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چکیده
يكــی از منابــع مهــم در جهــت شــناخت مذاهــب و فرهنــگ پيشــينيان، مطالعــه تدفين هــای 
باســتانی اســت. تدفيــن بخشــی از فرهنــگ معنــوی و مــادی يــک قــوم محســوب می شــود 
و در هــر منطقــه از ويژگی هــای خاصــی برخــوردار اســت، از آن جــا کــه نحــوه خاک ســپاری 
ــه  ــوان ب ــا می ت ــه آن ه ــا مطالع ــت، ب ــه اس ــگ جامع ــد و فرهن ــرات، عقاي ــته از تفك برخاس
ــر روی  ــد تكامــل فرهنگــی جوامــع باســتان پرداخــت؛ هم چنيــن پژوهــش ب بازســازی رون
ــر تمدن هــای همجــوار  ــر و تأث ــه تأثي ــن راه هــای مطالع ــن  يكــی از بهتري ســنت های تدفي
ــتان  ــه بلوچس ــناختی منطق ــد باستان ش ــی های جدي ــت. بررس ــری اس ــخ بش ــول تاري در ط
ــا  ــن ب ــی از تدفي ــران نوع ــرق اي ــوب و جنوب ش ــه جن ــه در منطق ــت ک ــان گر آن اس نش
ــان رواج داشــته اســت کــه  ــام "گــور ســنگی")Cairn Burial( در دوران حكومــت پارتي ن
نمونه هــای مشــابه بــا آن در مناطقــی همچــون کرمــان، هرمــزگان، فــارس و بوشــهر ديــده 
ــه روی  ــند ک ــی می باش ــدان عميق ــه چن ــای ن ــن گودال ه ــوع از تدفي ــن ن ــت. اي ــده اس ش
ــن در  ــيوه تدفي ــن ش ــابه اي ــانده اند. مش ــه ای پوش ــنگ های الش ــی از س ــا انبوه آن را ب
ــل: بلوچســتان پاکســتان و حاشــيه  ــران از قبي ــی همجــوار اي ســرزمين های شــرقی و جنوب
ــايی و  ــر شناس ــش حاض ــدف پژوه ــت. ه ــده اس ــاهده ش ــز مش ــارس ني ــج ف ــی خلي جنوب
ــی  ــن بررس ــكانی و هم چني ــران در دوره اش ــتان اي ــن در بلوچس ــواع تدفي ــدی ان طبقه بن
ــا انجــام  ــن تحقيــق ب ــدوام شــيوه های تدفيــن از دوران پيــش از آن اســت. اي چگونگــی ت
بررســی ميدانــی و پيمايــش در منطقــه، قبــور مــورد نظــر را شناســايی و تجزيــه و تحليــل 
کــرده و بــا ارائــه مســتندات باستان شناســی از قبيــل: طبقه بنــدی ســاختار قبــور و مقايســه 
ــبی  ــگاری نس ــه گاهن ــته بندی و ارائ ــی، دس ــه معرف ــفالين ب ــای س ــناختی نمونه ه گونه ش
ــذاری  ــد تاريخ گ ــفال موي ــناختی س ــج مقايســه گونه ش ــردازد. نتاي ــن می پ ــن ســنت تدفي اي

ــن می باشــد. ــن ســنت تدفي ــی اي پارت
کلیدواژگان: تدفين های سنگی، مكران،بلوچستان، دوره پارتی.
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مقدمه
هنــگام مطالعــه در مــورد بلوچســتان بــه اصطالحاتــی برخــورد می شــود کــه از زمان هــای 
ــی  ــده اســت؛ اصطالحات ــران اطــالق می ش ــه از اي ــن ناحي ــف اي ــه مناطــق مختل ــم ب قدي
ماننــد: مــكا، مكــران، ســرحد، کــوچ، بلــوچ و غيــره کــه جســتجو و مشــخص کــردن آن هــا 
ــتان  ــای باس ــن از زمان ه ــن عناوي ــی از اي ــد. برخ ــم می باش ــه بلوچســتان مه ــرای مطالع ب
تاکنــون رواج دارد و برخــی ديگــر تنهــا در منابــع تاريخــی موجــود بــوده و شناســايی آن هــا 
نيــاز بــه مطالعــه کتــب و نوشــته های کهــن ماننــد کتيبه هــای باســتانی و منابــع کالســيک 
ــرحد و  ــا س ــمالی ي ــه دو بخــش مشــخص ش ــتان ب ــرزمين بلوچس ــگاران دارد. س جغرافی ن
ــوان  ــوب را می ت ــمت جن ــه س ــدر ب ــوزه کاروان ــود. از ح ــيم می ش ــران تقس ــا مك ــی ي جنوب

مكــران ناميــد و شــمال ايــن ناحيــه را ســرحد دانســت.
موقعيــت خــاص ســرزمين مكــران )بلوچســتان( کــه بــر ســر راه ارتباطــی شــرق بــه غــرب 
ــی را  ــكوفايی تمدن هاي ــات ش ــه اســت، موجب ــرار گرفت ــن و مصــر( ق ــه بين النهري ــد ب )هن
ــد.  به وجــود آورد کــه در برهــه ای از زمــان نقــش مهمــی را در تاريــخ بشــری ايفــا کرده ان
 )Cairn Burial( "ــنگی ــن "گورس ــيوه تدفي ــر روی ش ــز ب ــش متمرک ــن پژوه ــای اي مبن
ــه  ــت. نكت ــران اس ــار( اي ــهر و چابه ــتان های نيكش ــی )شهرس ــران جنوب ــه مك در منطق
ــوب و جنوب شــرق  ــط در جن ــه فق ــون ن ــن تاکن ــوع تدفي ــن ن ــه اي ــر اين ســت ک ــل ذک قاب
ــواحل  ــتان و س ــتان پاکس ــران در بلوچس ــارج از اي ــه در خ ــت، بلك ــده اس ــده ش ــران دي اي
ــا  ــه تپه ه ــواًلً در دامن ــور معم ــن قب ــت. اي ــده اس ــاهده ش ــم مش ــارس ه ــج ف ــی خلي جنوب
ــدور، بيضــی و  ــده می شــود و از لحــاظ ســاختاری به صــورت م ــاع دي ــم ارتف ــای ک وکوه ه
يــا چهارگــوش هســتند کــه انبوهــی از ســنگ روی آن هــا را پوشــانده اســت. شناســايی و 
مطالعــه ســنت های تدفيــن دوره اشــكانی در مكــران و بررســی چگونگــی تــداوم آن هــا از 
ــر آن  ــن راســتا تــالش ب ــن اهــداف پژوهــش حاضــر اســت. در اي ادوار پيشــين از مهم تري
اســت کــه بــرای ســواالت زيــر پاســخ مناســبی ارائــه گــردد: ســنت های تدفيــن اشــكانی 
ــران دارای چــه ويژگی هايــی اســت؟ ايــن ســنت های تدفيــن ويژگــی  در جنــوب شــرق اي
ــا  ــت، آي ــده می شــود؟ و در نهاي ــز دي ــا در ســرزمين های مجــاور ني ــران اســت ي ــوب اي جن

ــود داشــته اســت؟  ــز وج ــش از اشــكانی ني ــی در دوره پي ــن ســنت های تدفين چني

بستر جغرافیایی
محــدوده جغرافيايــی مــورد مطالعــه بخش هــای جنوبــی مكــران ايــران اســت کــه تمرکــز 
ــاد اســت. از  ــوده ســنگی در آن جــا زي و تنــوع محوطه هــای باســتانی داراری تدفين هــای ت
نظــر تقســيمات کشــوری ايــن منطقــه اکنــون در دو شهرســتان نيكشــهر و چابهــار واقــع 
شــده اســت. شهرســتان نيكشــهر در جنوب غــرب بلوچســتان )بيــن ۲۵ درجــه و ۴۵ دقيقــه 
تــا ۲7 درجــه و ۲ دقيقــه عــرض شــمالی و ۵8 درجــه و ۵۵ دقيقــه تــا 61 درجــه و 1۵ دقيقــه 
ــه  ــران )در فاصل ــع شــده اســت. چابهــار در جنوب شــرقی ترين نقطــه اي طــول شــرقی( واق
60 تــا 61 درجــه طــول شــرقی ۲۵ تــا ۲6 درجــه عــرض شــمالی( قــرار گرفتــه اســت. ايــن 
ــه پاکســتان، از  ــه شهرســتان ســرباز و نيكشــهر، از شــرق ب شهرســتان از ســمت شــمال ب
ــارک محــدود اســت )نقشــه 1(.  ــه شهرســتان کن ــای عمــان و از غــرب ب ــه دري ــوب ب جن
بــا توجــه بــه تمرکــز و تنــوع تدفين هــای گــور ســنگی، مكــران گزينــه ای مناســب بــرای 

ــد. ــا می باش ــن آن ه ــنت های تدفي ــش و س ــه پراکن مطالع
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پیشینه تحقیقات باستان شناسی بر روی قبور سنگی بلوچستان

ــا  ــر« ب ــر موکل ــتان را »ميج ــنگی بلوچس ــور س ــر روی قب ــه ب ــار مطالع ــتين ب ــرای نخس ب
بازديــد از محوطــه باســتانی دمب کــوه آغــاز کــرد و شــرح آن را در مجلــه ســلطنتی آســيايی 
انگليــس منتشــر کــرد )Mockler 1877: 126-134(. حــدوداً شــصت و پنــج ســال پــس 
از وي، "ســراورل مــارک اشــتاين" براســاس اطالعــات ارائــه شــده توســط موکلــر در جريــان 
ســفر خــود بــه بلوچســتان از محوطــه دمب کــوه ديــدن نمــوده و مطالعــات تقريبــًا مفّصــل و 
منّظمــي را بــر روي ايــن محوطــه انجــام داده اســت. اشــتاين تعــداد ۴۲ گــور از قبــور دمــب 
را مــورد کاوش قــرار داده اســت. درون ايــن قبــور اشــياء و لوازمــي وجــود داشــته کــه همــراه 

.)Stein, 1937: 79-85( افــراد متوفــي به عنــوان هدايــاي تدفيــن گذاشــته شــده بــود
"لمبرگ-کارلوفســكی و همفريــز" هــم در ســال 1967 م.، در بررســی خــود در جنوب شــرق 
ــا  ــود ب ــه خ ــرده و در مقال ــزارش ک ــا را گ ــن تدفين ه ــادی از اي ــيار زي ــدادی بس ــران، تع اي
Lam-( ــ ــا پرداخته ان ــی آن ه ــه معرف ــران« ب ــرق اي ــنگی در جنوب ش ــور س ــوان »قب دعن

berg-karlovsky and Humphries 1967(. پــس از آن تاکنــون، هيچ گونــه تحقيــق 
کامــل و جامعــی دربــاره ايــن تدفين هــا انجــام نشــده اســت. تــا اين کــه در ســال 1۳88 و 
1۳89 هـــ.ش.، روح الــه شــيرازی بــا بررســی روشــمند در منطقــه جنوب بلوچســتان توانســت 
تعــداد زيــادی از محوطه هــای کليــدی و شــاخص دارای تدفين هــای ســنگی را بــه هــم راه 

داده هــای آن هــا شناســايی و ثبــت و ضبــط نمايــد )شــيرازی، 1۳88 و 1۳89(.

روش تحقیق
ــان  ــالع از راهنماي ــب اط ــی و کس ــورت پيمايش ــه، به ص ــن منطق ــی در اي ــی ميدان بررس
ــر و منظــم محوطه هــای  ــرای شناســايی دقيق ت محلــی انجــام گرفــت. در ايــن بررســی، ب
باســتانی، از نقشــه های ســازمان جغرافيايــی ارتــش در مقيــاس 1.۵0000 اســتفاده شــد؛ در 
ــه يادداشــت های مربوطــه،  ــی، تهي ــه ثبــت مختصــات جغرافياي ضمــن بررســی،  نســبت ب
ــردار  ــوص و نمونه ب ــای مخص ــر در فرم ه ــه آن اث ــه ب ــات مربوط ــت اطالع ــی، ثب عكاس
ــر  ــايی ه ــس از شناس ــد؛ پ ــدام می گردي ــا اق ــطح آن ه ــود در س ــی موج ــواد فرهنگ ی از م
مــكان و ثبــت و ضبــط آن، نمونه بــرداری از چهــار ضلــع هــر محوطــه صــورت پذيرفــت و 
از ســفال های جمــع آوری شــده از ســطح هــر محوطــه، تعــدادی به عنــوان ســفال شــاخص 
بــرای مطالعــه و طراحــی انتخــاب و ســاير ســفال ها بــه محــل اوليــه خــود بازگردانــده شــد.

توصیف، طبقه بندی و گونه شناسی قبور سنگی بلوچستان
طــی بررســی باستان شــناختی کــه در شهرســتان های نيكشــهر و چابهــار صــورت گرفــت، 
ــه  ــا مطالع ــدول 1(. ب ــد )ج ــايی گردي ــنگی شناس ــای س ــه دارای تدفين ه ــداد 1۵ محوط تع
ــور  ــرم قب ــه، ف ــد ک ــن نتيجــه حاصــل گردي ــور، اي ــن قب ــه ريخــت شناســی اي ــه جانب هم
ســنگی بــه دو دســته کلــی: مربــع )شــكل 1( و مــدور )شــكل ۲( تقســيم می شــود؛ البتــه 
در مــوارد اندکــی هــم فــرم ايــن قبــور بيضــی اســت و در ســاختمان آن هــا از ســنگ های 
ــتفاده  ــده، اس ــرار داده ش ــم ق ــر روی ه ــكه چين ب ــورت خش ــه به ص ــل، ک ــود در مح موج

ــف ســاخته شــده اند. ــه دو روش مختل ــور از نظــر ســاختمانی ب ــن قب شــده اســت. اي
1. گورهای ساده و چهار گوش به هم راه درب ورودی.
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۲. گورهای مدور و بيضی با ميانگين قطر حداکثر سه متر )شكل ۴(.
ــده اند؛  ــده ش ــوه پراکن ــه ک ــر روی دامن ــا ب ــن گوره ــوه اي ــتانی دمب ک ــه باس در محوط
ــه ســنگ های  ــا تخت ــه ب برخــی از گورهــای ســنگی دارای ديوارهــای مســتطيل اســت ک
ــراف  ــای اط ــطح زمين ه ــن از س ــور ميانگي ــا به ط ــدی آن ه ــده و بلن ــاخته ش ــم س نامنط
بيــن 1/۲0 تــا 1/۵0 متــر اســت. ســقف قبــور بــا ورقه هــای ســنگی درســت شــده اســت. 
يک ســوی ديوارهــا معمــواًل دارای بخشــی اســت کــه نيمه بــاز بــوده و شــبيه در ورودی قبــر 
ــر  ــالط روی يک ديگ ــدون م ــوه ب ــور دمب ک ــای قب ــنگ های ديواره ــكل ۵(. س ــت )ش اس
چيــده شــده اند و بــه هميــن ســبب امــروز بــه کلــی تخريــب شــده و از شــكل اصلــی خــود 

ــده اند.  ــارج ش خ
ايــن موضــوع خــود حاکــی از بيشــتر بــودن ارتفــاع واقعــی اين گونــه ســازه ها در گذشــته 
ــوه  ــه نمونه هــای ســالم تر آن از مناطــق باهــوکالت به خصــوص محوطــه دمب ک اســت ک

به دســت آمــده اســت )شــكل: 6 و 7(.
در گورهــای مــدور و بيضــی شــكل، ســنگ های بــه کار رفتــه در ســاخت آن هــا، قلــوه 
ــر مــرور زمــان به صــورت ســياه  ــر اث ــه اســت کــه ب ــزرگ کف رودخان ســنگ های نســبتًا ب
ــت  ــا دارای جه ــر آن ه ــت و اکث ــاوت اس ــور متف ــری قب ــوه قرارگي ــد. نح ــدر درآمده ان ک
ــران  ــوزه مك ــق ح ــناختی دقي ــی باستان ش ــا بررس ــتند. ب ــرقی هس ــمال غربی– جنوب ش ش
جنوبــی، مشــخص شــد کــه ســنت غالــب تدفيــن در دوره اشــكانی در ايــن منطقــه گــور 

ــد.  ــی می گوين ــا دمب ــه آن ه ــل ب ــه در مح ــتند ک ــنگ ها هس س

پراکنش گور سنگ ها
دربــاره شــرايط زيســت محيطــی و تاثيــر آن بــر پراکندگــی قبــور، به طــور قطــع می تــوان 
اذعــان کــرد کــه عامــل آب و وجــود کوهســتان های صخــره ای، نقــش عمــده ای در الگــوی 
ــاورت  ــتان ها در مج ــًا گورس ــت. عمدت ــته اس ــن داش ــيوه تدفي ــوع از ش ــن ن ــی اي پراکندگ

ــدوده  ــران و مح ــه ای ــکل1: نقش  ش
بلوچســتان ایــران، پاکســتان و عمــان 

.)De Cardi, 2008: fig. 2(
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ــوام کــوچ رو هســتند. وجــود  ــه اق ــق ب ــد و احتمــااًل متعل ــرار دارن ــع آب ق ــا نزديكــی مناب ي
ــی را  ــيل خوب ــرباز، پتانس ــور و س ــو، بمپ ــوکالت، کاج ــون باه ــی هم چ ــای بزرگ رودخانه ه
ــرای اســتقرار گروه هــای انســانی در ادوار مختلــف تاريخــی ايجــاد کــرده اســت )شــكل  ب

.)۲

ــطح  ــده از س ــت آم ــفال های به دس ــی س ــدی و گونه شناس طبقه بن
قبــور

ــه ســه گــروه تقســيم می شــود:  ــی ب ــه بلوچســتان به طــور کل ــارت در منطق ســفال دوره پ
ــا دو رنــگ هســتند و از لحــاظ  ــوده و گاه يــک رنــگ ي اوليــن گــروه، معمــواًل منقــوش ب
ــاب  ــا پوشــش لع ــه ســفال ب ــد. بدن ــل توجهــی برخوردارن ــت قاب ــک ســاخت، از ظراف تكني
گلــی نخــودی و نقش هــای ســياه يــا قرمــز هندســی تزييــن شــده کــه شــامل: لوزی هــا، 
ــن  ــی اســت )De Cardi, 1951: 65(. دومي ــای خطــی نردبان خطــوط زيگــزاگ و نقش ه
ــذاری  ــدو" )Londo( نام گ ــفال "لون ــران آن را س ــه کاوش گ ــه ک ــن منطق ــفال اي ــوع س ن
کرده انــد، نوعــی ســفال منقــوش اســت کــه عالوه بــر نقــوش هندســی يــاد شــده، نقــوش 
حيوانــات از جملــه اســب و بــز کوهــی بــر روی آن هــا ديــده می شــود؛ اين گونــه ســفال در 
تمــام مــوارد، مشــخصه ســفال غــرب پاکســتان اســت و بيشــتر محققــان آن را بــا ســفال 
هــزاره دوم ق.م. اشــتباه کرده انــد )Fairservis, 1956: 79(. "بئاتريــس دکارتــی" هميــن 
 De Cardi,( ــد ــزاره اول ق.م. می دان ــه ه ــق ب ــانده و متعل ــدو شناس ــفال را لون ــه س گون
65 :1951(؛ســومين گــروه ســفال های شناســايی شــده، ســفال نارنجــی ظريــف منقــوش 
اســت بــا ســطحی صــاف و صيقلــی، شــامل جام هــا و ســاغرهای بلنــد بــا پســتی و بلنــدی 
روی آن هــا کــه بعضــی از محققــان معتقدنــد منشــأ هنــدی دارد )سيدســجادی، 1۳7۴: ۲۳۴(.

ــر  ــه در زي ــد ک ــه ســفال برداشــت گردي ــوع 1۵ محوطــه 170 قطع طــی بررســی، از مجم
ــود.  ــه می ش ــا اراي ــدی آن ه طبقه بن

شــکل 2: نقشــه پراکندگــی محوطه هــای 
ــار  ــهر و چابه ــنگی در نیکش ــن س تدفی

 .)Google Earth(
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.)Lamberg- Karlovsky and Humphries, 1967( نقشه پراکندگی قبور سنگی در جنوب شرق ایران و پاکستان و عمان 
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ــه  ــاده )محوط ــنگی س ــور س ــکل 3 و 4: قب  ش
ــیرازی، 1389(. ــی(، )ش ــتان چیدگ قبرس

 الــف( ســفال های لعــاب دار: ايــن ســفال ها دارای لعاب هــای ســبز از نــوع 
لعاب هــای دوران اشــكانی هســتند. خميــره ايــن ســفال ها نخــودی می باشــد.

ب( سفال های چرخ ساز با خمیره قرمزآجری.
ج( سفال لوندو.

د( سفال بدون لعاب ساده.
از آن جايــی کــه هــدف در نوشــتار حاضــر، گاهنــگاری ايــن محوطه ها براســاس مقايســه 
ــه  گونه شــناختی ســفال های ســطحی و شــناخت ويژگی هــای ســفال ايــن ناحيــه اســت، ب
متغيرهــای ســفال اهميــت بيشــتری داده شــده اســت. کليــه ســفال های گــردآوری شــده از 
هــر يــک از محوطه هــا، از نظــر شــكل، لبــه، فــرم ظــرف، نــوع تزييــن، نقش مايــه، طــرح 

نقــش، شــاموت و رنــگ خميــره مطالعــه شــده اند
ــكيل  ــكانی تش ــاده اش ــفال های س ــتان ها، را س ــوفه از گورس ــفال های مكش ــتر س بيش
ــفال ها  ــره س ــگ خمي ــتند. رن ــی نيس ــه و تزيين ــه نقش ماي ــه دارای هيچ گون ــد ک می ده
قرمــز، نخــودی و درصــد اندکــی خاکســتری اســت کــه از ايــن ميــان طيــف قرمــز درصــد 
ــاخته  ــًا ظــروف س ــن دوران عموم ــفال گران اي ــد. س ــود اختصــاص می ده بيشــتری را به خ
ــبب  ــه س ــن نكت ــاندند. اي ــف می پوش ــای مختل ــا رنگ ه ــش ها و ب ــواع پوش ــا ان ــده را ب ش
ــا رنــگ نخــودی، قرمــز، قهــوه ای، آجــری، قرمزآجــری و نارنجــی  ــداع پوشــش هايی ب اب
ــاخص   ــكال ش ــتند. از اش ــه هس ــورت خودروي ــز به ص ــفال  ها ني ــی س ــت؛ برخ ــده اس ش
می تــوان بــه کاســه های دهانه گشــاد، قــدح، خمــره، جــام و پيالــه اشــاره نمــود )لوحــه 1(.
شــيوه های تزيينــی شــامل نقــش کنــده، داغ دار )صيقلــی(، افــزوده و منقــوش اســت و 
ــی  ــوش تزيين ــی از نق ــتند. يك ــی هس ــكال هندس ــورت اش ــات به ص ــن تزيين ــه اي نقش ماي
ــی داغ دار  ــوط افق ــود، خط ــاهده می ش ــرات مش ــه ک ــن دوره ب ــفال های اي ــر روی س ــه ب ک
ــه مــوازات يک ديگــر در ســطح خارجــی ظــروف ســفالين مشــاهده می شــود؛  اســت کــه ب
ــود  ــاهده نم ــم مش ــروف ه ــی ظ ــطح داخل ــوان در س ــن را می ت ــن تزيي ــات اي ــی اوق گاه
ــه ها  ــد کاس ــاد، همانن ــه گش ــروف دهان ــورد ظ ــتر در م ــاله بيش ــن مس ــه اي ــه ۲(؛ البت )لوح
ــل مشــاهده  ــروف قاب ــل ظ ــگ اســت و داخ ــه ی آن تن ــه دهان ــی ک صــادق اســت. ظروف
نيســت، ايــن تزييــن در ســطح خارجــی آن هــا ديــده می شــود. بســياری از فــرم ظــروف بــا 
ــی  ــا برخ ــند؛ ام ــه می باش ــل مقايس ــتند، قاب ــی هس ــفال های تاريخ ــه دارای س ــی ک مناطق
ــی  ــد در گــروه ســفال های محل از فرم هــای مخصــوص ايــن منطقــه اســت و آن هــا را باي

بلوچســتان قــرار داد )لوحــه ۳(.
ــای  ــفالينه های محوطه ه ــا س ــفالين ب ــای س ــه مقايســه گونه شــناختی، نمونه ه در مرحل
ــای  ــا محوطه ه ــد ت ــعی ش ــات س ــن مقايس ــدند؛ در اي ــه ش ــكانی مقايس ــاخص دوره اش ش
حفــاری شــده در اولويــت قــرار بگيرنــد و نتايــج محوطه هــای بررســی شــده در درجــه دوم 

اهميــت قــرار داشــته باشــد
بــا  کلــی  به طــور  محوطه هــا،  ســطح  از  آمــده  به دســت  ســفال های1  نمونــه 
نمونه هايــی از محوطه هــای دوران اشــكانی در ايــران هم چــون: هگمتانــه )آذرنــوش، 
ــن، 1۳86: 1۲۵(،  ــه گــوری سيســتان )مهرآفري 1۳86(، نوشــيجان )Stronach, 1969(، تپ
ــي، 1۳8۳(،  قلعه يزدگــرد )Keall and Keall, 1981(، ماه نشــان زنجــان )خســروزاده و عال
قلعه ســام   ،)Kleiss, 1970: Ab.26, no.29( بيســتون   ،)Debevois,1934( ســلوکيه 
1. نكتــه قابــل توجــه ايــن اســت کــه بــه علــت محدوديــت و حجــم مقالــه نمی تــوان تصاويــر ســفالينه های گونه شــناختی شــده را در 

آن گنجانــد و نتيجتــاً بــه نــام بــردن بــه آن هــا اکتفــا گرديــده اســت.

ــه  ــوش )محوط ــنگی چهارگ ــور س ــکل 1:قب  ش
ــیرازی، 1389(. ــگام(، )ش ــوه، رُح کالت ک

)محوطــه  مــدور  قبــور ســنگی   :2  شــکل 
.)1389 )شــیرازی،  توتــان(،  قبرســتان 
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 Kennet,( ــكاني ــه دوره اش ــق ب ــيمان متعل ــر، 1۳8۲(، ش ــه )رهب ــگ، 1۳76( خوره )هرين
ــد. تشــابهات  ــرار گرفتن ــورد مقايســه گونه شــناختی ق ــان )Alden, 1978( م 2002( و ملي
ــاد شــده، نشــان از  ــده از بررســی و نمونه هــای ي ــان نمونه هــای به دســت آم فرهنگــی مي

ــتان دارد. ــده در بلوچس ــايی ش ــای شناس ــفال ها و محوطه ه ــودن س ــكانی ب اش

معرفــی و مقایســه تدفین هــای ســنگی ســرزمین های همجــوار 
ــان( ــتان و عم )پاکس

ــی  ــت و چگونگ ــاره وضعي ــق درب ــی و تحقي ــه بررس ــت ک ــدی نيس ــه تردي ــای هيچ گون ج
ــدون در نظــر گرفتــن وضعيــت  ــه تنهايــی  و ب ــران، ب دوران پيــش از تاريــخ و تاريخــی اي
مناطــق همجــوار امكان پذيــر نمی باشــد. تبييــن جنبه هــای غيرمــادی فرهنگ هــای 
باســتانی، به دليــل نبــود رهيافت هــای تئوريــک و روش شــناختی مناســب يكــی از 
ــادی،  ــای م ــالف جنبه ه ــت. برخ ــی اس ــی باستان شناس ــاخه های پژوهش ــن ش پيچيده تري
ــای  ــدود از حفاری ه ــورت مح ــا به ص ــوی فرهنگ ه ــای معن ــوس جنبه ه ــانه های ملم نش
باستان شناســی کشــف می شــود؛ در عين حــال بــدون تبييــن جنبه هــای غيرمــادی 
ــود  ــد ب ــويه خواه ــا يک س ــن فرهنگ ه ــی از اي ــه تحليل ــر گون ــتانی، ه ــای باس فرهنگ ه

ــی، 1۳81: 76(. )طالي
ــری و  ــه بلوچســتان و پی گي ــن گورســنگی در منطق ــه شــيوه تدفي ــا بررســی و مطالع ب
ريشــه يابی در نحــوه و چگونگــی ســاخت آن، مشــخص گرديــد کــه در بلوچســتان پاکســتان 
و عمــان هــم ايــن نــوع خــاص از تدفيــن وجــود دارد کــه از عصــر مفــرغ تــا دوران تاريخــی 
اســتمرار داشــته اســت؛ در ادامــه بــه معرفــی محوطه هــای شــاخص دارای تدفيــن ســنگی 

ــه می شــود. ــه پرداخت ــن دو منطق در اي

1- بلوچستان پاکستان
ــين،  ــه، پيش ــه: کويت ــتان از جمل ــف پاکس ــاط مختل ــی در نق ــای باستان شناس فعاليت ه
چغــای، شــمال منطقــه کالت، زاب و لــوارالی توســط "فايرســرويس" آغــاز گرديــد. پــس 
از او، می تــوان بــه کشــف منطقــه ســوراب بــه همــت خانــم "بئاتريــس دکاردی1"، بررســی 
ــداوی  ــويان در نين ــای فرانس ــس"، کاوش ه ــت "رايك ــراف کالت به دس ــای اط محوطه ه
در منطقــه کالت، و نيــز کاوش در محوطه هــای پيــرک، مهرگــر، ســيبری، ميــری کالت و 
شــاهی تمــپ اشــاره نمــود. از ميــان بررســی ها و پژوهش هــای باستان شناســان پاکســتانی 
می تــوان بــه کارهــای "محمــد رفيــق مغــول" در شــمال بلوچســتان اشــاره کــرد )ســجادی، 

 .)1۳7۴

ــت  ــه در ايال ــت ک ــتان اس ــران پاکس ــدی در مك ــيار کلي ــه بس ــری کالت محوط مي
بلوچســتان پاکســتان قــرار دارد. ايــن محوطــه نزديــک شــهر تربــت پاکســتان واقــع شــده و 
توســط هيــأت باستان شناســی فرانســه بــه سرپرســتی "روالن بزنــوال" از ســال های 199۴ 
 )Besenval, 1994, 1997, 2000, 2004( ــه اســت ــرار گرفت ــورد کاووش ق ــون م م. تاکن

)شــكل 8(.

1. Beatrice De Cardi.

 شــکل 5: قبــور ســنگی منظــم با دریچــه ورودی 
)محوطه کســو کــوه 4(، )شــیرازی، 1389(.

ــیرازی،  ــفالین، )ش ــای س ــرح نمونه ه ــه 1: ط لوح
.)1389
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 شــکل 6: عکــس و طــرح یکــی از قبــور نیمــه 
ســالم )محوطــه دمب کــوه(، )شــیرازی، 1389(.

ــیرازی،  ــفالین، )ش ــای س ــرح نمونه ه ــه 2: ط لوح
.)1389

در مكــران پاکســتان، تعــداد بســيار زيــادی از قبــور ســنگی کــه مشــابهت نزديكــی بــا 
نمونه هــای يافــت شــده در ايــران دارد، شناســايی شــده اســت. ايــن قبــور از نظــر فــرم و 
ــز گورســنگ ها  ــد نمونه هــای بلوچســتان اســت. در اينجــا ني ــاًل همانن نحــوه ســاخت، کام
ــا کوه پايه هــا ديــده شــده اســت. تنهــا شــواهد ســفالی کــه  ــار جريان هــای آبــی و ي در کن
ــا گــور ســنگ هــا هســتند، دو ظــرف ســفالی  از ميــری کالت بدســت آمــده و همزمــان ب
لعابــدار اســت کــه مشــابه آنهــا در بيــن النهريــن يافــت شــده و قــرن اول و دوم ميــالدی 

ــد )Besenval, 1997: 30(، )شــكل 9(.  تاريخگــذاری شــده ان
ــراچ )Kanrach(، کشــف  مــرده ســنگ بزرگ تريــن ســايت پيــش از تاريــخ در دره کان
ــه  ــرار گرفت ــی ق ــراس طبيع ــر ت ــراچ ب ــه کان ــار بســتر رودخان ــن محوطــه در کن ــد. اي گردي
ــی  ــان کش ــم راه خياب ــه ه ــم ب ــی منظ ــكل از خانه هاي ــهر متش ــزی ش ــته مرک ــت. هس اس
ــن ۲600- ــخ آن را بي ــش، تاري ــای خوي ــن محوطــه براســاس يافته ه ــر اي اســت. کاوش گ

۲700 ق.م. می دانــد )Vogt and Franke-Vogt, 1987(، )شــكل 10(.
ــده  ــای مان ــاری به ج ــار معم ــی آث ــت و تمام ــنگی اس ــاًل س ــه کام ــن محوط ــت اي باف
ــه  ــتر رودخان ــت بس ــنگ های درش ــده از س ــاخته ش ــور، س ــكونی و قب ــازل مس ــن من از اي
ــران و ســاير  ــا نمونه هــای قبلــی ذکــر شــده در اي ــور کامــاًل ب ــراچ اســت. معمــاری قب کان
ــی در  ــور دمب ــبيه قب ــيار ش ــم بس ــايز ه ــر س ــت دارد و از نظ ــران مطابق ــای اي محوطه ه
منطقــه بلوچســتان ايــران اســت و آثــار به دســت آمــده از قبــور هــم شــامل ظــروف ســفالی 

ــكل 11 و 1۲(. ــت )Ibid(، )ش ــنگی اس و س
بــا مطالعــه قبــور ســنگی در منطقــه پاکســتان بــه ايــن نكتــه پــی می بريــم کــه ســنت 
ــه  ــق ب ــه شــواهد مســتند باستان شناســی متعل ــا توجــه ب ــن حــوزه ب ــن ســنگی در اي تدفي

ــد. ــی می باش دوره تاريخ

2- عمان
ــأت باستان شناســی  فعاليت هــای باستان شــناختی در کشــور عمــان نخســتين بار توســط هي
ــس دکاردی در  ــم بئاتري ــا، خان ــس از دانمارکی ه ــد. پ ــاز گردي دانمارکــی در دهــه 60 م. آغ
ــس از او  ــافی و کاوش زد و پ ــای اکتش ــه فعاليت ه ــت ب ــان دس ــف عم ــمت های مختل قس
افــراد ديگــری از جملــه: کلوزيــو، تــوزی، پاتــز در نقــاط مختلــف ايــن منطقــه بررســی های 

.)Cleuziou and Tosi, 2000: 79( ــد ــام دادن ــی انج باستان شناس
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پــس از بررســی های متعــدد در نقــاط مختلــف در کشــور عمــان، ســايت هايی از 
ــن  ــار در اي ــخ و تاريخــی به دســت آمــده اســت. شــاخص ترين آث دوران هــای پيــش از تاري
محوطه هــا، گورهــای ســنگی کشــف شــده از آن هــا اســت. قبــور ســنگی در عمــان عمومــًا 
ــز  ــی ني ــش گياه ــی و پوش ــط طبيع ــاظ محي ــد و از لح ــرار گرفته ان ــع آب ق ــار مناب در کن
ــن  ــی يكــی از مهم تري ــران و پاکســتان می باشــد، ول ــاًل مشــابه مناطــق بلوچســتان اي کام
ويژگــی قبــور در عمــان، ســالم بــودن تعــداد بســيار زيــادی از آن هــا اســت و دليــل اصلــی 
ســالم مانــدن آن هــم نبــودن عامــل فرسايشــی بــاد اســت، متاســفانه در بلوچســتان ايــران و 
پاکســتان بادهــای شــديدی هــم راه بــا باران هــای ســيل آســا در فصــول مختلــف ســال رخ 

.)Yule, 1995: 257( ــود ــتانی می ش ــار باس ــب آث ــث تخري ــه باع ــد ک می ده
ــده  ــده ش ــنگی دي ــای س ــزرگ دارای تدفين ه ــه ب ــن محوط ــان، چندي ــور عم در کش
ــرا و...  ــز، َراس الحم ــالن، راَس الجين ــت، جع ــار، هفي ــه: ام الن ــوان ب ــه می ت ــت،  از جمل اس
ــودن گزارشــات کاوش در بعضــی از  ــل در دســترس نب ــفانه به دلي ــی متاس ــرد؛ ول ــاره ک اش
ــا،  ــی در آن ه ــه بررس ــر از نتيج ــدادی ديگ ــدن تع ــر نش ــن منتش ــا، هم چني ــن محوطه ه اي
ــن  ــده اي ــه دارای عم ــم ک ــه مه ــرده و دو محوط ــت ک ــود کفاي ــات موج ــه اطالع ــار ب ناچ

ــم. ــک می پردازي ــر ي ــی ه ــه بررس ــی  و ب ــتند را معرف ــا هس تدفين ه
ــن  ــت. اي ــه اس ــرار گرفت ــان ق ــور عم ــرق کش ــت در جنوب ش ــه هفي ــت: محوط هفی
محوطــه پوشــيده از قبــور ســنگی متعلــق بــه دوران پيــش از تاريــخ اســت. گورســتان هفيــت 
بــرای اوليــن بــار توســط هيــأت باستان شناســی دانمارکــی شناســايی و مــورد مطالعــه قــرار 
ــت نخورده تر  ــالم تر و دس ــيار س ــت بس ــور هفي ــت )Cleuziou and Tosi, 2000(. قب گرف
ــه  ــبت ب ــا نس ــر آن ه ــاع و قط ــزان ارتف ــی در مي ــات اندک ــوده و اختالف ــر ب ــاط ديگ از نق
ــدور  ــه م ــن محوط ــور در اي ــی قب ــكل 1۳(. تمام ــود دارد )ش ــده، وج ــر ش ــور ذک ــاير قب س
ــده اند  ــاخته ش ــی س ــه مالت ــتفاده از هرگون ــدون اس ــاف ب ــی و ص ــنگ های محل ــا س و ب
ــی و  ــای باستان شناس ــه يافته ه ــه ب ــا توج ــايت، ب ــن س ــر در اي ــم کاوش گ ــكل1۴(. تي )ش
مطالعــه آزمايشــگاهی اســكلت های کاوش شــده، تاريــخ ۲700 تــا ۳۲00 ق.م. را بــرای ايــن 
ــون،  ــفال های گوناگ ــول س ــور معم ــور به ط ــكل 1۵(. درون قب ــد )ش ــنهاد داده ان ــور پيش قب
ابزارهــای ســنگی و مفرغــی قــرار دارنــد و حالــت قــرار گرفتــن جســد درون قبــور عمومــًا 

ــكل16(.  ــد)Ibid(، )ش ــه ای می باش ــت چمباتم ــه حال ب

 شــکل7: آثــار ورودی در یکــی از قبور ســنگی 
)محوطــه دمب کــوه(، )شــیرازی، 1389(.

ــیرازی،  ــفالین، )ش ــای س ــرح نمونه ه ــه 3: ط لوح
.)1389
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 شــکل 8: تعــدادی از قبــور ســنگی در محوطه 
.)Besenval1997:fig 41( میری کالت

 شــکل 9: تصویــری از قبــور ســنگی زنگیــان در 
 )Stein, 1931: fig. 24( نزدیکی تربــت

ــتر  ــنگ، بس ــرده س ــه م ــکل10: محوط  ش
 Vogt and Franke-Vogt,( رودخانــه کانــراچ

.)1987

ــا ســاير گورســتان ها در بلوچســتان ايــران و پاکســتان  ــا مقايســه گورســتان هفيــت ب ب
ــش از  ــنگی، از دوران پي ــورت س ــن به ص ــنت تدفي ــه س ــم ک ــه پی می بري ــن نكت ــه اي ب
ــه  ــران در ادام ــای آن در اي ــده و نمونه ه ــاز ش ــوم ق.م. آغ ــای س ــی از هزاره ه ــخ يعن تاري

هميــن ســنت تدفيــن اســت.
ــام در شــمال غربی کشــور  ــن ن ــار، در شــهری به همي ــار: محوطــه باســتانی ام الن ام الن
عمــان در حاشــيه خليج فــارس قــرار گرفتــه اســت. هيــأت باستان شناســی دانمارکــی بــرای 
ــری از  ــخاص ديگ ــد از آن اش ــد و بع ــه کردن ــه ارائ ــن محوط ــی از اي ــتين بار گزارش نخس
جملــه: کلوزيــو و تــوزی بررســی دقيق تــری در ايــن ســايت انجــام دادنــد کــه منجــر بــه 
.)De Cardi, 2008:245( شناســايی تعــداد بســياری از قبــور ســنگی در ايــن محوطــه شــد

ــای  ــار و بقاي ــرده و آث ــتان را کاوش ک ــن گورس ــور اي ــدادی از قب ــوزی تع ــو و ت کلوزي
ــش از  ــان دوران پي ــره مردم ــی روزم ــت و زندگ ــوه معيش ــی از نح ــه حاک ــمندی ک ارزش
ــد )شــكل17(. در ايــن قبــور اســتخوان های نيمــه ســالم  ــود، کشــف کردن تاريــخ عمــان ب
ــز کشــف  ــی ني ــای گوناگون ــوش و طرح ه ــا نق ــفال ب ــن س ــد، هم چني ــادی به دســت آم زي
ــن  ــی از بي ــت اصل ــد. عل ــنهاد کردن ــايت، ۲700 ق.م. را پيش ــن س ــرای اي ــان ب ــد و آن ش
ــت نداشــتن  ــه عل ــور ب ــن قب ــن اســت، کــه اي ــور ســنگی اي ــن اســكلت ها در درون قب رفت
ــب  ــث تخري ــه درون آن باع ــنگ ها ب ــالی س ــوا از الب ــوذ ه ــن نف ــاد و هم چني ــق زي عم
ــورت  ــا به ص ــاری گور ه ــرم و معم ــود )Yule, 1995: 260(. ف ــتخوان ها ش ــی اس تدريج
مــدور و به طــور معمــول بيــن 1/۵ تــا ۲ متــر ارتفــاع دارنــد و دارای در ورودی بــه ارتفــاع 
حــدود 100 ســانتی متر اســت )شــكل 18( حالــت قرارگيــری جســد در درون قبــور، هماننــد 
ــًا  ــت و عموم ــت اس ــپ و راس ــوی چ ــه پهل ــه ای و ب ــورت چمباتم ــی به ص ــای قبل نمونه ه
اســكلت بزرگ ســاالن در قبــور کاوش شــده گــزارش شــده اســت. از ديگــر آثــار به دســت 
 .)Ibid( ــون، صــدف و ابزار هــای جنگــی اســت آمــده از ايــن گورهــا، ظــروف ســنگ صاب
از مطالعــه قبــور ســنگی در عمــان در می يابيــم کــه ســنت تدفين هــای ســنگی در عمــان 
بســيار مشــابه قبــور ســنگی در ايــران و پاکســتان می باشــد، بــاز هــم ايــن احتمــال افزايــش 
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پيــدا می کنــد کــه گورهــای منســوب بــه اشــكانی در بلوچســتان ايــران صرفــًا متعلــق بــه 
ــخ هســتند.  ــش از تاري ــه خاک ســپاری دوران پي ــداوم شــيوه ب دوره اشــكانی نيســتند، ت

بــا مقايســه گورهــای ســنگی در کشــور عمــان و پاکســتان کــه عمدتــًا متعلــق بــه عصــر 
مفــرغ و آهــن می باشــند می تــوان چنيــن برداشــت کــرد کــه ســنت ســاخت قبــور ســنگی 

ريشــه در دوران پيــش از تاريــخ دارد و در دوره هــای تاريخــی نيــز ادامــه يافتــه اســت.

گاهنگاری قبور بلوچستان
ــرای  ــق ب ــق و مطل ــخ دقي ــوان تاري ــور، نمی ت ــن قب ــت عــدم کاوش در اي ــه عل متاســفانه ب
ــه داده هــای فرهنگــی ســطحی هم چــون ســفال،  ــا توجــه ب ــی ب آن هــا پيشــنهاد کــرد؛ ول
ــه  ــا ب ــده از محوطه ه ــه ش ــفال های يافت ــی س ــه تمام ــرد ک ــی ک ــن ارزياب ــوان چني می ت

 شــکل 11: مــرده ســنگ، نمونــه قبــر ســنگی 
.)Vogt and Franke-Vogt, 1987(

 شــکل 12: مــرده ســنگ، نمونــه قبــر ســنگی 
.)Vogt and Franke-Vogt, 1987(

 شــکل13: نمونــه قبــور نــوع هفیــت در جنــوب 
Cleuz-(  راس الجینــز مشــرف بــه دریــا، عمــان

 .)iou and Tosi, 2007
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 شــکل16: گروهــی از قبــور ســنگی در جلــوی 
 Cleuziou( عمــان ،)کــوه ِمشــت )وادی عیــن

 .)and Tosi, 2007

 شــکل14: قبــور ســنگی نــوع هفیــت در 
 Cleuziou and Tosi,( منطقــه بــات، عمــان

 )2007

ــک  ــر در ی ــدت نص ــوع جم ــفال ن ــکل 15:س ش
Cleuz-(  قبر ســنگی در منطقــه زوکیــت، عمــان

  )iou and Tosi, 2007
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ــطح  ــور در س ــی قب ــکل17: پراکندگ  ش
.)Yule, 1995( محوطــه 

 .)Yule, 1995( شکل 18: قبور ویران شده 

اســتثنای تعــداد محــدودی، از نــوع ســفال پارتــی اســت و بنابرايــن عمــده ايــن گورســتان ها 
بــه دوره اشــكانی تعلــق دارد. هــر چنــد شــايد بتــوان نمونه هــای قديمی تــر را نيــز در برخــی 
ــه دوره اشــكانيان، کشــف گونه هــای ســفال  ــا ب ــت انتســاب آن ه ــود. عل ــا تصــور نم جاه
ــه ســال های  ــوط ب ــه ”ســناتروک“ مرب ــق ب ــدا شــدن يــک ســكه مســی متعل ــی و پي پارت
70-77 ق.م. اســت کــه از ”دمــب کــوه“ )Damba-Koh( در حــوزه باهــوکالت، از 
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Lam-: 253( ــده اســت ــت ش ــران ياف ــنگی در اي ــور س ــن گ ــايت های تدفي ــن س  مهم تري
 .)berg-Karlovsky and Humphries 1967

نتیجه گیری
موضوعــات  پيچده تريــن  و  ناشــناخته ترين  از  يكــی  بررســی  بــه  پژوهــش حاضــر، 
ــی از  ــت. يك ــه اس ــنگی پرداخت ــن گورس ــيوه تدفي ــی ش ــتان يعن ــی بلوچس باستان شناس
موانــع جــدی و مهــم ايــن تحقيــق، عــدم وجــود منابــع دســته اول بــرای انجــام پژوهــش 
ــران و  ــتان اي ــاله در بلوچس ــن مس ــق در اي ــی و دقي ــی ميدان ــا بررس ــر روی ب ــود. به ه ب
ــر  ــد، نتايــج زي ــا ســرزمين های همجــوار کــه دارای ايــن شــيوه تدفيــن بودن مقايســه آن ب
ــناختی  ــی باستان ش ــددی در بررس ــتان های متع ــای و گورس ــردد. محوطه ه ــتخراج می گ اس
ــت  ــار( شناســايی و ثب ــی )شهرســتان های نيكشــهر و چابه ــوزه مكران جنوب در محــدوده ح
شــده اند. نمونــه ســفال های به دســت آمــده از ســطح محوطه هــا، به طــور کلــی بــا 
نمونه هايــی از محوطه هــای دوران اشــكانی در ايــران هم چــون، هگمتانــه، قلعــه ضحــاک، 
ــه  ــورد مقايس ــاد م ــه جنت آب ــان، تپ ــان زنج ــرد، ماه نش ــه يزدگ ــتان، قلع ــوری سيس ــه گ تپ
ــده  ــت آم ــای به دس ــان نمونه ه ــی مي ــابهات فرهنگ ــه تش ــد ک ــرار گرفتن ــناختی ق گونه ش
از بررســی و نمونه هــای يــاد شــده، نشــان از اشــكانی بــودن نمونه هــای ســفالين و 

ــتان دارد. ــده در بلوچس ــايی ش ــای شناس محوطه ه
 بــا مقايســه ســنت تدفيــن در عمــان و پاکســتان، بــا توجــه بــه اين کــه آن هــا از لحــاظ 
گاهنــگاری براســاس شــواهد و مــدارک مســتدل باستان شناســی بــه دوران پيــش از تاريــخ 
ــن احتمــال قــوت  ــاز می گــردد، اي ــا دوران ساســانيان ب )هــزاره هــای دوم و ســوم ق.م.( ت
می يابــد کــه قبــور بلوچســتان ايــران ادامــه ســنت تدفيــن هــزاره هــای ســوم و دوم ق.م. 

اســت کــه تــا آغــاز دوران اســالمی در جنــوب رواج داشــته اســت.
ــه  ــن نظري ــتان ها، اي ــن گورس ــراف اي ــی در اط ــناختی و محيط ــی باستان ش ــا بررس ب
ــا  ــاورت ي ــكانی در مج ــه دوره اش ــق ب ــتان های متعل ــًا گورس ــه، عمدت ــود ک ــور می ش متص
ــه  ــه ب ــا توج ــد. ب ــوچ رو دارن ــتقرار ک ــک اس ــد و نشــان از ي ــرار دارن ــع آب ق نزديكــی مناب
ــه  ــوان نتيج ــتند، می ت ــانی هس ــًا يک س ــت محيطی تقريب ــرايط زيس ــور در ش ــه قب اين ک

ــته اســت.  ــش بســزايی داش ــن نق ــيوه تدفي ــن ش ــم و زيســت بوم در اي ــه اقلي ــت ک گرف

پیشنهادات
ــود  ــه خــالء کمب ــان داشــت ک ــوان اذع ــور می ت ــم شــده مذک ــات فراه ــر اســاس اطالع ب
آگاهــی مــا از تاريخ گــذاری مطلــق تدفين هــای ســنگی بلوچســتان، می توانــد بــا 

کاوش هــای باستان شناســی روشــن شــود، بنابرايــن می تــوان پيشــنهاد داد.
ــتان و کاوش در  ــق بلوچس ــی مناط ــمند در تمام ــناختی روش ــی های باستان ش 1. بررس
ــات  ــا را از محتوي ــی م ــد، آگاه ــنگی می توان ــای س ــاخص دارای تدفين ه ــای ش محوطه ه

قبــور افزايــش دهــد.
روی  بــر  مجهــز  آزمايشــگاه های  در  دقيــق  شــيميايی  آزمايش هــای  انجــام   .۲
نمونه هــای ســفالين مكشــوفه از درون قبــور، می توانــد تاريخ گــذاری مطلــق و قابــل 

ــد. ــه نماي ــتنادی را ارائ اس
ــران و مقايســه آن هــا  ــف اي ــاط مختل ــور در نق ــن قب ۳. شناســايی الگــوی پراکنــش اي
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ــه  ــد ب ــا، می توان ــاوت آن ه ــا يک ديگــر جهــت آشــكار شــدن ســبک های ســاختاری متف ب
ــد. ــک کن ــر کم ــی دقيق ت ارزياب

۴. شــناخت ســاختارها و رونــد تحــوالت اجتماعــی جامعــه در دوره پارتيــان در منطقــه 
ــر  ــش و تاثي ــخ گوی نق ــد پاس ــا می توان ــژه در کاوش محوطه ه ــران، به وي ــرق اي جنوب ش
ــيوهای  ــر ش ــی ب ــات اجتماع ــر طبق ــاد و تاثي ــپاری اجس ــه خاک س ــی ب ــب در چگونگ مذه

مختلــف تدفيــن باشــد
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1- Simple stony irregular graves
2- Regular graves with walls and doors 
All of the graves have built with stones available around the sites. 
Only a few samples have remained intact and their roofs have been 
mostly collapsed during the time. In the case of chamber shaped 
cairns, they have been constructed without using any mortar. Some 
of them have entrance doors, between 50-70 cm wide and 50-70 cm 
high. 
The potsherds discovered from these cairns are generally divided 
into 3 groups: the first group is usually monochrome or occasionally 
biochrome painted ware. Regarding their manufacturing techniques, 
they have a middle to fine paste and the surface of the vessels are 
covered by red to buff slips. Geometric )zigzag and ladder lined( 
motives have been used for decoration of the pottery. The second 
pottery type, which called Londo ware, is a kind of painted pottery 
on which animal motives )like horse and ibex motives( are abun-
dant as well as geometric motives. The third category of pottery is 
fine orange ware with very smooth surface including cups and long 
chalices that some scholars consider an Indian origin for them. By 
providing new archeological evidence including classification of 
burial structures and pottery typology, the present study conclude 
that, at the moment, Parthian dating, already proposed for this type 
of graves, is also confirmed by our findings. But an earlier chronolo-
gy could be attested by excavating some cairn burials in the region.     
Keywords: Cairn Burials, Makran, Parthian Era, Burial Traditions, 
Chronology
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Abstract
Mortuary practices are the main source of study on the ancient cults 
and religions. Burials, as a part of material and intangible heritage of 
a society, have their own characteristics in different regions. Since 
ancient inhumation traditions originate from the beliefs of the past 
societies, their study could be useful for reconstruction of cultural 
evolutionary process of them. Equally, investigation on them is the 
best way to determine the religious and cultural interactions among 
neighboring civilizations. In southern Makran, new archaeological 
surveys indicate that special stone burials, called cairn burials, are 
abundant during the Parthian era, very similar to those already iden-
tified in Kerman, Hormuzgan, Fars, northern coasts of Persian Gulf 
)Bushehr region(, Pakistani Makran and southern shores of Oman 
Sea. In the Baluchistan region, these graves are called Dambi which 
refer to inhumation of old alive persons. In fact, an abundant sam-
ples of them were discovered among which, the largest and most 
significant site is “Damba-Koh” located in Bahu Kalat plain. Their 
form are characterized by semi-deep pits covered by a hump of stone 
pebbles. The present paper tries to study and classify these graves, 
to detect their traces in anterior periods as well as to evaluate their 
chronology through typological and comparative analysis of pottery, 
found on the newly identified cairn sites. The forms of the cairns 
are divided into three general groups including square, circular and 
oval shapes. Structurally, they have been constructed by two various 
methods:      
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  خرید فلزیاب هاي گلکسار هستند 

 شرکت گلکسار ارائه دهنده بهترین دستگاه هاي فلزیاب، طالیاب و گنج یاب

 

  09118335033و  9119314595: شماره هاي تماس 
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