیــز در نمونههــای شــهداد
قابــل رؤیــت اســت :جــام کوتــاه ( ،)Squat Gobletا( ،)No. 1269, g 125, Aجعبههــای
چنــد قســمتی ( ،)Compartmented Boxesا( ،)No. 1103, g 116, Aماکــت خانــه
( ،)House-Modelا( ،)No. 4077, g 338, Aظــروف کوچــک پای ـهی مربعــی بــا گــردن
گــرد  /عطــردان ( ،)Square-Based, Round-Necked Vialsا(،)No. 3579, g 296, A
کاس ـههای زنگیشــکل ( ،)Bell-Shaped Bowlsا( .)No. 1211, g 122, Aنمونههــای
مشــابه ظــروف کلوریتــی کــه از شــهداد بهدســت آمــده اســت؛ بــه فراوانــی از محوطههــای
جنوبشــرق ،ماننــد :تپــه یحیــی ،جیرفــت ،بمپــور ،و شهرســوخته بهدســت آمــده اســت.
کوهــل اعتقــاد دارد کــه برخــی نمونههــای شــهداد از یحیــی آورده شــدهاند؛ هرچنــد در
ادامــه میافزایــد کــه خیلــی از نمونههــای شــهداد در تپــه یحیــی یافــت نشــده اســت (Kohl
 .)2001:212بــر اســاس تنــوع در کیفیــت جنــس و رنــگ ظــروف کلوریتــی شــهداد ،میتــوان
گفــت کــه در جنوبشــرق ایــران در عصــر مفــر غ از معــادن مختلــف ســنگ کلوریــت اســتفاده
شــده اســت؛ ا گرچــه تاکنــون کارگاه تولیــد ظــروف کلوریتــی در شــهداد یافــت نشــده اســت،
امــا بــه توجــه بــه تعــداد زیــاد ایــن ظــروف در شــهداد و همچنیــن تنــوع رنــگ و جنــس ظروف
شــهداد و همچنیــن وجــود تعــداد زیــاد برخــی نمونههــا ،ماننــد جعبههــای چنــد بخشــی و یــا
ماکــت خانــه کــه در دیگــر نقــاط زیــاد بهدســت نیامــده اســت؛ میتــوان گفــت کــه دسـتکم

ارزیابی مجدد محوطهی شهداد بر پایهی مطالعهی...

برخــی از ایــن نمونههــا در شــهداد تولیــد شــده اســت .از طــرف دیگــر میدانیــم کــه کار کــردن
بــرروی ســنگ کلرویتــی کــه ســنگی نــرم اســت ،نبایــد بــرای صنعتگــران هنرمنــد شــهدادی
دشــوار بــوده باشــد؛ لــذا منطقــی اســت تــا بپذیریــم کــه ســنگ خــام به شــهداد وارد میشــده و
در آنجــا ظــروف تولیــد میشــده اســت .بــا توجــه بــه شــباهت ســبکی در نــگاره و فــرم ظــروف
شــهداد بــا ظــروف ســری قدیــم جنوبشــرق ایــران و بهویــژه هلیـلرود ،میتــوان ادعــا کــرد
ظــروف شــهداد از لحــاظ گاهنــگاری بــا ظــروف دیگــر محوطههــای جنوبشــرق در یــک
افــق قــرار میگیــرد کــه نیم ـهی دوم هــزارهی ســوم قبلازمیــاد را شــامل میشــود .شــایان
ذکــر اســت کــه برخــی نمونههــای ســری قدیــم ،ماننــد ســنگ وزنــه کــه در جنوبشــرق
بســیار رایــج بــوده ،تاکنــون از شــهداد بهدســت نیامــده اســت؛ البتــه چنیــن بهنظــر میرســد
کــه ایــن ناشــی از تفــاوت فرهنگــی بــوده اســت تــا تفــاوت گاهنگارانــه (.)Kohl, 2001: 212
براســاس مقایس ـهی نمونههــای ظــروف کلوریتــی بهدســت آمــده از شــهداد بــا نمونههــای
مشــابه از تپــه یحیــی و جیرفــت میتــوان تاریــخ نیمـهی دوم هــزارهی ســوم قبلازمیــاد را
بــرای ایــن ظــروف در شــهداد ارائــه کــرد.
ظــروف مرمــری :تعــداد  112ســنگ مرمــر تاکنــون از کاوشهــای شــهداد بهدســت آمــده
اســت .اشــیاء مرمــری شــهداد بــه شــکل :کاســه ،عطــردان ،جــام ،ســتون مینیاتــورُ ،مهــر،
عصــا و سرســنجاق دیــده میشــود .گفتیســت کــه برخــی از نمونههــای شــهداد تاکنــون
منتشــر نشــده اســت .ظــروف مرمــری شــهداد از گورســتان  Aو  Bبهدســت آمــده اســت و
از محوط ـهی  Cو  Dنمون ـهای یافــت نشــده اســت .بیشــترین تعــداد ظــروف از گورهــای
کارگاه  Aو در کنــار ســفالهای قرمــز پیــدا شــدهاند .معــادن ســنگ مرمــر در غــرب شــهداد
در کوههــای کرمــان وجــود دارد ( ْ)Hakemi, 1997:19امــا تاکنــون شــواهد تولیــد مرمــر
در محوط ـهی شــهداد بهدســت نیامــده اســت .ظــروف مرمــری شــهداد دارای نمونههــای
مشــابهی از لحــاظ فــرم بــا شــهر ســوخته و موندیــگاک هســتند (Casanova, 1991: 49,
)Tableau. 10؛ ا گرچــه شهرســوخته بهعنــوان تنهــا مرکــز شــناخته شــدهی تولیــد ظــروف
مرمری ( )Piperno & Tosi, 1975: 194; Ciarla, 1981: 46-7, 58, n 4در جنوبشرق
ایــران ،بهعنــوان منشــأ احتمالــی اشــیاء شــهداد شــناخته میشــود ،امــا تفــاوت در فــرم و
رنــگ ظــروف مرمــری شــهداد و همچنیــن وجــود فرمهایــی کــه در سیســتان وجــود
نــدارد (ماننــد :ســتون مینیاتــور ،عصــا ،کاس ـههای انحن ـادار و جعبههــای مســتطیلی دو
ن میدهــد کــه شهرســوخته تنهــا تأمینکننــدهی ظــروف مرمــری شــهداد
بخشــی) ،نشــا 
نبــود ه اســت .بهطــور کلــی ،مطالعاتــی کــه بــرروی ظــروف مرمــری خــاور نزدیــک شــده
اســت ،نشــان میدهــد کــه غالــب ظــروف بــه احتمــال فــراوان در افغانســتان یــا جنوبشــرق
ایــران ســاخته شــدهاند (Ciarla, 1981; Casanova, 1991; Potts, 1994; Moorey,
 .)1994نمونههــای ظــروف مرمــری شــهداد قابلمقایســه بــا نمونههــای آســیای مرکــزی،
شمالشــرق ایــران و مرزهــای هندوایرانــی هســتند .باوجــود مطالعــات انجــام شــده،
بهطــور قطــع نمیتــوان از گاهنــگاری ،منشــأ و مســیرهای مبادالتــی ایــن ظــروف صحبــت
کــرد؛ بهعنــوان مثــال ،ســتونهای مینیاتــور مرمــری شــهداد در یــک دورهی طوالنــی
رواج داشــتهاند؛ نمونههــای بــا قدمــت اوایــل هــزارهی ســوم قبلازمیــاد از کارادپــه در
شــرق کوپ ـتداغ ( )Hiebert, 1994: 381و از توگولــوک  21بــا تاریــخ اوایــل هــزارهی دوم
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قبلازمیــاد ( )Sarianidi, 1998: 52, Fig. 20بهدســت آمــده اســت؛ یــا اینکــه نبــود
یــک توالــی گاهنــگاری تعریــف شــده بــرای ظــروف مرمــری شــهر ســوختهی  I-IVکــه تمــام
هــزارهی ســوم قبلازمیــاد را دربــر میگیــرد ،یــک مشــکل بــرای ارائ ـهی گاهنــگاری بــرای
نمونههــای شــهداد محســوب میشــود .بهطــور کلــی میتــوان گفــت کــه نمونههــای
ً
شــهداد غالبــا بــا نمونـهی شهرســوختهی  II-IIIقابلمقایســه هســتند کــه تاریــخ اواســط تــا
پایــان هــزارهی ســوم قبلازمیــاد را شــامل میشــوند.

بحث و تحلیل

در اینجــا ســعی شــد تــا بــه ارزیابــی نتایــج کاوشهــای محوط ـهی شــهداد پرداختــه شــود؛
پـ ر واضــح اســت کــه تبییــن تفســیرهای دیگــران ،کاری بــس دشــوارتر از تبییــن اشیاســت.
ارزیابــی دیدگاههــای رایــج در ارتبــاط بــا محوطــهی شــهداد بــا محدودیتهــای همــراه
اســت؛ نخســت اینکــه ،روشهــا و رویکردهــای غالــب در کاوش شــهداد و تفســیرهای
ارائــه شــده از دادههــای شــهداد ،تحــت َجــو باستانشناســی دهــهی چهــل و پنجــاه
خورشــیدی ایــران کــه دارای رویکــردی تاریخــی فرهنگــی بــوده اســت ،جوابگــوی
دغدغههــای علمــی ب ـهروز باستانشناســان نــو نیســت .دیگــر اینکــه ،فقــدان مطالعــات
میانرشــتهای بــرروی مــواد فرهنگــی ،ماننــد :ســفال ،ســنگ ،اســکلتها و یــا مطالعــات
محیطــی بــرروی بقایــای خــاک ،ســبب شــده اســت تــا در زمین ـهی فناوریهــای تولیــد،
معیشــت ،پیچیدگیهــای فرهنگــی و شــرایط محیطــی اطالعــات زیــادی از شــهداد وجــود
نداشــته باشــد .از طــرف دیگــر ،جذابیتهــای اشــیاء گورســتان ســبب شــد تــا کاوشهــای
ً
پیــش از انقــاب شــهداد غالبــا در گورســتان انجــام شــود و دیگــر بخشهــای شــهر شــهداد،
ماننــد بخــش مســکونی و صنعتــی کمتــر مــورد توجــه قــرار گیــرد و از ایـنرو اطالعــات جامعــی
از بخشهــای مختلــف شــهر شــهداد وجــود نداشــته باشــد و غالــب اطالعــات برمبنــای
اشــیاء تدفینــی فراهــم شــده اســت .براســاس مطالع ـهی دادههــای ســفالی بهدســت آمــده
از کاوشهــا ،شــهر شــهداد در نیمـهی دوم هــزارهی ســوم قبلازمیــاد و بهویــژه اواخــر ایــن
هــزاره ،دارای نزدیکــی فرهنــگ ســفالی بــا دیگــر محوطههــای جنوبشــرق ایــران از دشــت
سیســتان گرفتــه تــا حــوزهی فرهنگــی هلیـلرود و حوضـهی رود بمپــور بــوده اســت؛ ا گــر چــه
دادههــای ســفالی نشــان از تــداوم اســتقرار در شــهر شــهداد پــس از هــزارهی ســوم قبلازمیالد
تــا ربــع دوم هــزارهی دوم قبلازمیــاد نیــز دارد ،امــا ایــن دوره را میتــوان زمــان پــس از
فروپاشــی شهرنشــینی جنوبشــرق ایــران و شــهر شــهداد قلمــداد کــرد .دادههــای ســفالی
مربــوط بــه ربــع اول هــزارهی دوم قبلازمیــاد شــهر شــهداد کــه کارگاههــای  Bو بهویــژه
 Cبهدســت آمــده اســت ،نشــان از یــک تغییــر در الگــوی ســنت ســفالی شــهداد دارد .چنیــن
بهنظــر میرســد کــه پــس از افــول شهرنشــینی جنوبشــرق ایــران و از بیــن رفتــن مرا کــز
شــهری ایــن منطقــه ،یــک تغییــر اساســی در الگــوی ســفالگری اســتقرارهای آغــاز هــزارهی
دوم قبلازمیــاد حاشــیهی غربــی دشــت لــوت رخ داده اســت؛ بدینگونــه ارتباطــات بــا
فرهنگهــای جنوبــی (حــوزهی فرهنگــی هلی ـلرود و خلیجفــارس) و شــرقی (بلوچســتان
و سیســتان) کــم شــد ه اســت و در عــوض همگونــی فرهنگــی بــا شــمال (آســیای مرکــزی)
بیشــتر شــده اســت .بــا مطالعـهی دیگــر مــواد فرهنگــی بهدســت آمــده از محوطـهی شــهداد
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میتــوان بــه برهمکنشهــای فرهنگــی شــهداد بــا دیگــر مناطــق پیبــرد؛ بهعنــوان مثــال،
وجــود ســتونهای مرمــری مینیاتــوری شــهداد کــه پیــش از شــهداد در آســیای مرکــزی رواج
داشــتهاند نشــان از تأثیرپذیــری شــهداد داشــته اســت ،هرچنــد ایــن روابــط دو طرفــه بــوده
اســت و نمــود تأثیــر شــهداد بــر آســیای مرکــزی را از طریــق مــواد فرهنگــی مفرغــی و کلوریتــی
میتــوان مشــاهده کــرد .مــواد فرهنگــی شــهداد ا گرچــه ارتبــاط بــا مناطــق دور و نزدیــک هــم
عصــر خــود را نشــان میدهــد؛ امــا شــواهد ،گویــای بومــی بــودن ســنتهای فرهنگــی در
ایــن محوطــه اســت تــا تأثیرپذیــری صــرف از دیگــر مناطــق .رویهمرفتــه ،مــواد فرهنگــی
بهدســت آمــده از شــهداد ،باوجــود نشــاندادن برهمکنشهــای منطقـهای و فرامنطقـهای
بــا فرهنگهــای همزمــان ،نشــان از وجــود یــک مرکــز شــهری بــا ویژگیهــای فرهنگــی بومــی
در عصــر مفــر غ قدیــم و میانــی در غــرب دشــت لــوت دارد؛ از ویژگیهــای فرهنگــی بومــی
شــهداد در زمین ـهی شــیوهها و الگوهــای تدفیــن ،وجــود اشــیاء تدفینــی ،ماننــد :مجســمه
گلــی انســان و ماکــت خانــه ،قــرار دادن پیچانــدن جســد در پارچــه و حصیــر و وجــود ســکوی
خشــتی در گــور ،اشــاره کــرد .همچنیــن وجــود ظــروف و اشــیای فلــزی منحصربهفــرد ،در
کنــار فرمهــای ســفالی و وجــود نقــوش شــمایلنگاری منحصربهفــرد روی ُمهرهــا و ظــروف
کلوریتــی نیــز ایــن مدعــا را تقویــت میکنــد .شــواهد مربــوط بــه تولیــد اشــیاء ســاخته شــده از
ســنگهای نیمهقیمتــی ماننــد عقیــق ،الجــورد و مرمــر از بررســی ســطحی (& Salvatori
 )Vidale, 1982و کاوش شــهداد (کابلــی ،)1381 ،بهدســت آمــده اســت .بــا توجــه بــه پیــدا
شــدن شــواهد فــراوان تولیــد اشــیاء ســاخته شــده از ســنگهای نیمهقیمتــی در محوطـهی
شــهداد و حضــور کــم آنهــا در گورســتان شــهداد ،میتــوان ایــن نتیجــه را گرفــت کــه ایــن
اقــام کوچــک بیشــتر بهمنظــور صــادرات تولیــد میشــدهاند.

نتیجهگیری

براســاس مطالعــه مقایس ـهای ،مشــابهت و همگونــی کــه در برخــی مــواد فرهنگــی شــهداد
بــا مناطــق مختلــف خــاور نزدیــک و میانــه از بینالنهریــن و جنوبغــرب ایــران تــا آســیای
مرکــزی و درهی ســند و جنــوب خلیجفــارس نشــان از وجــود چرخـهی برهمکنــش فرهنگــی
در عصــر مفــر غ قدیــم و میانــه در غــرب آســیا دارد .مصادیــق آن در همگونــی اشــکال برخــی
اشــیاء مفرغــی و مرمــری ،وجــود برخــی تشــابهات شــمایلنگاری در ُمهرهــا و وجــود اشــیای
کلوریتــی ســاخت جنوبشــرق ایــران در دیگــر مناطــق ،متبلــور اســت .ایــن مشــابهت
فرهنگــی از رهگــذر ایجــاد یــک شــبکهی ارتباطی-تجــاری همزمــان بــا دورهی شهرنشــینی
جنوبشــرق ایــران ناشــی میشــود .چنیــن بهنظــر میرســد کــه اوج گســتره و شــکوفایی
شــهر شــهداد نیــز بــه همیــن دوره ،یعنــی نیمـهی دوم هــزارهی ســوم قبلازمیالد تعلــق دارد.
محوط ـهی شــهداد نمون ـهی بســیار خوبــی از ایفــای نقــش جنوبشــرق ایــران بهعنــوان
منطقهضــی مرکــزی در شــبکهی گســتردهی مبادالتــی شــمال-جنوب و شــرق-غرب
باستانشناســی نیمــهی دوم هــزارهی ســوم قبلازمیــاد آســیای غربــی اســت .عالوهبــر
نقــش کنتــرل کنندگــی شــهداد در شــبکهی تجــاری آســیای غربــی ،ایــن محوطــه بهعنــوان
یــک مرکــز تولیــد مهــم نیــز مطــرح بــوده اســت.

75

76

شماره  ،21دوره نهم ،تابستان 1398

پینوشت
 .1گــور شــمارهی  10یــک گــور منفــرد در جنــوب کارگاه  Bاســت کــه بیــن دو آبراهــه بهدســت آمــد ،مــواد فرهنگــی آن مشــابه
گورهــای کارگاه  Bهســتند .حاکمــی اشــاره میکنــد کــه  260ســانتیمتر زیــر ایــن گــور ،گــور دیگــری بــا ســفالهای قرمــز مشــابه
گورســتان  Aشناســایی شــد؛ البتــه هیــچ نشــانهای از ثبــت و ضبــط گــور زیریــن و اشــیاء آن دیــده نمیشــود.
 .2گورهای  187و  188هر کدام دو گور هستند که توسط حاکمی با حروف  aو  bمتمایز شدهاند.
 .3منظــور از  Noشــمارهی شــئ و  gشــماره گــور بهدســت آمــده از شــهداد اســت کــه کاوشــگر شــهداد در کتــاب خــود (Hakemi,
 )1997آورده اســت.
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