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چکیده

محوطــۀ شــهداد یــک ،عنــوان یکــی از مرا کــز بــزرگ شــهری عصــر مفــر غ جنوبشــرق ایــران از اهمیــت
فراوانــی در مطالعــات باستانشــناختی خــاور نزدیــک برخــوردار اســت .بــا توجــه بــه ایــن مهــم کــه حــدود
نیــم قــرن از آغــاز کاوشهــای شــهداد گذشــته اســت ،ایــن ضــرورت احســاس شــد تــا نگاهــی تــازه بــه
محوطــۀ شــهداد و اشــیای بهدســت آمــده از آن انداختــه شــود .پیــش از ایــن ،در مقالــهای بــه اشــیای
ســنگی (کلوریتــی و مرمــری) ،ســفالها و گورهــای بدســت آمــده از کاوش محوطــۀ شــهداد توســط نگارنــده
پرداختــه شــده اســت .در اینجــا نیــز بــر آن هســتیم تــا دیگــر مــواد فرهنگــی بهدســت آمــده از کاوشهــای
مرکــز شــهری شــهداد ،یعنــی اشــیای فلــزی ،اشــیای ِگلــی و ُمهرهــا را مــورد مطالعــه و بازیینــی قــرار دهیــم.
ایــن مقالــه اطالعاتــی نیــز از وضعیــت برهمکنشهــای فرهنگــی منطق ـهای و فرامنطق ـهای شــهداد ارائــه
میکنــد .همچنیــن گاهنــگاری ارائــه شــده توســط کاوشــگر محوطــۀ شــهداد ،مــورد بازنگــری اساســی قــرار
گرفتــه اســت و درنهایــت براســاس مطالعــات مقایسـهای گاهنــگاری جدیــدی بــرای محوطــۀ شــهداد ارائــه
شــده اســت .پرســش اصلــی پژوهــش حاضــر ایــن اســت کــه ،آیــا گاهنــگاری ارائــه شــده بــرای محوطــۀ
شــهداد پــس از گذشــت چنــد دهــه کمــاکان مــورد تأییــد اســت و یــا بایســتی یــک گاهنــگاری جدیــد بــرای
ایــن محوطــه مهــم ارائــه گــردد؟ طبیعــی اســت کــه اطالعــات و شــناخت مــا از باستانشناســی عصــر مفــر غ
جنوبشــرق ایــران بهواســطۀ انجــام فعالیتهــای میدانــی بیشــتر و همچنیــن بــه روز شــدن روشهــای
ســالیابی مطلــق ،ماننــد روش  ،AMSدر مقایســه بــا گذشــته ،بیشــتر شــده باشــد؛ از ایـنرو بــا انجــام مطالعــۀ
مقایسـهای محوطــۀ شــهداد بــا دیگــر محوطههــا در مقایــس منطقـهای و فرامنطقـهای ،بدیهــی اســت یــک
گاهنــگاری دقیقتــر بــرای آن ارائــه گــردد .پرســش دیگــر ایــن تحقیــق ،مشــخص نمــودن جایــگاه محوطــۀ
شــهداد در چرخــۀ برهمکنــش فرهنگــی عصــر مفــر غ در جنوبغــرب آســیا بــر پایــۀ مطالعــۀ اشــیای فلــزی،
ِگلــی و ُمهرهــا بــوده اســت .براســاس دادههــای بهدســت آمــده از کاوشهــای شــهداد ،تصــور یــک نقــش
مرکــزی در شــبکۀ گســتردۀ مبــادالت هــزارۀ ســوم قبلازمیــاد جنوبغــرب آســیا بــرای شــهداد دور از ذهــن
نمیباشــد.
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روش پژوهش

روش بــهکار رفتــه در ایــن پژوهــش بــر پایــۀ مطالعــۀ مقایســهای اســتوار اســت .ارزیابــی مجــدد محوطــۀ
شــهداد براســاس دادههــای بهدســت آمــده از هفــت فصــل کاوش علــی حاکمــی ( )Hakemi, 1997در
ایــن محوطــه صــورت گرفتــه اســت .در ایــن مطالعــه »No« ،بهشــمارۀ ثبتــی هــر شــئ اشــاره دارد کــه توســط
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مطالعــۀ حاضــر بــر اســاس انتشــارات نتایــج کاوش حاکمــی در بخشهــای  ،A-Dبــه ارزیابــی محوطــۀ
شــهداد میپــردازد .پیــش از ایــن نیــز در مقالــه دیگــری کــه نگارنــده بــه ارزیابــی دیگــر مــواد فرهنگــی
شــهداد پرداختــه اســت (اســکندری ،در دســت انتشــار) ،گفتــه شــد کــه ارزیابــی دیدگاههــای رایــج در ارتبــاط
بــا محوطــۀ شــهداد بــا محدودیتهــای همــراه اســت؛ نخســت اینکــه ،روشهــا و رویکردهــای غالــب در
کاوش شــهداد و تفســیرهای ارائــه شــده از دادههــای شــهداد ،تحتتأثیــر َجــو باستانشناســی دهـهی چهــل
و پنجــاه خورشــیدی ایــران کــه دارای رویکــردی تاریخــی فرهنگــی بــوده اســت ،جوابگــوی دغدغههــای
علمــی بــه روز باستانشناســان نــو نیســت .دیگــر اینکــه ،فقــدان مطالعــات میانرشــتهای بــر روی مــواد
فرهنگــی ،ماننــد :ســفال ،ســنگ ،اســکلتها و یــا مطالعــات محیطــی بــر روی بقایــای خــاک ،ســبب شــده
اســت تــا در زمینــۀ فناوریهــای تولیــد ،معیشــت ،پیچیدگیهــای فرهنگــی و شــرایط محیطــی اطالعــات
زیــادی از شــهداد وجــود نداشــته باشــد؛ از طــرف دیگــر ،جذابیتهــای اشــیای 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 بــر مبنــای اشــیای تدفینــی فراهــم شــده اســت.
کاوش در گورســتان محوطــۀ شــهداد منجــر بــه شناســایی  383گــور و بالغبــر چهــار هــزار اشــیای تدفینــی
گردیــد .در ایــن مقالــه ســعی شــده اســت بــه ارزیابــی کاوشهــای محوطــۀ شــهداد براســاس مطالعــۀ ُمهرهــا،
اشــیای فلــزی و ِگلــی پرداختــه شــود .درنهایــت بــر اســاس نتایــج کلــی بازنگــری محوطــۀ شــهداد ،گاهنگاری
جدیــدی بــرای محوطــۀ شــهداد ارائــه شــده اســت.
اهــداف و ضــرورت تحقیــق :هــدف از نــگارش مقالــۀ حاضــر ،وارســی یافتههــا و جایــگاه محوطــۀ
شــهداد پــس از گذشــت نیمقــرن از آغــاز فعالیتهــای باستانشناســی در ایــن محوطــۀ مهــم عصــر مفرغــی
بــوده اســت .بــا توجــه بــه اینکــه محوطــۀ شــهداد ،یکــی از شــهرهای اولیــۀ فــات ایــران بهشــمار م ـیرود؛
ارزیابــی مجــدد آن اهمیــت و ضــرورت بیشــتری مییابــد تــا بتــوان درک بهتــری از جایــگاه ایــن محوطــه در
زمینســیمای شــهری هــزارۀ ســوم قبلازمیــاد جنوبشــرق ایــران بهدســت آورد .مهمتریــن دلیــل نــگارش
ایــن مقالــه از نظــر نگارنــده ،ارائــه یــک گاهنــگاری دقیقتــر بــرای محوطــۀ شــهداد اســت.
پرســش و فرضیــه :پرســش اصلــی پژوهــش حاضــر ایــن بــوده اســت کــه ،آیــا گاهنــگاری ارائــه شــده
بــرای محوطــۀ شــهداد پــس از گذشــت چنــد دهــه کمــاکان مــورد تأییــد اســت و یــا بایســتی یــک گاهنــگاری
جدیــد بــرای ایــن محوطــه مهــم ارائــه گــردد؟ طبیعــی اســت کــه اطالعــات و شــناخت مــا از باستانشناســی
عصــر مفــر غ جنوبشــرق ایــران بهواســطۀ انجــام فعالیتهــای میدانــی بیشــتر و همچنیــن بــه روز شــدن
روشهــای ســالیابی مطلــق ،ماننــد روش  ،AMSدر مقایســه بــا گذشــته ،بیشــتر شــده باشــد؛ از ای ـنرو بــا
انجــام مطالعــۀ مقایس ـهای محوطــۀ شــهداد بــا دیگــر محوطههــا در مقایــس منطق ـهای و فرامنطق ـهای،
بدیهــی اســت یــک گاهنــگاری دقیقتــر بــرای آن ارائــه گــردد .پرســش دیگــر ایــن تحقیــق ،مشــخص
بغــرب آســیا بــر
نمــودن جایــگاه محوطــۀ شــهداد در چرخــۀ برهمکنــش فرهنگــی عصــر مفــر غ در جنو 
پایــۀ مطالعــۀ اشــیای فلــزیِ ،گلــی و ُمهرهــا بــوده اســت .براســاس دادههــای بهدســت آمــده از کاوشهــای
بغــرب آســیا
شــهداد ،تصــور یــک نقــش مرکــزی در شــبکۀ گســتردۀ مبــادالت هــزارۀ ســوم قبلازمیــاد جنو 
بــرای شــهداد دور از ذهــن نمیباشــد.
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پیشینۀ پژوهش

اشیای فلزی بهدست آمده از محوطۀ شهداد

یگــردد (Thornton
قدمــت اســتحصال مــس آرســنیکدار در فــات ایــران بــه هــزارۀ پنجــم قبلازمیــاد بــاز م 

 )et al., 2002و تــل ابلیــس بهخوبــی شــواهد فلــزکاری هــزارۀ پنجــم قبلازمیــاد در منطقــۀ کرمــان را نشــان
ش در کارگاه  Dیــا «محلــۀ صنعتگــران» یــک مجموعــۀ
داده اســت ( .)Caldwell, 1967; Frame, 2004کاو 
بــزرگ از فرآینــد اســتحصال مــس مربــوط بــه عصــر مفــر غ را ارائــه داده اســت .مطالعــۀ اشــیای فلــزی شــهداد،
نشــان داده اســت کــه غالــب آنهــا از مــس آرســنیکدار هســتند؛ هرچنــد ،چندیــن نمونــۀ قل ـعدار نیــز وجــود
دارد ( .)Hakemi, 1997: 59; Meier, 2011: 110-14در کارگاه  Dکــورۀ اســتحصال و دیگــر ســاختارها و
مصنوعــات ،ماننــد :قالبهــا ،بوتــۀ فلزگــری و اشــیای فلــزی ب هصــورت برجــا ،یافــت شــد کــه تولیــد اولیــه و
ثانویــۀ فلــز در محوطــۀ شــهداد را تأییــد میکنــد .در  800متــری کارگاه  ،Dیــک محوطــۀ فلــزکاری بــه وســعت
نیــم هکتــار وجــود دارد کــه ســطح آن از ســربارۀ فلــز و کورههــای فلزگــری پوشــیده شــده اســت .ایــن محوطــه در
بررســی اخیــر شــهداد ،توســط نگارنــده بــا کــد  Shd 076ثبــت گردیــد (اســکندری و همــکاران.)1395 ،
از کاوشهــای شــهداد بیــش از  700شــئ فلــزی تاکنــون بهدســت آمــده اســت که از جنس :مفر غ ،ســرب،
نقــره و طــا هســتند .از ایــن تعــداد  670شــئ از جنــس مفــر غ هســتند کــه شــامل  350ظــرف 239 ،ســنجاق و
 81شــئ دیگــر ،ماننــد :ســرتبرُ ،مهــر مســطح ،حلقــه ،دســتبند ،ابــزار ،بشــقاب ،درفــش و جنگافــزار میشــود؛
گفتنیســت کــه بســیاری از نمونههــای فلــزی شــهداد منتشــر نشــده باقیمانــده اســت .روی همرفتــه،
مجموعــۀ شــهداد اطالعــات بســیار جالبــی در ارتبــاط بــا گاهنــگاری ،منشــأ و تکنیــک فلــزکاری عصــر مفــر غ
آســیای جنوبغربــی ارائــه کــرده اســت .در ادامــه بــه اشــیای مفرغــی شــهداد بــا جزئیــات بیشــتری پرداختــه
میشــود .در گورســتان شــهداد ،بیــش از  80درصــد گورهــا دارای اشــیای مفرغــی بودهانــد .در جــدول
 ،1اشــیای مفرغــی شــهداد (ظــروف ،ســنجاقها ،ســرتبرها) بــا نمونههــای قابــل مقایســۀ آنهــا در دیگــر
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محوطــۀ شــهداد از ســال  1347تــا ســال  1355توســط مرکــز باستانشناســی بــه سرپرســتی علــی حاکمــی
بــه مــدت هفــت فصــل کاوش شــده اســت ( .)Hakemi, 1997پــس از بازنشســتگی حاکمــی ،در ســال
 1356هــ.ش .هشــتمین فصــل کاوش شــهداد تحــت نظــر میرعابدیــن کابلــی انجــام شــد .کاوشهــای
ً
پیــش از انقــاب عمدتــا در گورســتان محوطــه متمرکــز بــود کــه منجــر بــه شناســایی  383گــور و اشــیای
تدفینــی متنــوع فراوانــی گردیــد .همزمــان بــا کاوشهــای شــهداد در ســال  1355هــ.ش ،.یــک بررســی
کوتــاه پنــج روزه توســط یــک تیــم ایتالیایــی بــا هــدف مشــخص کــردن توالــی فرهنگــی دشــت شــهداد و
یافتــن بخشهــای صنعتــی در ســطح محوطــه شــهداد و اطــراف آن صــورت گرفــت (;Salvatori, 1978
 .)Salvatori & Vidale, 1982نهمیــن فصــل فعالیــت باستانشــناختی شــهداد ،گمانهزنــی بهمنظــور
تعییــن عرصــه و حریــم بخــش غربــی محوطــۀ شــهداد اســت کــه توســط کابلــی در ســال  1369هــ.ش.
انجــام شــد .پــس از انقــاب اســامی ،میرعابدیــن کابلــی ســه فصــل دیگــر در دهــۀ هشــتاد خورشــیدی بــه
کاوش در محوطــۀ شــهداد پرداخــت کــه منجــر بــه کشــف دو مجموعــۀ 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 محوطــۀ شــهداد بــوده اســت.
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حاکمــی بــه آن داده شــده اســت و حــرف«  »gبیانگــر گــوری اســت کــه آن شــئ از آن بهدســت شــده اســت .در
اینجــا « »Tr. I-IIIبــه ســه کارگاه مجــاور شــرق و شمالشــرق کارگاه اصلــی E. C. ،ا()Eastern Cemetery
بــه گورهــای بخــش شــرقی »Tr. IV« ،بــه کارگاه بخــش شــمالی Tr. A ،تنهــا بــه کارگاه  Aیــا همــان ترانشــۀ
اصلــی و حــروف  D، B،Cبــه کارگاههــای کاوش شــده بههمیــن نــام در محوطــۀ شــهداد ،اشــاره دارد.
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نمونههای شهداد

شئ

)No.3555, g294 (Tr. A

ظروف لولهدار
Spouted Vessels
کاسههای ن مکرهای دارای لوله روباز
Hemispherical Bowls with trough spout
کاسههای با بدنه انحنادار
Carinated bowls

مالحظات

نمونۀ قابل مقایسه

فرم این ظروف مفرغی شب ب ب ببه

این ظروف تاکنون تنها از شهداد بهدست آمده است

ظروف سفالی است

)No.0816, g084 (Tr. II
)No.0071, g010 (B

)Hissar IIIC (Schmidt, 1937: Pl. LVII. H4883 & 3270

)No.0312, g037 (Tr. IV

)Khinaman (Curtis, 1988: Fig.19-20

)No.1011, g111 (Tr. A

Ur (Muller-Karpe, 1993: no.1255; Bani Surmah (Bellelli,

)No.3934, g325 (Tr. A

2002: Tav.16.67); Bani Surmah and D’um Avize (Schmidt

)No.1044, g114 (Tr. A

raised center seam

)No.1759, g161 (Tr. A

)Mohenjo-Daro (Mackay, 1938: Pl.CXVI.5 & 7

بشقاب با نقوش برجس ه ح وانی

)No.2890, g232 (Tr. A

)Hissar III (Schmidt, 1937: Fig.112

Dishes with relief zoomorphic decoration

)No.1070, g115 (Tr. A

)(Majidzadeh, 2003: 156

Round-bottomed carinated jars with a

شهداد بهدست آمده است

این فرم در درۀ س ببند رواج داشب ب ه
است

)No.1219, g122 (Tr. A
بشقاب ساده با ل ه پهن افقی
Undecorated dishes with wide lip

)No.2420, g203 (Tr. A

)Khurab (Stein, 1937: Pl.XVIII.Khur.B.i.130, B.i.298

)No.1701, g158 (Tr. A

Hissar and Kamtarlan II (Bellelli, 2002: Tav.4.7 & 4.8,
)with refs

جامها
Goblets
ظروف گالبی شکل با چند س م آوی ان

)No.0898, g096 (Tr. A

Khurab (Stein, 1937: Pl.XVIII.Khur.E.i.251).

)No.0084, g011 (B

)Mohenjo-Daro (Marshall, 1931: Pl.CXL.8

)No.1441, g139 (Tr. A

)Ur (Muller-Karpe, 1993: no.1131-1133

)No.1168, g120 (Tr. A

Pear-shaped vessels with hanging cords
سرت رهای ت ئ نی
Ornamental axe-heads

این ظروف تاکنون تنها از شهداد بهدست آمده است

)No.1068, g115 (Tr. A
)No.0402, g047 (B

)Khinaman (Curtis, 1988: Fig.1 & 2

)No.0393, g045 (B

)Khurab (Stein, 1937: Pl. XVIII.Khur.E.i.258

)No.0302, g036 (Tr. IV
)No.4302, g363 (Tr. A
Undecorated shaft-hole axes

سنجاقها
Pins
اس اندارد شهداد

)No.2259, g193 (Tr. A

)Yahya IVB5 (Potts, 2001: Fig.4.44, p115

)No.2421, g203 (Tr. A

)Damin (Tosi, 1970: Fig.17a & 54

)No.2444, g204 (Tr. A

Susa (Collon, 1987: vol. I, 96, no.73).

)No.1117, g117 (Tr. A

)Jiroft (Majidzadeh, 2003: p155

)No.0573, g063 (Tr. I
)No.1049, g114 (Tr. A

این درفش منحصر به شهداد است و دارای نمونۀ مشابهی ن ست

The Shahdad` s Standard

مناطــق آورده شــده اســت؛ تــا عالوهبــر مشــخص شــدن گاهنــگاری محوطــۀ شــهداد ،برهمکنشهــا و
ارتباطــات منطق ـهای و فرامنطق ـهای آن در عصــر مفــر غ مــورد بررســی قــرار گیــرد.
مطالعــۀ مقایس ـهای اشــیای مفرغــی شــهداد بــا 4
دیگــر محوطههــای عصــر مفــر غ آســیای جنوبغربــی،
چنــد نتیجــه را در پــی داشــت؛ نخســت اینکــه ،برهمکنشهــای جوامــع شــهداد بــا مناطــق دور دســت،
ماننــد :درۀ ســند ،آســیای مرکــزی ،شــرق ،غــرب و جنوبغــرب ایــران را بهخوبــی نشــان داد .دیگــر اینکــه،
گــواه یــک همگونــی ســبکی در اشــیای مفرغـ ِـی عصــر مفــر غ آســیای جنوبغربــی در مقیــاس جغرافیایــی
گســترده اســت .ســوم ،شــهداد در بافــت گســتردهتر جنوبشــرق ایــران ،یــک مرکــز مهــم تولیــد اشــیای فلــزی
بــا ویژگیهــای مختــص بهخــود بــوده اســت .بهلحــاظ گاهنــگاری مقایس ـهای ،اشــیا مفرغــی شــهداد بــه
ماننــد ســفال ،تاریــخ اواســط هــزارۀ ســوم تــا اوایــل هــزارۀ دوم قبلازمیــاد را بــرای محوطــۀ شــهداد ارائــه
میکنــد .وجــود برخــی اشــیای فلــزی ،ماننــد ظــروف لول ـهدار و اســتاندارد شــهداد کــه دارای هیــچ نمونــۀ
مشــابهای در دیگــر مناطــق نیســتند؛ عالوهبــر اینکــه هنــر و تخصــص بــاالی فلــزکاران شــهداد را نشــان
میدهــد ،گویــای اینســت کــه فلزگــری در شــهداد دارای ســبک مخصــوص بهخــودش بــوده اســت.
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)No.2576, g212 (Tr. A

)et al., 1989: Pl.119.r; Bellelli, 2002: Tav.20.113
)Harappa (Vats, 1940: Pl. CXXI.277

نمون بۀ سب ب بفببالی این ظروف ن از
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جدول  .1جدول مقایسۀ تطبیقی اشیای مفرغی شهداد (نگارنده.)1397 ،

|| ارزیابی مجدد محوطۀ شهداد (|| 57 || ...)2
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تصویر  .1طرح حک شده بر روی صحنۀ استاندارد شهداد (.)Hakemi, 1997: 649
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اســتاندارد شــهداد بهخوبــی گــواه ایــن مدعاســت .ایــن شــئ کــه از گــور  114کارگاه  Aبهدســت آمــد ،یــک
پــاک اســت کــه بــه یــک میلــۀ فلــزی چســبیده اســت؛ میلــه ،خــود در بخــش پایانــی در یــک پایــۀ ســنگی
ســنگین قــرار گرفتــه اســت ،روی هــم حــدود  120ســانتیمتر ارتفــاع دارد .در بخــش فوقانــی میلــه ،یــک
ً
پرنــده قــرار دارد کــه احتمــاال بــا قالــب درســت شــده اســت (تصویــر  .)1صحن ـهای کــه در پــاک بــه تصویــر
کشــیده شــده اســت ،تصویــری از مراســم دریافــت هدایــا توســط یــک فــرد صاحــب قــدرت را ارائــه میکنــد.
علــی حاکمــی ،صحنــۀ ترســیم شــده را بهخوبــی توصیــف کــرده اســت ( )Hakemi, 1997: 649و بههمیــن
دلیــل در اینجــا از توصیــف دوبــارۀ آن خــودداری میشــود و تنهــا بــه نکاتــی کــه مغایــر بــا نظــر حاکمــی اســت
پرداختــه میشــود .حاکمــی ،شــخصی کــه هدایــا را دریافــت میکنــد یــک الهــه معرفــی کــرده اســت و هدیــه
آورنــدگان را نیــز مونــث دانســته و صحنــۀ تصویــر شــده را یــک صحنــۀ روحانــی میدانــد .امــا افــراد تصویــر
شــده ،هیــچ نشــانهای مبنیبــر مونــث بــودن ،ماننــد ســینۀ برجســته را دارا نیســتند؛ درحالیکــه ُمهرهــای
بهدســت آمــده از گورســتان شــهداد ،بــرای نشــان دادن مونــث بــودن افــراد ،از ســینههای برجســته اســتفاده
شــده اســت .پیــر آمیــه نیــز فــرد دریافــت کننــدۀ هدایــا در اســتاندارد شــهداد را یــک َمــرد میدانــد (Amiet,
 .)1986: 165امــا مســألۀ مهمتــر از مذکــر یــا مونــث بــودن افــراد ،دنیــوی یــا غیردنیــوی بــودن تصویــر
اســتاندارد شــهداد اســت .بــه اعتقــاد کاوشــکر شــهداد ،صحنــۀ اســتاندارد شــهداد ،نمایشــی از یــک صحنــۀ
روحانــی اســت ،امــا هیچکــدام از افــراد تصویــر شــده در اســتاندارد دارای ویژگیهــای ظاهــری کــه خدایــان
تصویــر شــده بــر روی مهرهــای شــهداد ،ماننــد :شــاخ ،ســربند و یــا شــاخ و بــرگ گیاهانــی کــه از ســر و یــا پشــت
آنهــا درآمــده باشــد ،نیســتند .از ای ـنرو میتــوان ایــن احتمــال را داد کــه صحنــۀ اســتاندارد ،یــک صحنــۀ
دنیــوی باشــد؛ در واقــع ،میتــوان صحنــۀ اســتاندارد را چنیــن تفســیر کــرد کــه یــک حاکــم محلــی در حــال
دریافــت بــاج یــا مالیــات و یــا هدایــا اســت.
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دو نــوع شــئ تدفینــی ِگلــی منحصربهفــرد از شــهداد بهدســت آمــده اســت؛ یکــی ،مجســمههای انســانی
( )Human Statuesو دیگــری ماکــت خانــه ( )House-Modelsاســت .از گورســتان شــهداد تعــداد 24
مجســمههای ِگلــی انســان پیــدا شــده اســت (تصاویــر  2و  )3کــه بیــن  45تــا  97ســانتیمتر بلنــدی دارنــد
و از  27گــور در گورســتان  Aشــهداد بهدســت آمدهانــد ( .)Hakemi, 1994ایــن مجســمهها کــه تنهــا در
گورســتان یافــت شــدهاند ،بدونشــک دارای جنبــۀ آیینــی بودهانــد .در برخــی از نمونههــا ،شــواهد مراســم
تدفیــن کــه بــر روی ّمیــت انجــام میشــده اســت ،ماننــد پیچانــده شــدن در پارچــه یــا حصیــر دیــده میشــود.
بهدلیــل از بیــن رفتــن اســکلتها در گورســتان شــهداد ،مشــخص کــردن رابطــۀ فــرد متوفــی و مجســمهها
دشــوار اســت .میتــوان ایــن احتمــال را داد کــه ایــن مجســمهها بهعنــوان ه ـمزاد متوفــا همــراه وی دفــن
شــده باشــند و یــا اینکــه جســد فــرد متوفــی را طــی مراســم آئینــی خاصــی از بیــن میبردهانــد و بــه جــای آن،
مجســمهاش را در گــور قــرار میدادهانــد؛ ا گرچــه مجســمههای ِگلــی شــهداد بــا مجســمهها و پیکرکهــای
بینالنهریــن و درۀ ســند مقایســه شــدهاند ،شــباهتهای میــان آنهــا ســطحی بــود ه اســت و تفــاوت در
انــدازه ،ســبک ،مــواد و بافتــی کــه آنهــا پیــدا شــدهاند؛ یــک ســنت متفــاوت و منحصربهفــرد شــهداد را
نشــان میدهــد .دیگــر اشــیای ِگلــی ویــژه بهدســت آمــده از شــهداد ،ماکتهــای خانــه هســتند .ما کــت
یشــکل هســتند و
خانــۀ ِگلــی از  33گــور در گورســتان شــهداد بهدســت آمــده اســت .ایــن ماکتهــا مکعب 
بیــن  20تــا  30ســانتیمتر ارتفــاع دارنــد .برخــی آنهــا را مــدل ســه ُبعــدی نقــش خانــۀ موجــود بــر روی اشــیای
کلوریتــی میداننــد ( .)Lamberg-Karlovsky, 1988علــی حاکمــی از ماکتهــای خانــۀ شــهداد بهعنــوان
معابــد یــاد میکنــد ( .)Hakemi, 1997:62ماکتهــای ِگلــی خانــه بــه همــراه مجســمههای انســانی ِگلــی
ً
تنهــا از گورســتان  Aو غالبــا از کارگاه  Aشــهداد بهدســت آمدهانــد و از ایــنرو میتــوان تاریــخ نیمــۀ دوم
هــزارۀ ســوم قبلازمیــاد را بــرای آنهــا درنظــر گرفــت .ماکــت خانــه بهماننــد مجســمۀ انســان ،تاکنــون از
هیــچ گورســتان عصــر مفرغــی یافــت نشــده اســت و از ایـنرو ایــن اشــیای تدفینــی نشــاندهندۀ یــک ســنت
مختــص بــه منطقــۀ شــهداد میباشــند.

ُمهرهای بهدست آمده از محوطۀ شهداد

یشــود
شــواهد اســتفاده از ُمهــر در شــهداد تنهــا بــرروی ســفالهای قرمــز ســادۀ گورســتان  Aدیــده م 
و تاکنــون ُ
اثرمهــر بهدســت نیامــده اســت؛ البتــه قابــل ذکــر اســت کــه کاوشهــای صــورت گرفتــه بیشــتر
در گورســتان و منطقــۀ صنعتــی انجــام شــده اســت .باوجــود یافــت شــدن ُمهــر اســتوانهای ،تنهــا شــواهد
اســتفاده از ُمهرهــای مســطح بــرروی ســفالها دیــده شــده اســت و تاکنــون کاربــرد ُمهــر اســتوانهای در
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بهعنــوان ســخن پایانــی ،بایــد گفتــه شــود کــه اشــیای مفرغــی شــهداد ،در شــهداد تولیــد میشــدهاند
و وجــود کارگاه  Dدر شــرق محوطــۀ شــهداد ،بههمــراه محوطــۀ فلزگــری ( )Shd 076در  800متــری شــرق
آن ،نشــانگر یــک بخــش فلزگــری گســترده در بخــش شــرقی شــهر شــهداد در هــزارۀ ســوم قبلازمیــاد اســت.
لشــرق شــهداد)،
ا کثــر محققــان معتقدنــد کــه دوران پیشازتاریــخ منطقــۀ انــارک ( 650کیلومتــری شما 
مــس آرســنیکدار جوامــع باســتان نیمــۀ شــرقی فــات ایــران از جملــه شــهداد (Heskel & Lamberg-
 )Karlovsky, 1980: 258-9; Pigott, 2004:30و حتــی درۀ ســند (Kenoyer & Miller, 1999: 116-
 )17را تأمیــن میکــرده اســت .ایــن در حالیســت کــه معــادن غنــی مــس در اطــراف دشــت لــوت وجــود
دارد کــه نشــانههای معــدنکاری کهــن در آنهــا دیــده میشــود (عباسنــژاد .)1382 ،از ای ـنرو منطقــی
بهنظــر میرســد تــا بپذیریــم کــه ســاکنان شــهداد در گذشــته ،مــس مــورد نیــاز خــود را از اطــراف خــود تهیــه
میکردهانــد تــا اینکــه آنرا از چنــد صــد کیلومتــر دورتــر وارد میکردهانــد .مطالعــات میانرشــتهای آینــدۀ
درســت یــا نادرســت بــودن ایــن فرضیــه را مشــخص خواهــد کــرد.
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شــهداد مســتند نشــده اســت .تعــداد ُ 32مهــر از کاوشهــای پیــش از انقــاب در شــهداد بهدســت آمــده
اســت .بــه اســتثنای دو ُمهــر کــه از کارگاه  Dپیــدا شــده ،1همگــی در گورســتان  Aیافــت شــدهاند .تعــداد 6
مهــر از گورســتان شــهداد بهدســت آمــده اســت کــه تنهــا در لیســت اشــیای تدفینــی آمدهانــد و تاکنــون منتشــر
نشــدهاند .2عالوهبــر ایــن ،دو ُمهــر دیگــر از گورســتان شــهداد بهدســت آمــده اســت کــه باوجــود منتشــر شــدن
دارای طرحــی ناواضــح هســتندُ .3مهرهــای مکشــوف از کاوش شــهداد از جنــس فلــز ،ســنگ و ِگل هســتند.
همچنیــن تعــداد ُ 11مهــر ،هفــت ُمهــر فلــزی و چهــار ُمهــر ســنگی ،از ســطح محوطــه طــی بررســی بهدســت
آمــده اســت .در جــدول  ،2برخــی از ُمهرهــای مســطح شــهداد بــا نمونههــای قابــل مقایســۀ آنهــا در دیگــر
مناطــق آورده شــده اســت.
ُ
براســاس ایــن مطالعــۀ مقایسـهای ،مشــخص گردیــد مهرهای شــهداد دارای تشــابهاتی بــا محوطههای
عصــر مفــر غ قدیــم و میانــی جنوبشــرق ایــران ،ماننــد یحیــی و شهرســوخته و مناطــق دور دســت ،ماننــد
آســیای مرکــزی و ســرزمینهای مــرزی هنــد و ایرانــی هســتند .مهمتــر اینکــه نشــان داد کــه برخــی از
ُمهرهــای اســتوانهای شــهداد دارای هیــچ نمونــۀ قابــل مقایس ـهای بــا دیگــر مناطــق نیســتند و مختــص
شــهداد هســتند کــه نشــانگر وجــود ســبک بومــی شــهداد در ُمهرســازی اســت؛ عالوهبــر ُمهرهــای مســطح،
ُمهرهــای مســطح از محوطــۀ شــهداد بهدســت آمــد کــه تمامــی نمونههــای منتشــر شــده از گورســتان A
بهدســت آمــده اســت .یــک ُمهــر اســتوانهای دیگــر از کارگاه  Dبهدســت آمــده اســت کــه تاکنــون منتشــر
نشــده اســت و بهنظــر میرســد نمایشــگر یــک الهــۀ بالــدار باشــد (تصویــر ُ . )3مهرهــای اســتوانهای شــهداد
از جنــس ســنگ و نقــره هســتند و تصاویــر ترکیبــی انســانی ،گیاهــای و جانــوری را ارائــه میکننــد (تصویــر
 .)4هالــی پیتمــنُ ،مهرهــای اســتوانهای شــهداد را بــا نمونههایــی از یحیــی  IVB5-IVAدر یــک گــروه قــرار
میدهــد ( )Pittman, 2001: Fig.10.46-10.51و آنهــا را ســبک جنوبشــرق ایــران یــا جنــوب مرکــزی
فــات ایــران نامیــده اســت .بــر اســاس تاریخگــذاری مــواد فرهنگــی مرتبــط بــا بافتــی کــه ُمهرهــای مســطح
و اســتوانهای شــهداد از آنهــا بهدســت آمدهانــد و بافــت نمونههــای قابلمقایســه بــا آنهــا در دیگــر
محوطههــا تاریــخ نیمــۀ دوم هــزارۀ ســوم قبلازمیــاد را میتــوان بــرای ُمهرهــای شــهداد پیشــنهاد کــرد.
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.)1397 ، مقایسۀ ُمهرهای مسطح شهداد با دیگر مناطق (نگارنده.2 جدول
مالحظات

نمونۀ قابل مقایسه

توصیف نقش

نمونۀ شهداد

اثر آن بر روی سفال شهداد دیده میشود

تاکنون نمونۀ مشابه آن یافت نشده است

پرندۀ شبیه اردک

Bronze stamp seal: no. 0315, g037 (Tr. IV)

The duck-like bird
پیرآمیه این طرح را با منطقه آسیای

پرندۀ دو سر

مرکزی و اوردس مرتبط میداند

(Tr. A) Bronze stamp seal: no. 4404, g377

A double-headed bird

(Amiet, 1986: Fig.188)
این تصویر به شکل مجسمه کلوریتی از

تاکنون نمونۀ مشابه آن یافت نشده است

عقاب با بالهای باز

جیرفت و به شکل کندهکاری از تپه

(Tr. A) Bronze stamp seal: no. 0362, g040

The eagle with spread wings

.یحیی بهدست آمده است
تاکنون نمونۀ مشابه آن یافت نشده است
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انسان با ریش

(Tr. A) Bronze stamp seal: no. 0236, g033

The bearded human figure
این طرح در تمدن هاراپا به فراوانی دیده

طرح سه پرهای

.میشود

(Tr. A) Bronze stamp seal: no. 0222, g032

The trefoil design
تاکنون نمونۀ مشابه آن یافت نشده است

 شبیه به زنبورGیک حشر

(Tr. A) Bronze stamp seal: no. 1217, g122

An insect, possibly a bee
این طرح در تمدن هاراپا به فراوانی دیده
.میشود

Yahya IVB2 (Pittman, 2001: Fig. 10.

کف پا

56)

(Tr. I) Stone stamp seal: no. 0751, g078

The opposed feet

Shahr-i Sokhta II-III (LambergKarlovsky & Tosi, 1973: Fig.49)
Mundigak IV.3 (Casal, 1961:
Pl.XLV.4)
Dashly 1, Murghab Delta and North

رز هشت پر

Afghanistan (Baghestani, 1997: no.

Eight-lobed rosette

(Tr. A) Stone stamp seal: no. 2858, g230

114, 115, 111, 171)
این طرح به فراوانی بر روی سفال شهداد
.دیده می شود

Togolok (Hiebert, 1994: 60,

ستارۀهشت سر

Fig.4.32.2)

(Tr. A) Stone stamp seal: no. 1933, g170

Eight-point star

Many sites in Bactria and Margiana

A cross inside a circular collar

(Tr. A) Bronze stamp seal: no. 1830, g166

(Baghestani, 1997: no.330-345)
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گاهنگاری

ارائــۀ یــک گاهنــگاری دقیــق بــرای محوطــۀ شــهداد بســیار دشــوار اســت؛ نخســت ،بهدلیــل نبــود یــک توالــی
اســتقراری طبقهبنــدی شــده تــا بتــوان اشــیای تدفینــی را بــا آن ســنجید .دوم ،بهدلیــل نبــود گاهنــگاری
مطلــق کربــن  14کافــی؛ تنهــا یــک نمونــه ســالیابی مطلــق وجــود دارد کــه بهتنهایــی قابــل اتــکا نیســت و از
طرفــی قدیمــی بــودن آزمایــش مذکــور نیــز چالــش برانگیــز اســت .ســوم اینکــه ،اکثــر اشــیای بهدســت آمــده
اشــیای تدفینــی هســتند و از گورســتان بهدســت آمدهانــد و َنــه از الیــۀ اســتقراری ،آنهــم از گورســتانی کــه
هــم افقــی و هــم عمــودی دورهبنــدی شــده اســت .چهــارم ،نبــود محوطـۀ کاوش شــدهای در منطقۀ شــهداد
یــا شــمال کرمــان تــا بتــوان دادههــای شــهداد را بــا آن مقایســه کــرد و ســنجید .پنجــم ،محوطههــای عصــر
مفرغــی جنــوب شــرق ایــران (شهرســوخته ،بمپــور و یحیــی) و مناطــق همجــوار (موندیــگاک ،تورنگتپــه
و تمامــی محوطههــای آســیای مرکــزی) کــه نمونههــای قابــل مقایس ـهای بــا شــهداد دارنــد؛ گاهنــگاری
آنهــا نیــز مــورد پرســش و چالــش برانگیــز اســت .علــی حاکمــی بــرای شــهداد گاهنــگاری  3100تــا 1500
ق.م .را ارائــه کــرده اســت ( .)Hakemi, 1997: 75وی از اصطــاح «تــکاب» بــرای دورهبنــدی محوطــۀ
شــهداد اســتفاده کــرده اســت .بــر اســاس دورهبنــدی ایشــان ،دورۀ تــکاب  IV2برابــر بــا  3100تــا  2750ق.م.
اســت کــه از بررســی ســطحی در محوطــۀ شــهداد شناســایی شــده اســت .دورۀ بعــدی ،یعنــی دورۀ تــکاب
 IV1برابــر بــا  2750تــا  2450ق.م .اســت کــه بــه گورســتان  Aشــرقی یــا همــان  19گــور بــا ســفال نخــودی
واقــع در شــرق کارگاه  Aنســبت داده شــده اســت .تــکاب  IIIگورســتان  Aرا شــامل میشــود کــه خــود بــه دو
فــاز تقســیم میشــود؛ دورۀ تــکاب  III2تاریــخ  2450تــا  2200ق.م .را دربــر میگیــرد و بــه گورهــای بــا عمــق
 60تــا  240ســانتیمتر گورســتان  Aنســبت داده شــده اســت .دورۀ تــکاب  III1بــه گورهــای بــا عمــق  15تــا
 60ســانتیمتر گورســتان  Aاطــاق شــده اســت کــه تاریــخ  2200تــا  1900ق.م .را دربــر میگیرنــد .حاکمــی
گورهــای بهدســت آمــده از کارگاههــای را در امتــداد گورســتان  Aانگاشــته اســت و تاریــخ  1900تــا  1700ق.م.
(دورۀ تــکاب  )II2بــرای گورســتان  Bو  1700تــا  1500ق.م( .دورۀ تــکاب  )II1را بــرای گورســتان  Cارائــه
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کــرده اســت؛ همچنیــن ایشــان تاریــخ  2200تــا  2000ق.م .را بــرای مجموعــۀ  Dپیشــنهاد کردهانــد .تنهــا
نمونــۀ ســالیابی مطلــق بهدســت آمــده از شــهداد از اتــاق  15مجموعــۀ  Dبهدســت آمــد کــه تاریــخ 2050
ق.م .را نشــان میدهــد (.)Hakemi, 1997: 112
مطالعــۀ انجــام شــده در ایــن پژوهــش نشــان داد کــه گاهنگاریــی را کــه حاکمــی بــرای شــهداد ارائــه
کــرده اســت و دیگــر محققــان آنرا بــهکار میبرنــد ،نیازمنــد بازنگــری اســت (جــدول  .)3همانطــور کــه
گفتــه شــد ،حاکمــی دو نــوع گاهنــگاری ،یکــی افقــی و دیگــری عمــودی ،بــرای گورســتان  Aشــهداد ارائــه
کــرده اســت .بــه اعتقــاد نگارنــده ،شــواهد و مــدارک موجــود هیچیــک از ایــن دو نــوع گاهنــگاری را تأییــد
نمیکنــد .نخســت بــه گاهنــگاری افقــی گورســتان شــهداد میپردازیــم ،حاکمــی بــرای گورســتان شــهداد
یــک گاهنــگاری افقــی قدیــم بــه جدیــد از شــرق بــه غــرب قائــل اســت .بدینگونــه کــه گورســتان بخــش
شــرقی بــا ســفال نخــودی بهعنــوان قدیمیتریــن بخــش ( 2450-2750ق.م ).و ســپس گورســتان A
( 1900-2450ق.م ).بــا ســفال قرمــز در غــرب آن ،معرفــی شــده اســت .مطالعــۀ اشــیای تدفینــی و بهویــژه
ســفال نشــان داد کــه گورهــای بخــش شــرقی گورســتان  Aبــه هیچوجــه قدیمیتــر از گورهــای بــا ســفال قرمــز
گورســتان  Aنیســتند .تاریخــی کــه نگارنــده بــرای گورســتان  Aارائه کــرده  2500تا  2000ق.م .اســت و تاریخ
گورســتان بخــش شــرقی  2300/2400تــا  2000ق.م .اســت کــه نشــان میدهــد کــه گورهــای هــر دو بخــش
همزمــان بــوده و بــه نیمــۀ دوم هــزارۀ ســوم قبلازمیــاد تعلــق دارنــد .تاریــخ پیشــنهادی بــرای بخــش شــرقی
گورســتان براســاس مشــابهت ســفالی بیــن اشــیای تدفینــی ایــن بخــش بــا ســفالهای منقــوش گورســتان A
و محوطههــای بمپــور ،یحیــی و کنارصنــدل پیشــنهاد گردیــده اســت .ســفالهای منقــوش بهدســت آمــده
از گورهــای بخــش شــرقی گورســتان ،هــم از لحــاظ نقــش و فــرم دارای مشــابهت نزدیکــی بــا گورســتان  Aو
محوطههــای هــزارۀ ســومی فوقالذکــر جنوبشــرق ایــران هســتند .از نقــوش مشــابه میتــوان بــه نقــوش:
درخــت نخــل بیــن باندهــا ،زنجیــر هاشــوردار ،ســاعت شــنی هاشــوردار ،نیمدایرههــای هاشــوردار ،باندهــای
َ
موجــی هاشــوردار ،نقــوش کنــده و نقــش افــزوده ،اشــاره کــرد؛ همچنیــن فرمهــای موجــود در گورهــای ایــن
بخــش ،ماننــد خمرههــای کــروی گــردن بلنــد بــا لبــۀ برگشــته ،ظــروف کــروی دهانــه گشــاد و خمرههــای
کــروی گــردن بلنــد بــا لبــۀ بــه بیــرون برگشــته بــا نقــوش درخــت نخــل بیــن باندهــا و ظــروف لولـهدار ،دارای
بشــرق ایــران
نمونههــای مشــابهای در بیــن اشــیای گورســتان  Aو محوطههــای هــزارۀ ســومی جنو 
هســتند .گفتنیســت عالمتهــای ســفالگر مشــابهای بــرروی ســفالهای بهدســت آمــده از گورهــای ایــن
دو بخــش ،دیــده میشــود .حاکمــی خــود نیــز بــه مشــابهت ســفالهای منقــوش گورســتان بخــش شــرق
و گورســتان اذعــان  Aداشــته اســت؛ در واقــع ،دلیــل اصلــی کــه ســبب شــده اســت تــا حاکمــی یــک تفــاوت
گاهنــگاری بیــن گورهــای ایــن دو بخــش قائــل شــود ،نبــود ســفالهای قرمــز ســاده کــه بیشــترین یافتــه در
گورســتان  Aهســتند ،بــوده اســت .ایــن در حالیســت کــه برخــاف گورســتان  ،Aدر گورســتان بخــش شــرقی
َ
در کنــار ســفالهای منقــوش بهجــای ســفال قرمــز ســاده از ســفالهای نخــودی ســاده و بــا نقــش کنــده
بهعنــوان شــئ تدفینــی اســتفاده شــده اســت.
نگارنــده ،گورهــای ایــن دو بخــش را همزمــان میدانــد و تفــاوت در اســتفاده از ســفال ســادۀ قرمــز یا نخودی
و یــا کــم بــودن ظــروف کلوریتــی و مفرغــی در بخــش شــرقی را مربــوط بــه تفــاوت مراتــب اجتماعــی و یــا قومی
میدانــد تــا تفاوتــی گاهنگارانــه .دلیلــی کــه همزمانــی گورهــای ایــن دو بخــش را تأییــد میکنــد ،وجــود دو
گــور  85و  87در گورســتان  Aاســت کــه هــم دربردارنــدۀ ســفالهای قرمــز گورســتان  Aو هــم ســفالهای
نخــودی بخــش شــرقی هســتند (حاکمــی .)373 ،372 :1385 ،از ای ـنرو بــا توجــه بــه همزمانــی بخــش
شــرقی و گورســتان  ،Aنمیتــوان نظــر حاکمــی ،مبنیبــر رشــد افقــی غــرب بــه شــرق (از قدیــم بــه جدیــد) را
بــرای گورســتان  Aشــهداد پذیرفــت؛ عالوهبــر ایــن توالــی گاهنــگاری افقــی بــرای گورســتان شــهداد ،حاکمــی
یــک توالــی گاهنــگاری عمــودی نیــز بــرای گورهــای کارگاه اصلــی گورســتان  Aارائــه کــرده اســت .بدینگونــه
کــه وی گورهــای در عمــق  15تــا  60ســانتیمتری کارگاه  Aرا متعلــق بــه  2200تــا  1900ق.م .میدانــد و
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قدمــت گورهــای در عمــق  60تــا  240ســانتیمتر را  2450تــا  2200ق.م .در نظــر گرفتــه اســت .امــا شــواهد
و مــدارک بهدســت آمــده ،چنیــن توالــی عمــودی را بــرای گورســتان  Aشــهداد تأییــد نمیکنــد .نخســتین
دلیلــی کــه ثابــت میکنــد کــه نمیتــوان گورهــای گورســتان  Aشــهداد را بــر اســاس عمــق بــه دو دوره تقســیم
کــرد ،ایــن اســت کــه هیچگونــه تفــاوت و تغییــری در بیــن اشــیای تدفینــی ،بهویــژه ســفالهای منقــوش
و قرمــز ســاده ،گورهــای ایــن گورســتان بــا عمقهــای متفــاوت دیــده نمیشــود .عالوهبــر ظــروف ســفالی
(اعــم از منقــوش و قرمــز ســاده) و فلــزی ،تمامــی اشــیای تدفینــی شــاخص ،ماننــد :ســتونهای مینیاتــوری
مرمــری ،ماکــت ِگلــی خانــه ،مجســمههای ِگلــی انســانی و همچنیــن نــوع گورهــا در بیــن گورهــای بــا
عمقهــای مختلــف در گورســتان  Aتفــاوت و تغییــری نکــرده اســت .نکتــۀ دوم ،وضعیــت توپوگرافــی
گورســتان شــهداد اســت کــه بهدلیــل نبــود هیــچ نقشــۀ توپوگرافــی از وضعیــت پیــش از کاوش آن ،نمیتــوان
عمقهــای متفــاوت گورهــا را یــک تفــاوت گاهنگارانــه دانســت؛ در حالیکــه بهنظــر میرســد عمقهــای
متفــاوت گورهــا در اثــر وضعیــت توپوگرافیــک گورســتان بــوده اســت .در ایــن رابطــه بایــد بــه ایــن مســألۀ
توجــه شــود؛ ا گرچــه حاکمــی عمــق گورهــا را بیــن  15تــا  240ســانتیمتر ذکــر کــرده اســت ،امــا از میــان 289
گــور کارگاه  Aشــهداد ،تنهــا تعــداد  6گــور 4دارای عمقــی بیــش از یــک و نیــم متــر هســتند و تمامــی دیگــر
گورهــا دارای عمقــی کمتــر از یــک و نیــم متــر هســتند .نکتــۀ جالــب توجــه اینجاســت کــه هــر  6گــوری کــه
عمــق آنهــا بیــش از دیگــر گورهاســت ،در بخــش ضلــع جنوبــی کارگاه  Aو نزدیــک دیــوارۀ جنوبــی کارگاه
قــرار دارنــد .بــا توجــه بــه شــیب شــمال بــه جنــوب گورســتان شــهداد طبیعــی اســت کــه گورهــای بخــش
جنوبــی کارگاه اصلــی کــه براســاس یــک نقطــۀ مبنــا ثابــت (احتمــال گوشــۀ شــمالغربی کارگاه بــوده اســت)
از عمــق بیشــتری برخــوردار باشــند .بهنظــر میرســد کــه ا گــر کارگاه شــهداد چنــد متــر دیگــر در بخــش جنــوب
مــورد کاوش قــرار میگرفــت ،عمــق گورهــای آن بــا ایــن روش اندازهگیــری بــه ســه متــر میرســیده اســت کــه
نشــان میدهــد کــه عمــق زیــاد چنــد گــور بخــش جنوبــی کارگاه ،بهدلیــل وضعیــت توپوگرافــی گورســتان و
خطــا در ثبــت و ضبــط کاوش بــوده اســت تــا تفاوتــی گاهنگارانــه.
در نتیجــه ،نظــر حاکمــی مبنیبــر تقســیم گورهــای کارگاه  Aشــهداد بــه دو دورۀ زمانــی متفــاوت بــر
اســاس عمــق گورهــا ،مــورد تأییــد قــرار نمیگیــرد .مطالعــۀ مقایسـهای اشــیای تدفینــی گورســتان  Aشــهداد
ایــن نتیجــه را دربــر داشــت کــه ایــن گورســتان از اواســط تــا پایــان هــزارۀ ســوم قبلازمیــاد (2000 - 2500
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براســاس مطالعــۀ دادههــای ســفالی بهدســت آمــده از کاوشهــا ،شــهر شــهداد در نیمــۀ دوم هــزارۀ
ســوم قبلازمیــاد و بهویــژه اواخــر ایــن هــزاره ،دارای نزدیکــی فرهنــگ ســفالی بــا دیگــر محوطههــای
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ق.م ،).یعنــی همزمــان بــا اوج شــهر شــهداد ،مصــادف دورۀ شهرنشــینی در ایــن محوطــه ،مــورد اســتفاده
قــرار گرفتــه اســت .ایــن تاریــخ پیشــنهادی بــر مبنــای مقایســۀ تطبیقــی ســفال ،ظــروف کلوریتــی ،ظــروف
بشــرق ایــران و
مرمــری ،اشــیای مفرغــی و ُمهرهــای شــهداد بــا محوطههــای نیمــۀ دوم هــزارۀ ســوم جنو 
مناطــق همجــوار ،ماننــد :شهرســوخته ،جیرفــت ،تپــه یحیــی ،بمپــور ،موندیــگاک ،امالنــار ،تورنگتپــه،
شــوش و محوطههــای آســیای مرکــزی ارائــه شــده اســت کــه پیشتــر نمونههــای مشــابه مــواد فرهنگــی
مختلــف مــورد بحــث قــرار گرفــت.
 16گــور بهدســت آمــده از کارگاههــای  Bو  Cمحوطــۀ شــهداد نشــان از تــداوم اســتقرار در هــزارۀ دوم
قبلازمیــاد در ایــن محوطــه دارد ،امــا فرهنــگ اویــل هــزارۀ دوم قبلازمیــاد شــهداد بــا اســتقرار دورۀ
شهرنشــینی شــهداد ،یعنــی نیمــۀ دوم هــزارۀ ســوم قبلازمیــاد تفــاوت دارد .اشــیای تدفینــی  8گــور کارگاه
 Bبــر اســاس مقایســه بــا محوطههایــی ماننــد :خینامــان ،مهــرگاره و محوطههــای آســیای مرکــزی ،ماننــد
گنــور ،تاریــخ ســدههای آغازیــن هــزارۀ دوم قبلازمیــاد ،یعنــی حــدود  2000تــا  1800ق.م .را بــرای گورهــای
ایــن بخــش پیشــنهاد میکنــد .گفتنیســت کــه در پایــان هــزارۀ ســوم قبلازمیــاد و پــس از بیــن رفتــن
شهرنشــینی در شــهداد بــه ماننــد جیرفــت و شهرســوخته ،فرهنگــی َنــه چنــدان پیچیــده جایگزیــن فرهنــگ
ً
شــهری دورۀ پیشــین گردیــده اســت .کارگاه  Cنیــز چنــد گــور بــا اشــیای تدفینــی کامــا متفــاوت از گورســتان
 Aرا ارائــه کــرد کــه تاکنــون اســتقرار مرتبــط بــا آنهــا از منطقــۀ شــهداد شناســایی نشــده اســت؛ ســفالهای
بهدســت آمــده از ایــن گورهــا بــا منطقــۀ فرهنگهــای اواســط هــزارۀ دوم قبلازمیــاد آســیای مرکــزی
مشــابهتی را نشــان میدهــد ،بــا توجــه بــه ناشــناخته بــودن فرهنــگ مرتبــط بــا ایــن چنــد گــور نمیتــوان
قدمــت دقیــق آنهــا را مشــخص نمــود؛ تنهــا میتــوان بهطــور کلــی دورۀ زمانــی ربــع دوم هــزارۀ دوم
قبلازمیــاد را بــرای آنهــا پیشــنهاد کــرد.
شــاید یکــی از دالیلــی کــه ســبب شــده اســت تــا حاکمــی تاریــخ نیمــۀ اول هــزارۀ ســوم قبلازمیــاد را
بــرای شــهداد پیشــنهاد کنــد ،ســفال گــور شــمارۀ  30اســت ()Hakemi, 1997: 183, no.0193, Db.5
َ
کــه بــر روی لبــۀ آن خــط کنــده شــده ،باشــد؛ ایشــان از ایــن خــط بهعنــوان خــط آغــاز ایالمــی (Proto-
 )Elamiteیــاد کــرده اســت ( )Ibid: 576و آنرا بــا نمونههــای اواخــر هــزارۀ چهــارم و اوایــل هــزارۀ ســوم
قبلازمیــاد تپههــای یحیــی ،شهرســوخته ،ســیلک و ملیــان مقایســه کردهانــد ( .)Ibid: 68, 118ایــن
در حالیســت کــه خــط حــک شــده بــر روی لبــه ســفال بهدســت آمــده از شــهداد خــط آغازایالمــی نیســت
و درواقــع خــط «ایالمی-خطــی» ( )Linear-Elamiteاســت .ایالمی-خطــی ،خطــی اســت کــه در مــدت
کوتاهــی در زمــان حکومــت پــوزور اینشوشــیناک ،شــاه اوان ،یعنــی قــرن  21ق.م .مــورد اســتفاده بــوده اســت
( .)Andre & Salvini, 1989: 58; Potts, 1999: 79مســألۀ مهمتــری کــه در اینجــا وجــود دارد ،ایــن
اســت کــه وجــود خــط ایالمی-خطــی در گورســتان شــهداد نبایــد ســبب شــود تــا بهطــور قطــع قدمــت ایــن
گورســتان را بــه زمــان پــوزو اینشوشــیناک ،یعنــی ســدۀ آخــر هــزارۀ ســوم قبلازمیــاد مربــوط کــرد؛ چــرا کــه
کشــفیات اخیــر در کنارصنــدل جیرفــت ،فصــل جدیــدی را در ارتبــاط بــا تاریــخ خــط ایالمی-خطــی گشــوده
اســت .پیــدا شــدن گلنبش ـههای خــط ایالمی-خطــی از جیرفــت بــا قدمــت اواســط تــا اواخــر هــزارۀ ســوم
قبلازمیــاد ( )Madjidzadeh, 2012نشــان میدهــد کــه نمــی تــوان تاریــخ حکومــت پــوزور اینشوشــیناک
را بــه گورســتان شــهداد تعمیــم داد؛ در واقــع طبــق گفتــۀ مجیــدزاده ،خاســتگاه خــط ایالمی-خطــی منطقــۀ
جیرفــت بــوده اســت و پیــش از پــوزور اینشوشــینک در اواســط تــا اواخــر هــزارۀ ســوم قبلازمیــاد در جیرفــت
مــورد اســتفاده بــوده اســت.
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جنوبشــرق ایــران ،از دشــت سیســتان گرفتــه تــا حــوزۀ فرهنگــی هلیــلرود و حوضــۀ رود بمپــور بــوده
اســت .ایــن مشــابهت فرهنگــی از رهگــذر ایجــاد یــک شــبکۀ ارتباطی-تجــاری همزمــان بــا دورۀ شهرنشــنی
جنوبشــرق ایــران ناشــی میشــود .چنیــن بهنظــر میرســد کــه اوج گســترۀ و شــکوفایی شــهر شــهداد نیــز
بههمیــن دوره ،یعنــی نیمــۀ دوم هــزارۀ ســوم قبلازمیــاد تعلــق دارد.
بهطــور کلــی 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 درۀ ســند و جنــوب خلیجفــارس ،نشــان
از وجــود چرخــۀ برهمکنــش ( )Interaction Sphereفرهنگــی در عصــر مفــر غ قدیــم و میانــه در غــرب
آســیا دارد .مصادیــق آن ،در همگونــی اشــکال برخــی اشــیای مفرغــی و مرمــری ،وجــود برخــی تشــابهات
شــمایلنگاری در ُمهرهــا و وجــود اشــیای کلوریتــی ســاخت جنوبشــرق ایــران در دیگــر مناطــق ،متبلــور
اســت.
محوطــۀ شــهداد نمونــۀ بســیار خوبــی از ایفــای نقــش جنوبشــرق ایــران بهعنــوان منطقــۀ مرکــزی
( )Heartlandدر شــبکۀ گســتردۀ مبادالتــی شــمال-جنوب و شــرق-غرب باستانشناســی نیمــۀ دوم
هــزارۀ ســوم قبلازمیــاد آســیای غربــی اســت؛ عالوهبــر نقــش کنترلکنندگــی شــهداد در شــبکۀ تجــاری
آســیای غربــی ،ایــن محوطــه بهعنــوان یــک مرکــز تولیــد مهــم نیــز مطــرح بــوده اســت .شــواهد مربــوط بــه
تولیــد اشــیای ســاخته شــده از ســنگهای نیمهقیمتــی ،ماننــد :عقیــق ،الجــورد و مرمــر از بررســی ســطحی
( )Salvatori, 1978; Salvatori & Vidale, 1982و کاوش شــهداد (کابلــی ،)1381 ،ایــن فرضیــه را
تقویــت میکنــد .بــا توجــه بــه بهدســت آمــدن شــواهد فــراوان تولیــد اشــیای ســاخته شــده از ســنگهای
نیمهقیمتــی در محوطــۀ شــهداد و حضــور کــم آنهــا در گورســتان شــهداد میتــوان ایــن نتیجــه را گرفــت کــه
ایــن اقــام کوچــک بیشــتر بهمنظــور صــادرات تولیــد میشــدهاند؛ عالوهبــر اینکــه میتــوان شــهداد را مرکــز
تولیــد اشــیای کوچــک ســنگهای نیمهقیمتــی دانســت ،شــواهد حاکــی از نقــش ایــن محوطــه بهعنــوان
یــک مرکــز مهــم تولیــد فلــز در عصــر مفــر غ قدیــم و میانــی اســت .مطالعــۀ مقایسـهای اشــیای مفرغــی شــهداد
بــا دیگــر محوطههــای عصــر مفــر غ آســیای غربــی ،عالوهبــر اینکــه گویــای تأثیــر و تأثــر جوامــع شــهداد بــا
مناطــق دور دســت ،ماننــد :درۀ ســند ،آســیای مرکــزی ،شــرق ،غــرب و جنوبغــرب ایــران بــود؛ نشــان داد
کــه شــهداد در بافــت گســتردهتر جنوبشــرق ایــران ،یــک مرکــز مهــم تولیــد اشــیای فلــزی از اواســط هــزارۀ
ســوم تــا اوایــل هــزارۀ دوم قبلازمیــاد بــا ویژگیهــای مختــص بهخــود بــوده اســت .یافتههــای بهدســت
آمــده از کارگاه  Dدر ارتبــاط بــا تولیــد فلــز ،ماننــد :کورههــای ذوب ،بوتههــای فلزگــری ،قالبهــا و همچنیــن
ً
اشــیای فلــزی متنــوع و بعضــا منحصربهفــرد ،در کنــار وجــود محوطــۀ فلزگــری ( )Shd 076در  800متــری
شــرق کارگاه  Dو وجــود منابــع ســنگ مــس در اطــراف شــهداد ،نشــان میدهــد کــه شــهداد در عصــر مفــر غ
قدیــم و میانــی ،یــک مرکــز مهــم تولیــد فلــز بــوده اســت .مطالعــۀ مــواد فرهنگــی مختلــف بهدســت آمــده از
شــهداد نشــان از وجــود یــک جامعــه بــا پیچیدگــی فرهنگــی دارد .مصادیــق ایــن پیچیدگــی را میتــوان در
مــوارد ذیــل مشــاهده کــرد.
یــک پارامتــر در ایــن زمینــه ،وجــود تولیــد تخصصــی و ابزارهــای تولیــد بهدســت آمــده از شــهداد اســت؛
کارگاه تولیــد فلــز و ســنگهای نیمهقیمتــی و لــوازم مرتبــط بــا تولیــد نشــان میدهــد کــه شــهداد از ایــن مزیــت
برخــوردار بــوده اســت .پارامتــر بعــدی ،نیــروی متخصــص تولیدکننــده و درواقــع تخصــص پذیــری در جامعه
اســت کــه مــواد فرهنگــی مختلــف بهدســت آمــده از شــهداد بهخوبــی ایــن مدعــا را بــه اثبــات میرســاند.
پارمتــر بعــدی وجــود حاکمیــت و مدیریــت در جامعــه اســت؛ وجــود ُمهرهــا و نشــانههای تخصصپذیــری
و مدیریــت کــردن ارتبــاط بیــن اقشــار مختلــف جامعــه ،نشــاندهندۀ وجــود مدیریــت کارآمــد در جامعــۀ
شــهداد بــوده اســت .پارامتــر دیگــر کــه گویــای ســطح بــاالی پیچیدگــی در شــهداد اســت؛ تجــارت بــا مناطــق
دور دســت اســت کــه مــواد فرهنگــی مختلــف ســنگی ،فلــزی و ســفالی بهخوبــی تجــارت روشــمند شــهداد
بــا دیگــر مناطــق را نشــان میدهــد .پارامتــر بعــدی ،وجــود طبقــۀ ممتــاز در جامعــه و یــا بهعبــارت دیگــر،
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 .1بــه گفتــۀ حاکمــی ،دو ُمهــر شــامل یــک ُمهــر اســتوانهای و یــک ُمهــر گلــی از کارگاه  Dپیــدا شــده اســت کــه تاکنــون منتشــر نشــده
باقیماندهانــد (.)Hakemi 1997: 72, 97
ُ .2مهرهای منتشر نشده عبارتند از:

Stone seal, no. 0766, grave 079; stone seal, no. 2572, grave 212; bronze seal, no 3109, grave 257, bronze seal, no.
4175, grave 349; bronze seal, no. 4185, grave 350; bronze seal, no. 4289, grave 362.

 .3دو ُمهر منتشر شدۀ شهداد با طرح ناواضح و غیر قابل تشخیص عبارتند از:

Stone cylinder seal, no. 2263, grave 193; bronze compartmented seal, no 2489, grave 207

 .4تنها گورهای  203 ،189 ،b188، a188 ،132و  294دارای عمقی بیش از یک و نیم متر هستند.

کتابنامه

 اســکندری ،نصیــر؛ مالصالحــی ،حکم ـتاهلل؛ و فاضلینشــلی ،حســن (« .)1395اســتقرارهای پیــشاز تاریــخ دشــت لــوت ،جنوبشــرق ایــران» .مجلــۀ مطالعــات باستانشناســی ایــران ،شــمارۀ  ،8دانشــکدۀ
علــوم انســانی دانشــگاه تهــران ،صــص.15-1 :
اســکندری ،نصیــر( ،بیتــا)« .ارزیابــی مجــدد محوطــۀ شــهداد بــر پایــۀ مطالعــۀ گورهــا ،اشــیای ســنگی و
ســفال» .مجلــۀ پژوهشهــای باستانشناســی ایــران ،دانشــگاه بوعلیســینا همــدان (زیــر چــاپ).
 کابلی ،میرعابدین ( .)1376گزارش دهمین فصل کاوش گروه باســتان شناســی دشــت لوت در محوطۀباســتانی شــهداد ،گزارشهای باستانشناســی ( .)1ســازمان میراث فرهنگی ،تهران ،ص .129-89
 کابلــی ،میرعابدیــن ،1380 ،گــزارش دوازدهمیــن فصــل کاوش در محوطــه باســتانی شــهداد،پژوهشــنامه ،دفتــر دوم ،ســازمان میــراث فرهنگــی ،ص .266-239
 کابلــی ،میرعابدیــن (« .)1381گــزارش یازدهمیــن فصــل کاوش محوطــه باســتانی شــهداد (.»)1374پژوهشــنامه ،دفتــر چهــارم ،ســازمان میراثفرهنگــی ،صــص.181-141 :
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وجــود سلســلهمراتب اجتماعــی در جامعــه اســت؛ گورهــای شــهداد و اشــیای تدفینــی بهدســت آمــده
نشــاندهندهی وجــود طبقــۀ ممتــاز و سلســلهمراتب اجتماعــی در جامعــۀ شــهداد اســت .دالیــل مطــرح
شــده ،گویــای پیچیدگــی فرهنگــی در جامعــۀ شــهداد اســت ،امــا بــا توجــه بــه ناکافــی بــودن فعالیتهــای
میدانــی در ایــن محوطــه ،مشــخص کــردن میــزان ســطح پیچیدگــی فرهنگــی در شــهر عصــر مفرغــی شــهداد
دشــوار اســت؛ امیدواریــم کاوشهــای آینــده اطالعاتــی از ایندســت بــر دانــش مــا بیفزایــد.
بازنگــری شــهر شــهداد بهلحــاظ گاهنــگاری نیــز نتایــج مهمــی را بــه همــراه داشــت؛ در نتیجــۀ ایــن
مطالعــه ،مشــخص شــد کــه شــهر شــهداد یــک دورۀ بلنــد مــدت از اواســط هــزارۀ ســوم قبلازمیــاد تــا اوایــل
هــزارۀ دوم قبلازمیــاد مــورد ســکونت واقــع شــده اســت و دورۀ شــکوفایی ایــن شــهر مربــوط بــه نیمــۀ دوم
هــزارۀ ســوم قبلازمیــاد بــوده اســت .نگارنــده معتقــد اســت کــه در شــرق شــهر شــهداد اســتقرار نیمــۀ اول
هــزارۀ ســوم قبلازمیــاد وجــود دارد ،امــا محــدودۀ شــناخته شــده بهعنــوان شــهر شــهداد متعلــق بــه یــک
شــهر از نیمــۀ دوم هــزارۀ ســوم قبلازمیــاد میباشــد .از دیگــر نتایــج آن ،اینســت کــه مشــخص گردیــد
گورهــای بخــش شــرق گورســتان  Aبرخــاف نظــر دیگــران ،قدیمیتریــن بخــش گورســتان نبــوده اســت و
همزمــان بــا دیگــر بخشهــای گورســتان  Aبــوده اســت و در پــی آن توالــی زمانــی شــرق بــه غــرب گورســتان
 Aمــورد تأییــد قــرار نگرفــت و همچنیــن نشــان داد کــه گاهنــگاری کــه حاکمــی بــر اســاس عمــق گورهــا بــرای
گورهــای گورســتان  Aارائــه کــرده اســت ،قابــل پذیــرش نیســت .درنهایــت هــم تاریــخ نیمــۀ دوم هــزارۀ
ســوم قبلازمیــاد بــرای گورســتان  ،Aبخــش صنعتگــران (کارگاه  ،)Dبخــش مســکونی (بخــش کشــاوزان و
محلــۀ جواهــر ســازان) و بهطــور کلــی تمــام گســترۀ شــهر شــهداد پیشــنهاد شــد؛ همچنیــن اوایــل هــزارۀ دوم
قبلازمیــاد ( 1800-2000ق.م ).بــرای فرهنــگ پــس از فروپاشــی شهرنشــینی شــهداد (کارگاه  )Bپیشــنهاد
شــد.
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