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چکیده
پژوهش های باستان شناسی نشانگر آن است که نوعی از تدفین سنگی در منطقه جنوب و جنوب شرق 
ایران و جنوب غرب شــبه قاره هند )بلوچستان پاکستان( رواج داشته اســت. در بررسی های باستان شناسی 
جدید که در جنوب مکران )نیکشــهر و چابهار( انجام شــده، نمونه های فراوانی از این نوع تدفین را آشــکار 
ساخته است. در بین محوطه های شناسایی شده، بزرگترین و شــاخصترین آنها محوطه دمب کوه در دشت 
باهوکالت می باشد. یکی از ویژگی های شاخص این قبور، تنوع در ساختارهای تدفین و نیز الگوی پراکندگی 
آنها می باشــد. از لحاظ گاهنگاری در پژوهش های موجود، این قبور را به دوره پارتیان نسبت داده اند. که این 

تاریخگذاری بر مبنای شواهد سکه شناسی است که اشتاین در کاوش های دهه 1930 ارائه نموده است.
پژوهش حاضر با ارائه شــواهد جدید باستان شناسی از قبیل: طبقه بندی ســاختار قبور و گونه شناختی نمونه 
های سفالین به معرفی، دسته بندی و ارائه گاهنگاری نسبی این سنت تدفین می پردازد و تاریخگذاری پارتی 

آن را تایید می نماید.
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مقدمه
   یکــی از منابع مهم در جهت شــناخت مذاهــب، فرهنگ و 
کارکردهای پیشــینیان، مطالعه تدفین های انجام شــده در 
گورهای باستانی است. تدفین در گذشــته بخشی از فرهنگ 
معنوی و مادی یک قوم محسوب می شود و در هر منطقه و در 
نزد هر قومی از ویژگیهای خاصی برخوردار است و از آن جا که 
نحوه خاکسپاری برخاسته از تفکرات، عقاید و فرهنگ جامعه 
است، بنابراین با بررسی این شــیوه ها می توان به شناسایی و 
بازسازی فرهنگ جوامع باستان پرداخت و همچنین پژوهش 
بر روی تدفینها یکــی از بهترین راههای مطالعــه تأثیر و تأثر 
تمدنهای همجوار در طول تاریخ بشــری اســت. تحقیق این 
مهم با مطالعه در شــیوه های تدفین عملی می گردد)محمدی 

فر، 56:1388(.
      بلوچســتان یکی از نقاطی اســت که بر ســر راه مهاجرت 
نخستین گروههای انســانی از افریقا به سوی شرق آسیا قرار 
داشــته  و از این رو یکی از مناطق مهم و کلیدی برای تحقیق 
در مورد شکلگیری نخستین جوامع انسانی به شمار میرود. دره 
بمپور که در منطقه بلوچســتان قرار دارد، یک شاهراه طبیعی 
اســت که این شــاهراه به غرب در طول رودخانه بمپور امتداد 
یافته اســت و به عنوان یکی از حلقههای اصلی ارتباطی بین 
 :1937 ,Stein(شــرق و غرب ایفای نقش مینموده اســت
59-(. موقعیت خاص منطقه که بر ســر راه ارتباطی شرق به 
غرب )هند به بینالنهرین و مصر( قرار گرفته اســت، موجبات 
شــکوفایی تمدنهایی را به وجود آورد که در برههای از زمان 
به عنوان حلقهــی ارتباطی بیــن مناطق فــوق ایفای نقش 
مینمودهاند. این محوطهها در محیط طبیعی تقریبًا ناپایداری 
رشــد کرده بودند که به واســطهی حلقهی ارتباطی بزرگ و 
بزرگتر شدند.اســاس کار این پژوهش متمرکز بر روی شیوه  
گورســنگی )Cairn Burial( در منطقــه مکران جنوبی 
)شهرستان های نیکشهر و چابهار( در بلوچستان ایران است و 
نکته قابل ذکر اینست که این نوع تدفین تاکنون فقط در جنوب 
و جنوب شرق ایران تا حاشیه خلیج فارس دیده شده است و در 
خارج از ایران هم در  پاکســتان، عمان و سواحل جنوبی خلیج 
فارس مشاهده شده اســت. این قبور معموال در دامنه تپهها و 
صخرهها کنده و ساخته شده اند و از لحاظ ساختاری به صورت 
مدور یا بیضی شکل است که با انبوهی از سنگ روی آن را می 
پوشانند و تمامی این قبور دارای نوعی سفال خشن است. علت 
تاریخگذاری آن به دوره اشکانیان، پیدا شدن یک سکه مسی 
متعلق به  ســناتروک  مربوط به سالهای 70-77ق.م است که 
در منطقه  دامبی کوه )Dambi-Koh( در بلوچستان ایران 
که از مهمترین ســایت های تدفین توده سنگی در ایران است 
یافت شده است می باشد)Karlovsky:253, 1967( و این 

قبور در منطقه بلوچستان معروف به  دامبی  هستند.
با انجام بررسی جدید باستان شــناختی به سرپرستی روح اهلل 
شیرازی طی ســالهای 1388 و 1389 در منطقه بلوچستان و 
خصوصا در منطقــه مکران، گونه های ســاختاری این قبور و 
همچنین الگوی پراکندگی آنها به همرا نمونه های ســفالین 
جهت گاهنگاری نســبی قبور از محوطه گورستان ها بدست 
آمد که در این مقاله به معرفی و تحلیل این داده ها می پردازیم.

حوزه منطقه مورد مطالعه:
با توجه به مطالعات انجام شده درباره پراکندگی چگونگی شیوه 
های تدفین در ایران در دوره پارت به این نتیجه رســیدیم که 
تمرکز خود را بر بلوچســتان و منطقه مکران جنوبی قرار دهیم 
که بخش جنوبی استان سیستان و بلوچستان را شامل می شود 
. این بخش شامل شهرستان های نیکشهر که  این شهرستان 
در جنوب غربی بلوچســتان بین مدار 25 درجــه و 45 دقیقه تا 
27 درجه و 2 دقیقه عرض شــمالی و 58 درجــه و 55 دقیقه تا 
61 درجه و 15 دقیقه طول شــرقی واقع شده است. و چابهار در 
جنوب شرقی ترین نقطه ایران در فاصله 60 تا 61 درجه طول 
شرقی و 25 تا 26 درجه عرض شــمالی ، قرار گرفته است.  این 
شهرستان از سمت شمال به شهرستان ســرباز و نیکشهر، از 
شرق به کشور پاکستان، از جنوب به دریای عمان و از غرب به 

شهرستان کنارک محدود است )نقشه 1(

پیشینه تحقیقات باستان شناســی  بر روی قبور 
سنگی بلوچستان

نخســتین بار  یک انگلیســي به نام میجر موکلر  با ســفر به 
بلوچستان و بازدید از محوطه دمبی کوه، شرح مشاهدات خود 
را در ســال 1877 در مجلة انجمن ســلطنتي آسیایي انگلیس 
منتشــر نموده اســت. حدوداً شصت و پنج ســال پس از وي، 
سراورل مارک اشــتاین براســاس اطالعات ارائه شده توسط 
موکلر در جریان سفر خود به بلوچســتان از محوطه دمبی کوه 
دیدن نموده و مطالعــات تقریبًا مفّصل و منّظمــي را بر روي 
این محوطــه انجام داده اســت.. هدف علمــی او این بود که 
وابســتگیهای فرهنگی میان تمدنهای دره سند با غرب ایران 
و میانــرودان را درک کند و تاثیرهای دوگانه را مورد بررســی 
قراردهد. گرچه بررســیها و کاوشهای اشــتاین بیشتر حالت 
گردآوری داشــت اما ایــن مطالعات اهمیت بســیاری برای 
 .)180-59 :1937 ,Stein( .شناساندن این منطقه داشــت
از حــدود 5100 قبــری که اشــتاین گزارش کــرده بیش از 
3000 مورد از آنها در دشتهای بلوچســتان واقع شدهاند)سید 
سجادی ،1383: 30(. لمبرگ کارلوفسکی هم در سال 1967 
در بررسی خود در جنوب شــرق ایران، تعداد بسیار زیادی را از 
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این نمونه از تدفیــن ها  گزارش می کنــد و بعضی از محوطه 
های دارای قبور ســنگی را شناســایی می کند و در مقاله خود 
با عنوان قبور ســنگی در جنوب شــرق ایران  بــه معرفی می 
پردازد. )Karlovsky, 1967(. پس از آن تاکنون هیچ گونه 
تحقیق کامل و جامعی از این نمونه از نحوه خاکسپاری صورت 
نگرفته است تا اینکه در سال 1388 و 1389، روح اهلل شیرازی 
با بررسی روشمند در منطقه بلوچستان توانست محوطه های 
کلیدی و شاخص را به همراه داده های آن ها شناسایی و ثبت 
و ضبط نماید)شیرازی، 1388 و 1389(. الزم به ذکر است که 
نگارنده با عضویت در تیم بررســی و اجازه از سرپرست هئیت، 

مطالعه بر روی این قبور را به انجام رسانیدم.

روش تحقیق:
روش انجام این پژوهش نظری و به صورت میدانی می باشد. 
در ابتدا به صورت کامل و دقیق نسبت به شناسایی منابع و جمع 
آوری و استخراج اطالعات و مدارک و گزارش های حفریات و 
بررسی های باستانشناسی اقدام شد، در مرحله روش میدانی، 
ابتدا نقشه های 1:50000 از محل مورد بررسی تهیه گردید و 
پس از بررســی محوطه های دارای تدفین به تفکیک صورت 
پیمایش محوطه به محوطه توسط نگارندگان صورت پذیرفت 
و تمامی قبور مربوط به دوره اشــکانی در منطقه نیکشــهر و 
چابهار به همراه داده های جمع آوری شده ثبت و ضبط گردید. 
و ابزار گردآوری اطالعات به صورت تهیه فیش، جدول، طرح، 

نقشه و جدول بوده است. 
طبقه بندی و گونه شناسی قبور سنگی بلوچستان

طی بررسی باستان شــناختی که در شهرستان های نیکشهر 
و چابهار صورت گرفت، تعــداد 25 محوطه دارای تدفین های 
اشکانی شناسایی شد. با مطالعه همه جانبه ریخت شناسی این 
قبور،  به این نتیجه رســیدیم که، فرم قبور سنگی به دو دسته 
کلی مربع )شکل 1(و مدور )شــکل 2( تقسیم می شود البته در 
موارد اندکی هم فرم این قبور بیضی است و در ساختمان آن ها 
از سنگ های موجود در محل، بدون هیچ مالتی استفاده شده 
است. این قبور از نظر ســاختمانی به دو روش مختلف ساخته 

شده اند:

گورهای ساده و چهار گوش به همراه درب ورودی
گورهای نا منظم و به صورت بیضی شکل  )شکل 4(

     این گورهــا  بر روی دامنه کــوه پراکنده شــده اند برخی از 
گورهای سنگی دارای دیوارهای  مســتطیل است که با تخته 
ســنگ های نامنطم پوشــیده و بلندی آنها به طور میانگین از 
ســطح زمین های اطراف بین 1/20 تا 1/50 متر است. سقف 
قبور که با ورقه های نا منظم ســنگی درســت شــده با خاک 

پوشیده شده است.
 یک ســوی دیوارها معموال دارای بخشی اســت که نیمه باز 
اســت و شــبیه در ورودی قبر است )شــکل 5(. سنگ های 
دیوارهای قبور دامب کوه بدون مالط روی یکدیگر چیده شده 
بودند و به همین ســبب امروز به کلی خراب شــده و از شکل 
اصلی خود خارج شــده اند. . قطر متوسط دمبی ها بین 3 تا 3,5 
متر در نوســان اســت  و ارتفاع باقی مانده آنها به طور تقریبی 
بین 50 تا 70 ســانتیمتر اســت. هســتند برخی از این قبور تا 
ارتفاع حدود نیم متر ســالم مانده و برخی دیگر دچار تخریب 
طبیعی شــده و فرم اصلی خود را از دست دادهاند. سنگ های  
این قبور به صورت خشــکه چین روی هم قرار گرفته اند و بر 
اثر فرســایش طبیعی و انسانی ســنگ های آن از جای اصلی 
خود جابجا شده و در اطراف ســازه اصلی پراکنده شده اند. این 
موضوع خود حاکی از بیشتر بودن ارتفاع واقعی این گونه سازه 
ها در دوره اشکانی اســت، که نمونه های سالم تر آن از مناطق 
باهوکالت به خصوص محوطه دمب کوه بدســت آمده است. 

)شکل 6 و 7(
ســنگهای به کار رفته در ســاخت این دمبیها ، قلوه سنگهای 
نسبتا بزرگ کف رودخانه است که بر اثر مرور زمان به صورت 
سیاه کدر درآمدهاند.نحوه قرارگیری قبور متفاوت است و اکثر 

این دمبیها دارای جهت شمالغربی– جنوبشرقی هستند.
     با توجه به نکات ذکر شده می توان استدالل کرد که با توجه 
به متعدد بودن شــیوه های تدفین دوره اشکانیان در ایران، در 
منطقه بلوچســتان ایران فقط یک نمونــه از آن که معروف به  
گورسنگی  )Cairn burial( است که در بلوچستان به این 
شیوه تدفین دمبی یا دامبی نیز می گویند، کشف و ثبت گردیده 

است

الگوی استقرار قبور
درباره شرایط زیســت محیطی و تاثیر آن بر پراکندگی الگوی 
اســتقرار قبور، به طور قطع می توان اذعان کرد که عامل آب و 
وجود کوهستان های صخره ای، نقش عمده ای در پراکندگی 
این نوع از شیوه تدفین داشته است با بررسی باستان شناختی و 
محیطی در اطراف این گورستان ها، این نظریه متصور می شود 
که، عمدتا گورستان های متعلق به دوره اشکانی در مجاورت یا 
نزدیکی منابع آب قرار دارند و نشان از یک استقرار کوچرو دارد. 
وجود رودخانه های بزرگی همچون بمپور و رودخانه ســرباز، 
پتانسیل خوبی را برای اســتقرار گروه های انســانی در ادوار 
مختلف تاریخی ایجاد کرده اســت.  با توجه بــه اینکه قبور در 
شرایط زیست محیطی تقریبا یکسانی هستند، می توان نتیجه 
گرفت که اقلیم و زیست بوم در این شیوه تدفین نقش بسزایی 

داشته است.
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جدول شماره 1- مشخصات محوطه های دارای تدفین سنگی

ردیف

شماره و نام 
مختصات جغرافیایینشانيمکان

ارتفاع از 
سطح دریا 

)متر(

مساحت
دوره پیشنهادی)به متر مربع(

طول بخشدهستاننام
)E(جغرافیایی

عرض 
)N(جغرافیایی

پارتی344228700- 34- 38825- 11- 61بنتمرکزیگیمک1

پارتی5782294300- 34- 55425- 11- 61بنتتوتانچشنگر2

پارتی320255000- 35- 74325- 10- 61بنتدستگردقبرستان چیدگی3

پارتی6828460- 34- 12625- 12- 61بنتتوتانقبرستان توتان4

دمبان تمپ 5
پارتی-12833- 37- 00125-  02- 61الشارالشار شمالیچگرد

پارتی15829240- 37- 40225- 02- 61الشارالشار شمالیسورمیچ باال6

پارتی86953589- 33- 72825- 04- 61الشارچانفکالت بگ7

پارتی62530156- 33- 67825- 04- 61الشارچانفدمبان شهریانچ8

پارتی254231235- 34- 29925- 08- 61الشارچانفجک بونان9

پارتی6673910800-47-99525- 58- 60قصرقندهلونچکانموسپنتان10

قبرستان دپ 11
پارتی8494728/36- 47- 66725- 00- 61قصرقندهلونچکانچوگری
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طبقه بندی و گونه شــناختی سفال های بدست 
آمده از سطح قبور

ســفال دوره پارت در منطقه بلوچســتان بطور کلی یه سه 
گروه تقسیم می شــود: . اولین گروه سفال های این حوزه، 
معموال منقوش بــوده و گاهی یک رنگ یــا دو رنگ و از 
لحاظ تکنیک ســاخت، از ظرافت قابــل توجهی برخوردار 
است. بدنه سفال با پوشش لعاب گلی نخودی و نقش های 
سیاه یا قرمز تزیین شــده که لوزی هاف خطوط زیگزاگ و 
نقش های خطی نردبانی موضوع این  نوع سفال ها تزئینات 
هندسی است)Decardi, 1951:65(.  دومین نوع سفال 
 )Londo( این منطقه که کاوشگران آن را ســفال  لوندو
نام گذاری کرده اند، نوعی نوعی ســفال منقوش است، که 
عالوه بر نقوش هندسی یاد شــده، نقوش حیوانات از جمله 
نوعی سفال منقوش است که عالوه بر نقوش هندسی یاد 
شــده، نقوش حیوانات از جمله اسب و بز کوهی بر روی آن 
ها دیده می شود. این گونه سفال در تمام موارد،  مشخصه 
سفال غرب پاکستان اســت و بیشتر محققان آن را با سفال 
 .)1956:79 ,fairservis(هزاره دوم اشــتباه کرده انــد
سومین گروه ســفال های شناسایی شــده، سفال نارنجی 
ظریف منقوش اســت با ســطحی صاف و صیقلی، شامل 
جام ها و ســاغرهای بلند با پســتی و بلندی روی ان ها که 
بعضی از محققان معتقدند منشا هندی دارد)سید سجادی، 

.)234:1374
با توجه به پیدا شدن یک سکه مسی در یکی از قبور محوطه 
دمبی کوه در منطقه بلوچســتان متعلق به سناتروک )70-

77( میالدی توسط اشتاین در سال 1937، دیگر هیچ یک 
از این گورســتان ها مورد کاوش قرار نگرفتند. تنها شاهد 
ما از هــزاره اول به این ســوی در قبرهای ســنگی دامب 

کوه است که اشتین با تردید بســیارآن را پیش ازتاریخ می 
داند)Stein, 1937:245( و کارلوفســکی ســفال های 
همانند سفال های این قبرستان را از الیه باالیی تپه یحیی 
به دست آورده است و  آنها را اشــکانی- ساسانی می داند 
)Karlovsky, 1966:257(و بئاتریس دکارتی همین 
گونه سفال را لوندو شناســانده و از هزاره اول پیش از میالد 
می داند)Decardi, 1951:65( این گونه ســفال دارای 
خمیره قرمز رنگ وپوشــش غلیظ اخرایی است وروی آن 
نقش های زیادی از جمله اســب،مارپیچ های یونانی و...

دیده می شود وگاه با دورنگ ســیاه وسفید تزیین می شده 
اســت. بر همین اســاس و با در نظر آوردن این مطلب که 
بسیاری از این نمونه ســفالها از قبور سنگی وخرپشته ای 
که بیشتر آنها را به هزاره دوم مرتبط می دانند به دست آمده 
است بنابراین باید این نظر را گفت که بسیاری از این گورها 
در حقیقت مربوط به دوره اشکانی در منطقه و  زمانی است 
که آیین مزدیســنا در داخل فالت ایران گسترش می یابد 
وسنت  خاکســپاری مردگان در خاک ناشایست می گردد 
واین نوع تدفین در منطقه با توجه به کوهســتانی بودن و 

سنگالخی بودن مورد پذیرش واقع می شود. 
     متاســفانه به علت عدم کاوش در این قبــور نمی توان 
تاریخ دقیق و مطلق برای آن ها پیشــنهاد کرد ولی با توجه 
به داده های فرهنگی ســطحی همچون سفال، می توان 
چنین ارزیابی کرد که تمامی ســفال های یافته شــده از 
محوطه ها به اســتثنای تعداد محدودی، با توجه به ویژگی 
های ظاهری و گونه شناختی که در قســمت بعدی به ان 
اشــاره میکنیم، نگارندگان معتقدندکه این سنت تدفین در 
بلوچستان متعلق به دوران حکومت پارت ها در این منطقه 
می باشــد و می توان گاهنــگاری این گورســتان ها را به 

پارتی092485010- 48- 44225- 06- 61قصرقندهلونچکانزیارت جنگل 123

پارتی47823900- 28- 86461- 46- 25پالنپالندمبی کوپانسر 131

پارتی3433613890- 21- 61  727- 35- 25باهوکالتبسوتدمبی کالت کوه14

پارتی631171950000- 31- 09525- 22- 61باهوکالتبسوتدمبی کوه15

بررسی باستان شناختی بر تدفین های سنگی بلوچستان
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اشکانیان نسبت داد.
در بررسی باستان شناختی که در شهرستان های نیکشهر 
و چابهار در بلوچســتان صورت گرفت، تعداد 25 محوطه 
دارای تدفین های اشکانی شناســایی شد که 20 محوطه 
دارای ســفال و 5 محوطه آن فاقد ســفال و هرگونه داده 
فرهنگی بــود . مجموعــا از این محوطه هــا 170 قطعه 
سفال به صورت تصادفی برداشــت گردید که به شرح زیر 

طبقهبندی میشوند:
 الف( سفالهای لعابدار: این ســفالها که بیشترین نمونهها 
را شامل میشوند دارای لعابهای ســبز و آبی از نوع لعابهای 

دوران اشکانی هستند. خمیره این سفالها نخودی میباشد.
 ب( سفالهای چرخساز با خمیره قرمزآجری

ج(  سفال لوندو
د( سفال بدون لعاب ساده

از آن جایــی که هدف مــا در مطالعه حاضــر، گاهنگاری 
این محوطهها براساس مقایســه گونهشناختی سفالهای 
سطحی و شــناخت ویژگیهای ســفال این ناحیه بود، به 
متغیرهای سفال اهمیت بیشتری داده شد. کلیه سفالهای 
گردآوری شــده از هر یک از محوطهها، از نظر شکل لبه، 
فرم ظرف، نوع تزیین، نقش مایه، طرح نقش، شــاموت و 

رنگ خمیره مقایسه شد. 
بیشتر ســفالهای  مکشــوفه از محوطه ی گورستان ها، را 
سفالهای ساده اشــکانی تشــکیل میدهد که دارای هیچ 
گونه نقش مایه و تزیینی نیســتند. رنگ خمیره سفالهای 
این دوره شــامل رنگ نخودی،  قرمز آجری، آجری، قرمز، 
نارنجی و قهوهای تیره میباشــد. البته رنگ خمیره بیشتر 
ســفالها متمایل به طیف قرمز بوده اســت. سفالگران این 
دوران عموما ظروف ســاخته شــده را با انواع پوششها و با 
رنگهای مختلف میپوشاندند و می آراستند. تالش در جهت 
ارضا چنین حسی سبب ابداع پوششهایی با رنگ نخودی، 
قرمز، قهوه ای، آجری، قرمزآجری و نارنجی شــده است. 
البته برخی ســفا ها به صورت خودرویه هستند. از اشکال 
شاخص این گروه میتوان به کاسههای دهانه گشاد، قدح، 

جام و پیاله اشاره نمود.)شکل 8 و لوحه 1(
شــیوههای تزیینی شــامل نقش کنده، داغدار )صیقلی(، 
افزوده، استامپی و منقوش است و نقشــمایه این تزیینات 
به صورت اشکال هندسی میباشــد. یکی از نقوش تزیینی 
که بر روی ســفالهای این دوره به کرات مشاهده میشود، 
خطوط افقی داغدار اســت که به موازات یکدیگر در سطح 
خارجی ظروف سفالین مشــاهده میشود، گاهی اوقات این 
تزیین را میتوان در سطح داخلی ظروف هم مشاهده نمود. 
)شکل 9 و لوحه 2( البته بیشتر در مورد ظروف دهانه گشاد 

همانند کاسه ها صادق است. ظروفی که دهانهی آن تنگ 
اســت و داخل ظروف قابل مشاهده نیســت این تزیین در 
سطح خارجی آن ها دیده میشــود. بسیاری از فرم ظروف با 
مناطقی که دارای ســفالهای تاریخی هستند قابل مقایسه 
بوده ولیکــن برخی از فرمها مخصوص این منطقه اســت 
و آنها را باید در گروه ســفالهای محلی بلوچستان قرار داد 

)شکل 10 و لوحه 3(
از آن جایی که هدف ما در مطالعــه حاضر، گاهنگاری این 
محوطه ها براســاس مقایسه گونه شــناختی سفال های 
سطحی و شــناخت ویژگی های ســفال این ناحیه بود، به 
متغیرهای ســفال اهمیت بیشــتری داده شــد. به منظور 
ریخت شناسی و ســنجش زمانی ســفال های گردآوری 
شده، محوطه های حفاری شــده در اولویت قرار گرفت و 
نتایج محوطه های بررسی شــده در درجه دوم اهمیت قرار 
داده شــد. بعد از این مرحله، نمونهها گونهشناسی و سپس 
گونهشناختی شــدند. در مرحله گونهشناختی، نمونههای 
سفالین با سفالینههای محوطههای شاخص دوره اشکانی 
که در ادامــه به آن خواهیــم پرداخت مورد مقایســه قرار 
گرفتند در این مقایسات سعی شــد تا محوطههای حفاری 
شــده در اولویت قرار بگیرند و نتایج محوطههای بررسی 

شده در درجه دوم اهمیت قرار داده شد. 
  نمونه ســفال های بدســت آمده از ســطح محوطه ها، 
به طور کلــی با نمونــه هایــی از محوطه هــای دوران 
اشــکانی در ایران همچون، هگمتانــه )آذرنوش،1386(، 
گــوری  تپــه   ،)1969,Stronach( نوشــیجان 
قلعــه یزدگــرد   سیســتان )مهرآفریــن،125:1386(، 
و  زنجان)خســروزاده  ماهنشــان   ،)1981,Keall(
 ،)1934,Debveoise(ســلوکیه عالــي،1386(، 
 ،  )29.no,26.Ab:1970,Kleiss(بیســتون
بندیان درگــز )رهبر،1385(، قلعه ســام )هرینگ،1376( 
خورهــه )رهبــر،:1382(، شــیمان متعلــق بــه دوره 
 )1978,Alden(ملیان و   )2002,Kennet(اشکاني
مورد مقایســه گونه شــناختی قرار گرفتند که تشــابهات 
فرهنگی میان نمونه های بدســت آمده از بررسی و نمونه 
های یاد شده، نشان از اشکانی بودن نمونه های سفالین و 

محوطه های شناسایی شده در بلوچستان دارد.

پیشنهادات
بر اســاس اطالعات فراهم شــده مذکور می توان اذعان 
داشــت که خالء کمبود آگاهی مــا از تاریخگذاری مطلق 
تدفین های ســنگی بلوچســتان، می تواند با کاوش های 
باستان شناسی روشن شود، زیرا پژوهش های انجام شده 
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در چارچوب این پژوهش موضوع را روشن ساخت، بنابراین 
می توان پیشنهاد داد:

بررسی های باستان شناختی روشــمند در تمامی مناطق 
بلوچستان و کاوش در محوطه های شاخص دارای تدفین 
های سنگی می تواند، آگاهی ما از آثار بر جای مانده ای که 

درون قبور قرار دارد را روشن سازد.
انجام آزمایش های شــیمیایی دقیق در آزمایشــگاه های 
مجهز بر روی نمونه های ســفالین مکشوفه از درون قبور، 
می تواند تاریخگذاری مطلق و قابل استنادی را از محوطه 
ها و ســفال ها ارائه نماید. شناســایی الگوی استقرار  این 
قبور در نقاط مختلف ایران و گونه شــناختی و مقایسه آنها 
با یکدیگر جهت آشکار شدن سبک های ساختاری متفاوت 
آنها، می تواند بــه ارزیابی دقیق تر کمک کند. شــناخت 
ساختارها و روند تحوالت اجتماعی جامعه در دوره پارتیان 
در منطقه جنوب شــرق ایران بویژه در کاوش محوطه ها 
می تواند پاســخگوی نقش و تاثیر مذهب در چگونگی به 
خاکســپاری اجســاد و تاثیر طبقات اجتماعی بر شیوهای 

مختلف تدفین باشد

نتیجه گیری
     بنابر تحقیقات و کاوشــهای باستانشناســی در ایران نیز 
از دورانهای پیــش از تاریخ شــیوههای تدفین گوناگونی 
بکار گرفته شــده اســت، در دوران تاریخی نیز روشهای 
دفن مــردگان ویژگیهــای خاصی دارد به طــور مثال، در 
دوران حکومت اشــکانیان بخاطر دالیلی همچون ملوک 
الطوایفی بودن حاکمیت، وجود مذاهب گوناگون و وسعت 
قلمرو حکومت، شــیوههای متنوعی جهت دفن مردگان 
بکار گرفته شده که در مناطق مختلف ایران بسیار متفاوت 
اســت. آیین به خاکســپاري در گذشــتگان ، رابطةکاماًل 
مستقیمي با شــیوة تفکر مذهبي اقوام دارد . پیروان ادیان 
گوناگون دســتورات خاصي براي تدفیــن دارند دردوران 
اشکاني با توجه به تعداد مذاهب ، شاهد شیوه هاي متنوع و 
متعدد تدفین هســتیم . در واقع یکي از دالیلي که محققان 
را بر این نظر معتقد کرده اســت که دراین دوران آزادیهاي 
مذهبي زیادي وجود داشــته ، وجود روشــهاي گوناگون 

تدفین است 
در منطقه بلوچســتان ایران و به طور خاص حوزه مکران 
جنوبی ، بنابر بررســی ها و پژوهش های انجام شــده و با 
توجه به اســناد و مدارک ارائه شــده می توان چنین نتیجه 
گرفت، شیوه تدفین اشکانی در منطقه بلوچستان، بصورت 
گورهای سنگی موسوم به دمبی است، این قبور از انباشت 
قلوه ســنگ های رودخانه ای به رنگ های ســیاه و سفید 

به صورت نامنظم تشکیل شده اســت و ارتفاع آن ها بین 
1 تا 1,5 متر متغیر اســت. فرم قبور سنگی به دو دسته کلی 
مربع و مدور تقسیم می شــود البته در موارد اندکی هم فرم 
این قبور بیضی است و در ســاختمان آن ها از سنگ های 
موجود در محل، بدون هیچ مالتی اســتفاده شــده است. 
این قبور از نظر ساختمانی به دو روش مختلف ساخته شده 
اند: مربع و مدور. تمامي گورها با سنگهاي متورقي ساخته 
شده است که بصورت طبیعي در خود محل یافت مي شوند. 
همة گورها مســقف بوده، اما فقط نمونه هاي کمي ســالم 
باقي مانده و اکثراً سقف آنها در گذر زمان فرو ریخته است. 
برخي از گورها داراي ورودي مي باشد. عرض دهانة ورودي 
بین 50 تا 70 سانتیمتر متغیر اســت. ارتفاع ورودي نیز بین 
50 تا 70 ســانتي متر مي  باشــد. درباره این گونه تدفین ها 
نگارندگان معتقدند؛ عامل مذهب نقش بســیار مهمی در 
پیدایش این نوع شــیوه تدفین دارد و نشان از تفاوت هایی 

فرهنگی در ایران باستان دارد.
     در طی بررســی باســتان شــناختی  در شهرستان های 
نیکشهر و چابهار، در اطراف اکثر قبور، نمونه های متعددی 
از ســفال کشــف و ثبت گردید و هیچ گونــه داده منقول 
فرهنگی به جز سفال بدســت نیامد.  سفال های مکشوفه 
از این مناطق بطور کلی به ســه دسته تقســیم می شود: 
اولین گروه ســفال های این حوزه، معموال منقوش بوده و 
گاهی یک رنگ یا دو رنگ و از لحاظ تکنیک ســاخت، از 
ظرافت قابل توجهی برخوردار است. بدنه سفال با پوشش 
لعاب گلی نخودی و نقش های ســیاه یا قرمز تزیین شده 
که لوزی هاف خطوط زیگزاگ و نقش های خطی نردبانی 
موضوع این  نوع ســفال ها تزئینات هندسی است. دومین 
نوع سفال این منطقه که کاوشگران آن را سفال  لوندو  نام 
گذاری کرده اند، نوعی ســفال منقوش است، که عالوه بر 
نقوش هندسی یاد شــده، نقوش حیوانات از جمله اسب و 
بز کوهی بر روی آن ها دیده می شود.  سومین گروه سفال 
های شناسایی شده، سفال نارنجی ظریف منقوش است با 
سطحی صاف و صیقلی، شــامل جام ها و ساغرهای بلند با 
پستی و بلندی روی بدنه آن هاست.      درباره شرایط زیست 
محیطی و تاثیر آن بر پراکندگی الگوی استقرار قبور، به طور 
قطع می توان اذعان کرد که عامل آب و وجود کوهســتان 
های صخره ای، نقش عمــده ای در پراکندگی این نوع از 
شیوه تدفین داشته است و با دقت بیشتر در کشور پاکستان 
و عمان در میابیم که تمامی این گورســتان ها در مجاورت 
منابع آب قــرار گرفته  و همچنین وجود کوهســتان های 
بســیار در کنار آن ها از ویژگی های دیگــر اکولوژیکی در 

نحوه پراکنش قبرستان ها می باشد.

بررسی باستان شناختی بر تدفین های سنگی بلوچستان



)2 .fig :2008 ,De Cardi( شکل1-: نقشه ایران و محدوده بلوچستان ایران و پاکستان و عمان

)Google Earth :شکل 2- نقشه پراکندگی محوطه های تدفین سنگی در نیکشهر و چابهار )منبع



.)1967 ,Karlovsky( نقشه پراکندگی قبور سنگی در جنوب شرق ایران و پاکستان و عمان

شکل 1- قبور ستگی چهارگوش)محوطه دمبان(
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شکل 2- قبور سنگی مدور)محوطه قبرستان توتان(

         



شکل 3 و 4- قبور سنگی نامنظم و ساده )محوطه قبرستان چیدگی(
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شکل 4- قبور سنگی منظم با آثار در ورودی و دیوار )محوطه قبرستان کوپانسر(

 



شکل 5-  عکس و طرح یکی از قبور نیمه سالم)محوطه دمب کوه(

شکل 6-  آثار ورودی در یکی از قبور سنگی)محوطه دمب کوه(
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شکل 7-  طرح نقاشی شده از قسمت ورودی  یکی از قبور سنگی)محوطه دمب کوه(

شکل 8- مجوعه ای از نمونه های سفالین جمع آوری شده



شکل 9- مجوعه ای از نمونه های سفالین جمع آوری شده

شکل 10- مجوعه ای از نمونه های سفالین جمع آوری شده
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لوحه 1- طرح نمونه های سفالین



لوحه 2- طرح نمونه های سفالین
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لوحه 3- طرح نمونه های سفالین
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