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Today, Ethnoarcheological studies are one of the main pillars of archaeological 

research and are of great importance. Ethnoarcheological, by using mechanisms It 

begins to compare and analogy static archaeological findings with dynamic 

anthropological findings, expands them, relates to each other, as well as 

environmental conditions, and helps to study this process in order to better 

understand human societies in the past. Southeastern Iran has been one of the 

important areas in cultural interactions with the Indus Valley, Mesopotamia, the 

Iranian plateau and the southern coast of Iran; this region is known as Little India due 

to its humid and tropical climate, impassable mountains and dry deserts. The present 

study was conducted in SefidKuh area located in Nikshahr city, Bent district of Sistan 

and Baluchestan province. This area is home to communities with a semi-sedentary 

settlement pattern in the form of scattered and cohesive villages with a specific 

location pattern along rivers or intermountain plains that follow the pattern of 

circular, oval, cohesive and rectangular architecture in a limited way. The livelihood 

pattern of these communities is very broad and is based on agriculture, horticulture, 

livestock, hunting, food gathering, trade and labor, and they follow unique cultural 

and economic patterns and political and social relations similar to prehistoric times. 

Two separate and, of course, related objectives were considered in this study; in the 

first stage, the project of surveying and identifying the ancient sites of the region was 

carried out, and in the second stage, the anthropological study of the current living 

communities was considered. In this study, the continuity of the settlement patterns 

of the studied communities and also the identification and registration of all 

biological and cultural patterns of living settlements in Sefidkuh of Makran area 

(Balochistan) were examined. Finally, using the approaches of the 

thnoearcheological, the similarity and difference between the communities in 

question and prehistoric communities (exclusively, Epipaleolithic, Neolithic, 

Chalcolithic) was measured, which ultimately led to a better awareness of the region's 

ancient and special cultures.  

Keywords: Archaeological Survey, Ethnoarchaeological, Balochistan, Sefidkuh, Pre-

Historic Communities 
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 پژوهشیمقالۀ  

 شناسیباستانرویکرد قوم با مکران منطقۀ سفیدکوه شناختیباستان بررسی

 

 3آرمین شیخی ،2سجاد سمیعی ،*1حسین واحدی

 

  رانیدانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ا ،یو علوم انسان اتیدانشکده ادب ،یشناسارشد، گروه باستان یکارشناس یدانشجو .1

 ، تهران، ایرانپژوهشگر آزاد ،یشناسکارشناس ارشد باستان .2

 رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یواحد مرکز ،یو علوم انسان اتیدانشکده ادب ،یشناسگروه باستان ،یدکتر یدانشجو .3
 

 خالصه  اطالعات مقاله

 15/10/1396: افتیدر

 22/12/1396: رشیپذ

 19/02/1397: نیآنال انتشار

 

اهمیت  و است شناسیهای باستاناز ارکان اصلی پژوهشیکی امروزه  شناسیباستانقوممطالعات 

 ایستایهای یافتهشروع به تطبیق و مقایسۀ  روندهاییکارگیری هشناسی با بباستان. قومزیادی دارد

و از  دکنمی شناسی، بسط و ربط دادن آنها باهم و شرایط محیطیمردم پویایهای یافتهشناسی و باستان

شرق ایران جنوب .گیرددر گذشته کمک میمنظور شناخت هرچه بهتر جوامع انسانی این فرایند بهمطالعۀ 

فالت ایران و نوار ساحلی ، النهرین، بینسندیکی از مناطق حائز اهمیت در تعامالت فرهنگی با مناطق درۀ 

العبور های صعبای، کوهستانب و حارهبودن اقلیمی مرطواداردلیل بهاین منطقه  ؛جنوب ایران بوده است

یدکوه واقع در سفرو در منطقۀ  . پژوهش پیشاستبه هندوستان کوچک مشهور  و صحراهای خشک

سکونتگاه جوامعی با  انجام شده است. این منطقهبلوچستان استان سیستان شهرستان نیکشهر، بخش بنت

اکنده و منسجم با الگوی قرارگیری خاص در کنار های پریکجانشین در قالب دهکدهالگوی استقراری نیمه

گوشه طور منسجم و راستالگوی معماری مدور، بیضی به که ازکوهی است های میانها یا دشترودخانه

، یکشاورزبرمبنای  این جوامع بسیار گسترده است و الگوی معیشت کند.تبعیت می به صورت محدود

الگوهای فرهنگی و  و کارگری استوار است و از تجارت ،ی غذاگردآور، ی، شکارگریدامدار ،باغداری

شباهت  تاریخازدوران پیش به که کنندپیروی می یفردهمناسبات سیاسی و اجتماعی منحصرب و اقتصادی

شناسایی و بررسی  ،مرحلۀ اولدر این پژوهش موردنظر قرار گرفت: دو هدف مجزا و البته مرتبط دارد. 

تداوم شناسی جوامع زندۀ کنونی. در این پژوهش ستانی منطقه و مرحلۀ دوم، بررسی مردمهای بامحوطه

و نیز شناسایی و ثبت تمامی الگوهای زیستی و فرهنگی استقرارهای زنده  مورد مطالعهالگوهای استقراری جوامع 

شناسی میزان باستانقوم رویکردهایکارگیری هبا ب ،در نهایتبررسی شد.  سفیدکوه مکران )بلوچستان(در منطقۀ 

سنجیده فراپارینه سنگی، نوسنگی، مس و سنگ(  تاریخ )منحصرا  ازشباهت و تفاوت جوامع موردنظر با جوامع پیش

 .شدخاص منطقه باستانی و های از فرهنگبهتر  آگاهیبه  که نهایتا  منجر شد

 

 تاریخازجوامع پیشسفیدکوه،  بلوچستان،شناسی، باستانقومشناختی، بررسی باستان :هادواژهیکل

 

 :مسئول ۀسندینو

 حسین واحدی

ارشد، گروه  یکارشناس یدانشجو

و علوم  اتیدانشکده ادب ،یشناسباستان

دانشگاه شهرکرد، شهرکرد،  ،یانسان

 رانیا
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 مقدمه

شناختی که در راستای باستانهای در ایران تعداد پژوهش

های باستانی انجام شده است بسیار کمتر تحلیل و توضیح یافته

های توصیفی است؛ با این توضیح، مطالعات از پژوهش

)برای در ایران بسیار اندک انجام شده است  1شناسیباستانقوم

منطقۀ بلوچستان  (.1384نشلی، مطالعۀ بیشتر رک: فاضلی

                                                           
1 Ethnoarchaeology 

دیگر ایران از فرهنگ غنی و پتانسیل باالیی همانند سایر نقاط 

 شناسی، قومشناسی، مردمدر جهت مطالعات باستان

)برای مطالعه بیشتر  2شناسی تجربیشناسی و باستانباستان

برخوردار است اما  (1396رک: سمیعی و قمری فتیده، 

ای محدودی در مطالعات رشتهمتأسفانه تاکنون از علوم میان

2 Experimental Archaeology 

mailto:hossein.vahedi20@gmail.com
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ن استفاده شده است. نکتۀ مهم در مطالعات منطقۀ بلوچستا

شرق ایران، عدم مطالعۀ جوامع شناختی در جنوبباستان

شده در های انجامتاریخ است. پژوهشازروستایی در دوران پیش

های شرق برمبنای نتایج حاصل کاوشمنطقۀ وسیع جنوب

های بزرگی همچون شهر سوخته، تپه گرفته در کلنیانجام

ور است و جوامع روستایی باستان که نقش اساسی یحیی و بمپ

کنند نقش چندانی در در ساختار اجتماعی یک جامعه ایفا می

شرق نداشته شده در جنوبشناختی انجامهای باستانپژوهش

های منطقۀ سفیدکوه مکران )بلوچستان(، است. در بررسی

شواهدی از حضور جوامعی با ساختار فرهنگی ساده یا 

یکجانشین و الگوهای ده، با الگوی استقراری نیمهپیچینیمه

زیستی بسیار غنی شناسایی شد که قابل انطباق با شواهد 

شناختی مرتبط با چنین جوامعی است. منطقۀ باستان

موردمطالعه با اقلیم کوهستانی و موقعیت قرارگیری استراتژیک 

های های شمالی آن با فرهنگبین نوار ساحلی در جنوب و دشت

تفاوت، برای انجام مطالعات این حوزه بسیار ارزشمند و درخور م

 توجه است. 

تاریخچه انجام اولین مطالعات پژوهشی در بلوچستان را 

 تیت ژنرال نظیر شرقی هند کمپانی مستشاران توان توسطمی

 در اشتاین سر اورل توسط علمی مطالعات سرمنشأ اما دانست

 مطالعات (13، ص. 1383 مرادی،)شود می شناخته منطقه

 بمپور انجام تپه در دکارتی بئاتریس توسط گرفته صورت بعدی

 نشان او شناخیباستان هایکاوش حاصل از هاییافته که گردید

از  .(40، ص.1389سلطانی، )تاریخی بود  آغاز دوران دهنده

 بود اهمیت حائز و گسترده بسیار بعدی که علمی مطالعات

 سرپرستی به آمریکا و ایران مشترک هایپژوهش به توانمی

نسب، وحدتی) کرد اشاره 1347-1346های سال در هیوم گری

 حالو درعینمؤثر  بسیار دیگری نیز مطالعات .(1394، ص.147

 به توانازجمله می که شد انجام منطقه در محدود و کند

 (،1383سیدسجادی ) (،1391مرتضوی ) گستردۀ مطالعات

 کرد. ( اشاره1383) مرادی و همکاران و (1393شیرازی )

 در مرحله دو طی بنت منطقۀ و شهرنیک شهرستان محدودۀ

 بررسی شیرازی اهللروح دکتر توسط 1388 و 1381 هایسال

 و از این منطقه ثبت توجهی درخور و مهم بسیار نتایج و شد

 بهباتوجه منطقه این درشناسی مردم است. مطالعات شده منتشر

 توانمی موارد از این و بوده کم نسبتا  اقوام این فرهنگی غنای

اسپونر  ( و1362) سالزمن (،1375اللهی )جانب هایپژوهش به

                                                           
3 Middle Range Theory 

(Spooner, 1974) مطالعات و هاکرد. پژوهش اشاره 

از  و است شده انجام ندرتبه ناحیه این در شناسیباستانقوم

 شیرازی، اهللروح مشترک پژوهش به توانمی آن هاینمونه

 روستاهای» عنوان با سلطانی مجتبی و مرادی حسین

 برای شواهدی مکران دریای هایکرانه در متأخر ماهیگیری

شیرازی و )کرد  اشاره «باستانی ماهیگیری روستاهای بازسازی

مکران بلکه در  فقط در منطقۀ سفیدکوهنه .(1391همکاران، 

 در هدفمندی و علمی مطالعات نوع سفیدکوه هیچکوه رشته

 شناسی،باستانقوم شناسی،باستان شناسی،انسان زمینۀ

دلیل اهمیت و رو بهازاین است؛ انجام نشده غیره و شناسیمردم

 و شناختیپروژۀ باستان غنای فرهنگی این منطقه اولین

شناسی باستانقوم شناسی و در پی آن نخستین پژوهشمردم

 یکی از نگارندگان، در توسط حسین واحدی، 1394 سال رد

 .(1398)واحدی، شد  شروع منطقه

 

 کارروش

شناختی و نوشتار حاضر حاصل نتایج بررسی باستان

 هایسکونتگاه شناسیباستان شناسی با عنوان بررسیباستانقوم

مکران است که با مجوز پژوهشگاه میراث  منطقۀ سفیدکوه

انجام شده است. 1398فرهنگی و گردشگری در شهریور سال 

های پویای در این پژوهش از روش مقایسه بین یافته

شناسی استفاده شده های ایستای باستانشناسی و یافتهمردم

ای و میدانی روش کتابخانهاست و اطالعات موردنظر از دو 

برای ) 3کارگیری تئوری حدوسطگردآوری شده است. با به

همانند  (Trigger, 1989و  Drewett, 1999مطالعه بیشتر رک. 

شده از عملیات میدانی به پلی بین مواد و شواهد استخراج

مقایسه و شناسایی وجه اشتراکات و شباهت جوامع مذبور با 

ها ازتاریخ در دستور کار مطالعات قرار گرفت. بررسیجوامع پیش

شناسانه از دو بخش مطالعات و باستانو مطالعات قوم

شناسی تشکیل ستانهای باشناسی و بررسیهای مردمبررسی

شود که در ایران به صورت موردی درحال انجام است اما این می

شناسان دنیا بسیار جایگاه ویژه و نوع مطالعات در میان باستان

شناختی باستانمهمی دارد و در ایران نیز بیشتر مطالعات قوم

در زاگرس معطوف بودند. در مرحلۀ اولِ این فصل از بررسی 

ای بررسی شد های ماهوارهموردمطالعه با عکس میدانی، منطقۀ

ای با مساحت هفتاد هکتار برای انجام بررسی انتخاب و محدوده

های کردیم. در مرحلۀ دوم محدودۀ موردنظر به مربع
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طور رسمی بندی شد و در مرحلۀ سوم که بههکتاری شبکهیک

 شد به پایش منطقه و شناساییفاز میدانی این طرح را شامل می

های باستانی در ها( امروزی و محوطههای )دهکدهسکونتگاه

دلیل داشتن دو (. در این طرح به1منطقه پرداخته شد )تصویر 

آوری شواهد تنها به جمعهدف مجزا اما همسو با یکدیگر، نه

شناسی نیز پرداخته های مردمآوری یافتهباستانی بلکه به جمع

سمی خود بر دو محور شد. اهداف این طرح در اولین فصل ر

شناسی استوار شناسی و مطالعات باستانباستانمطالعات قوم

شناسی در این فصل، شناسایی بود. هدف مطالعات باستان

بردن به تداوم استقرارهای منظور پیهای باستانی بهمحوطه

کرد که آیا جوامع انسانی بود و سؤالی اساسی را دنبال می

نطقه موردبررسی مانند امروز بوده یا پراکندگی استقرارها در م

به هر دلیلی تفاوت داشته است؟ هدف مطالعات 

شناسی شناسایی، ثبت و بررسی وجوه اشتراک و باستانقوم

افتراق بین جوامع امروزی ساکن در منطقه و جوامع باستان 

تاریخ( است. در واقع هر دو پژوهش با هدفی وابسته به از)پیش

طالعات بلندمدت در حیطۀ مذکور برای منظور میکدیگر به

بار انجام شده است.نخستین

 

 
 (Google Earth)برگرفته از . موقعیت منطقۀ موردمطالعه 1 تصویر                                      

 

 هایافته

 شناسیی مردمهایافتهشواهد و 

شناختی در در این فصل از پروژه بررسی و شناسایی باستان

منطقۀ سفیدکوه دو نوع یافتۀ عمومی حاصل شد که شامل 

شناختی های ایستا یا باستانهای عمومی درزمینۀ فرهنگیافته

های پویا یعنی های حاصل از مطالعۀ فرهنگو یافته

ی شناسی است. از اهداف اصلی این طرح در فاز میدانمردم

شناختی، شناسایی استقرارهای باستانی و تداوم بررسی باستان

های مستقر در منطقه بوده و از اهداف الگوی استقراری دهکده

توان به شناسایی، شناسی نیز میباستانمطالعات قوم

شده در مناطق دور مستندنگاری و مطالعۀ جوامع کمترشناخته

علمی در آن صورت گونه مطالعات از دسترس که تا به حال هیچ

نگرفته اشاره کرد که محصول نهایی آن شناخت وجوه مشترک 

 تاریخ موجود در منطقه است. ازاین جوامع با جوامع پیش

شده به مطالعه یک نوع از جوامع های انجامدر بررسی

پیچیده و ساده با الگوی فرد با ساختار سیاسی نیمهمنحصربه

ۀ دور از دسترس، ساکن در یکجانشین در منطقاستقراری نیمه
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ای به نام کوهستان سفیدکوه واقع در های منطقهمیان دره

شهرستان نیکشهر، بخش بنت، دهستان دستگرد پرداخته شد. 

الگوهای استقراری، معماری و معیشت این جوامع پیش از 

تاریخ شباهت دارد و ساختارهای سیاسی ازهرچیز با دوران پیش

تاریخی ازها نیز مشابه جوامع پیشو تاحدودی اجتماعی آن

 ها معرفی و بررسی خواهند شد.است که همۀ این ویژگی

 الگوی سیاسی 

در منطقۀ سفیدکوه بلوچستان دوازده استقرار انسانی پویا و 

ها به این ترتیب است: شود که اسامی آنپویا دیده مینیمه

، 7، کددپ )الف و ب(6، کوچکدام5کلوت جدید، سرخ 4بارگدن

، 12، جوانجا11، دینگر10، تورک گوآش9سم، تنگ8دپکوپی

های انسانی در این منطقه . استقرار15دنو سیاه 14، پتگان13کوپچو

اجتماعات متراکم و پرجمعیت با  -1شود: به دو شکل دیده می

فرد هایی منخانواده -2های معماری متعدد و چند خانواری؛ سازه

رویی در منطقه پراکنده هستند. هر یا جفت که به صورت کوچ

کیلومتر است.  10تا  5استقرار دارای قلمرویی به شعاع تقریبی 

الگوی استقراری در منطقه بسیار متنوع بوده و نسبتا  از روابط 

کند. الگوی سیاسی نیز در منطقه خونی و خویشاوندی پیروی می

ست و طبقات اجتماعی در این صورت هرمی و گاهی خطی ابه

تفکیک هستند. در یک کالم، با دو نوع جامعۀ عمده جوامع قابل

و جامعۀ  16رو هستیم، طایفه یا قبیلهدر منطقۀ سفیدکوه روبه

دن با . البته در موردی بسیار نادر در روستای سیاه17ساالرخان

رو هستیم که درواقع فقط ای خرد یا گروهی کوچک روبهجامعه

ای نفر جمعیت دارند. در جوامع قبیله 5خانواده هستند و یک 

سفیدانی که به بزرگ مرد مشهورند دارای قدرت نسبی ریش

شوند و به امور رسیدگی هستند، به صورت شورایی انتخاب می

شده در کنار بقیۀ اعضای طایفه ای تفکیککنند و در محلهمی

گیرنده تصمیمات ساالر، خوانین کنند. در جوامع خانزندگی می

های خان و محدودۀ تحت تملک او در هر سطحی بوده و خانه

تر و قابل تفکیک از بقیۀ اجتماع است، او از همگان برتر بوده بزرگ

و بر امور جامعه نظارت کامل دارد. فرزندان خان نیز برای جامعه 

محترم هستند و از کودکی همراه پدر در امور روزانه حضور دارند 

دهد. الگوی شدنشان را افزایش میامر احتمال جانشین که همین

بودن، خونهمجانشینی رهبر جامعه برپایۀ مواردی همچون 

بودن و در آخر کارآمدبودن، بلوغ فکری، جسمی و روحی، مردمی

طور کلی است. به بودن یا داشتن مذهب پیشینیان خود مسلمان

در این جوامع مساوات و برابری حاکم است و جایگاه اجتماعی روی 

مسائل کاری تأثیرگذار نیست. در مواردی تغییر نامحسوس الگوی 

ساالر خانطلب به جامعۀ نیمهاجتماعی دهکده از جامعۀ مساوات

خوبی قابل رویت است اما در الگوهای رفتاری، سیاسی، معماری به

کلی همۀ افراد اجتماع در پیشبرد اهداف دهکده که هدف طوربه

اصلی آن، حفظ دهکده و جمعیت آن در شرایط مطلوب است نقش 

سفید، کدخدا یا خان دهکده تنها در نقش مرجعی دارند و ریش

توان در جوامع برای حل معضالت جامعه قرار دارند؛ این شیوه را می

.(2نوسنگی و مس و سنگی نیز جست )تصویر 
 

 
  (1398)نگارندگان،  ایهای ساکن سفیدکوه برای حل برخی مسائل طائفهنشست خوانین دهکده .2 تصویر

                                                           
4 Baregdan 
5 New Sorkh Klut 
6 Kuchkodam 
7 Koddap (A/B) 
8 Kopeydap 
9 Tangsam  
10 Torkguash 

11 Dingar  
12 Javanja  
13 Kupchu  
14 Patgan  
15 Siyah Dan  
16 Tribe 
17 Chiefdom 



  1398 زییپا  | 3، شماره 3دوره  | یباستان شناس ۀفصلنام

 

 

79 

دلیل شرایط جغرافیایی، الگوی استقراری در منطقه به

کند؛ زمین اقلیمی و معیشتی از دو مورد اصلی پیروی می

بودن منطقه، لیل کوهستانیدمسطح و منابع آبی کافی. به

های سیاسی و داشتن زمین مسطح و منابع آبی جزء برتری

شود. اگرچه اجتماعی و دلیل شکوفایی هر دهکده محسوب می

مواردی مانند موقعیت قرارگیری، روابط سیاسی، تعداد احشام، 

های ارتباطی و غیره جمعیت، میزان تکنولوژیِ در دسترس، راه

شود. در مواردی هر دهکده ر نظر گرفته مینیز در این روند د

دارای یک دهکدۀ مستعمره برای دستیابی به منابع آن است. 

 ها دارای خوانینی هستند که به صورت غیرمستقیممستعمره

آیند و دارای روابط زیرمجموعۀ خان دهکدۀ اصلی به شمار می

خویشاوندی کامال  نزدیکی نیز با خان بزرگ هستند. تمامی 

ده دهکدۀ مستقر در منطقه در تعامل و ارتباط مستقیم با دواز

یک دهکدۀ مرکزی به نام بارگدن هستند که بر سر راه ارتباطی 

کوهستان سفیدکوه با جوامع شهری قرار گرفته است. دهکدۀ 

بارگدن درواقع یک قدرت سیاسی بالقوه در منطقه است. داشتن 

رجعیت یک سرمایه، جمعیت کافی و منابع از فاکتورهای ا

های پرجمعیت از منابع به دهکدهدهکده است اما بارگدن نسبت

شود کافی برخودار نیست بلکه این دهکده توسط خانی اداره می

شوند. های سیاسی منطقه محسوب میکه خود و پسرش از نخبه

دلیل قرارگیری بر سر راه ارتباطی جوامع شهری بر آن، بهعالوه

های امع شهری دارد. تمامی دهکدهبیشترین ارتباط را با جو

منطقه دارای ریشه خونی مشترک باهم هستند و همگی از 

روابط خویشاوندی نزدیک برخورداراند، این امر باعث شده که 

داری در منطقه شکل نگیرد؛ درواقع هیچ گونه جنگ و نزاع ریشه

آید چون هر بارگدن یک فرهنگ مادر در منطقه به حساب می

ها نیز از کند بقیۀ دهکدهکه در بارگدن ظهور میپدیدۀ نوینی 

کنند. خان بارگدن در امور سیاسی بعضی از آن الگوبرداری می

ها غیرمستقیم طور مستقیم و در بعضی دهکدهها بهدهکده

نظارت دارد. بین فرزندان خوانین و دیگر اعضای جامعه 

وانایی های خونین وجود دارد و به این دلیل خان بارگدن تپیوند

تواند در امور دخالت در امور سیاسی منطقه را دارد اما نمی

 های منطقه دخالت کند.داخلی دهکده

ها یا بر ها عموما  در حاشیۀ رودخانهدر این منطقه دهکده

یابند؛ این مسئله در ساخته و گسترش می سطوح هموار تپه

های باستانی پژوهش حاضر نیز قابل مشاهده است. یافته

های سفیدکوه بلوچستان به دو صورت محصورشده با کدهده

پرچین یا بدون حصار هستند. این جوامع از الگوی 

های دهکده کنند و در پراکنش خانهیکجانشینی تبعیت مینیمه

ها اشکال الگوی خاصی قابل مشاهده نیست اما فرم دهکده

ای و ای، بیضی، خوشهمشخص و نامشخص مانند خطی، دایره

ماهه یا ها از روند کوچ یکم دارد. در گذشته، دهکدهنامنظ

کردند اما با ماهه )براساس منابع در دسترس( پیروی میشش

شده بر نوع تغییر الگوهای زیستی جوامع ساکن مطالعات انجام

سفیدکوه این نتیجه حاصل شد که پدیدۀ انفجار جمعیتی در 

ویق افتاده این منطقه درحال رخ دادن است و روند کوچ به تع

های اطراف، منابع آبی کشی از چشمهاست. با ورود آب لوله

ها قرار گرفته و باعث جایی در اختیار اهالی دهکدهبدون جابه

شدن ساکنان آن شده است. گسترش هرسالۀ یکجانشین

اند که این افزایش ها و افزایش جمعیت مکمل هم شدهدهکده

ای این جوامع بسیار جمعیت با وجود کمبود منابع غذایی بر

های واگیردار بر آن، انتشار بیماریخطرناک خواهد بود و عالوه

 را با خود به دنبال داشته است. 

 الگوی معماری

 آن ظهور سابقۀ کهاست  بشر دستاوردهای از یکی معماری

 شناختیباستانهای کاوش از حاصل آمدهدستبه شواهد طبق

 طبق آن ظهور . سابقۀ(1390)کارتر،  رسدمی نوسنگی دورۀ به

 جوامع وضعیت بررسی طورهمین و اشاعه تئوری درنظرگرفتن

 دوران به مخصوصا  ترقبل هایدوره به تواندمی زمانی بازه آن در

 منسجم و معماری اما ،(Nadel, 2004)برسد  سنگیفراپارینه

 شواهدی اولین. کرده است ظهور نوسنگی دورۀ مشخصا  در ثابت

 بر هاییسازه دهندۀنشان قرار دارد دسترس در معماری از که

است  فصلی یا آب دائمی منابع کنار در مدور یا گرد الگوی پایه

 مدور معماری الگوی درواقع .(85، ص. 1394 )طالیی،

)برای است  بشر توسط شدهابداع معماری نوع اولین و تریناصلی

نکتۀ مهم (. 1394؛ طالیی، 1390مطالعۀ بیشتر رک. کارتر، 

پژوهش آن است که  این موردمطالعۀ هایدرخصوص دهکده

 پیروی مدور معماری الگوی عمده ازطور به هااین دهکده

 محدوده در گرفته صورت شناسیمردم مطالعات برپایۀ و کندمی

 در نسل به نسل معماری این که است شده مشخص جوامع این

در این جوامع، کاربری  .است شده استفاده مردمان این بین

کند و متفاوت است و البته ها برحسب نیاز کاربر تغییر میسازه

ها هم به صورت انفرادی و خانوادگی و هم در بعضی از سازه

شود. درواقع سه نوع عمدۀ ها به صورت گروهی استفاده میسازه

شود، معماری کن در منطقه دیده میمعماری در بین جوامع سا

گوشه که هریک از این نوع مدور، معماری بیضی، معماری راست
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ها با انواع مختلف، ابعاد مختلف و میزان پراکنش معماری

شوند. های منطقۀ سفیدکوه مکران یافت میمتفاوت در دهکده

کارگیری هریک از الگوهای معماری میزان درصد استفاده و به

تر است و البته کاربری آن نیز متفاوت یکدیگر متفاوت نسبت به

و متعلق به جایگاه اجتماعی خاصی است. معماری مدور با 

ترین نوع ترین و کاربردیدرصدی، از اصیل 80فراوانی 

های مختلف های مورداستفاده در منطقه با کاربریمعماری

ای هدرصد استفادۀ بیشتر در دهکده 10است. معماری بیضی با 

شده و به صورت منفرد در بناهای شمالی کوهستان رویت

های منطقه نیز دیده مسکونی و البته مذهبی در سایر دهکده

درصد کاربری جز  10گوشه نیز با شود و معماری راستمی

ای طبقاتی در میان برخی جوامع قابل معماری سیاسی و با وجه

بی در یک محدودۀ خومشاهده است. تداوم و روند تغییر معماری به

 هکتاری و در بین دوازده دهکده قابل تشخیص است. 100

های معماری ازنظر شکل و شیوۀ ساخت در انواع سازه

توان به چند بخش تقسیم کرد که در ادامه منطقه را می

 ها پرداخته شده است:تفصیل به آنبه

 معماری مدور

ری گویند. معمامی 19تیت یا 18لوگ آن به محلی گویش در 

ترین نوع معماری در منطقه مدور اما جزو پرشمارترین و قدیمی

شود. معماری مدور در تمامی دوازده دهکدۀ محسوب می

های انسانی های چندخانواره و چه گروهموردمطالعه، چه دهکده

خانوار در منطقه شناسایی شده است به طوری که این نوع تک

منطقه است. های موجود در معماری جزء الینفک فرهنگ

معماری مدور سه زیرگونه دارد که همانند سایر انواع معماری 

شود. این برداری میهای متفاوت بهرهدر ابعاد مختلف با کاربری

های خود دارای نحوۀ ساخت، میزان عمر، معماری در زیرگونه

جایگاه اجتماعی، کاربری و اندازۀ متفاوت است. سازۀ مدور دازی 

 ،2*مشبک چوبی مش شبکه نظیر اجزایی از جوامع این در

 شده لیتشک کف ،3*نیماب پوشاننده یۀال ،یریحص یهاپوشش

 یاجزا برعالوه یگلیریو حص یمدور سنگ یاما در معمار است

در بدنه دو نوع مصالح سنگ و گل  یداز یدهنده معمار لیتشک

 بلوچ جوامع نیب در مدور یمعمار عمده نوع سههم کاربرد دارد. 

 و 5*هایالد ،4*هایتوپ به توانیم که است شده ییشناسا

 بزرگ، زیسا در یشتریب نسبت به هایتوپ که کرد اشاره 6*کاپار

                                                           
18 Log 
19 Teit 

ۀ منطقجوامع  نی. در بشوندیم استفاده کوچکو  متوسط

گوشه در سفیدکوه مکران سه گونه معماری مدور، بیضی، راست

گلی، بیضی حصیریانواع مدور دازی، مدور سنگی، مدور 

های مختلف گوشه در ابعاد و اندازهدار، بیضی ساده و راستزاویه

 شناسایی و بررسی شده است.

این نوع معماری که از : 20الف( سازۀ مدور دازی

آید، ترین نوع معماری مدور به شمار میپرکاربردترین و رایج

ان توترین کاربردهای آن میهای بسیاری دارد. از شاخصکاربر

بودن این نوع معماری اشاره کرد. تفکیک فضایی به قابل انتقال

در درون این نوع معماری دیده نشده است و درصورت نیاز به 

شود. عمر فضای بیشتر، بنایی جدید در کنار آن ساخته می

سال است و ساخت آن  7تا  5متوسط این شیوۀ معماری حدود 

های معموال  در کف این سازهتنها به دو تا سه روز زمان نیاز دارد. 

شکل وجود دارد. این نوع معماری مدور دازی اجاقی مستطیلی

های دلیل کاربریشود که بههای مختلف ساخته میدر اندازه

بودن آن، نشانگر جایگاه متفاوت است و بزرگ یا کوچک

اجتماعی صاحب خانه نیست. بیشترِ مردمان سفیدکوه از این 

گیرند و مصالح ساخت آن از محیط یگونه معماری بهره م

مصالح مورداستفاده در این سازه شود. طبیعی پیرامون تهیه می

هایی از شده از داز، تیرکهای دازی، تور بافتهمتشکل از طناب

های درخت داز است و برای نار، برگهای داز و کُجنس شاخه

این معماری در . ساخت آن نیاز به مشارکت معمار نیست

توان کاربرد آن را به و می شودمی استفادههای متفاوت یکاربر

، انبار، مهمانسرا، خواباتاق، حمام، نشیمن بخشهشت 

 مواردی مسجد( بنای عمومی )مدرسه و درو  لغآ، آشپزخانه

معموال  ممکن است کاربری آن درموارد مورد نیاز  وتقسیم کرد 

به صورت . تزئینات آن معموال  بسیار ناچیز و تغییر کند

عرض به سلیقه و نیاز کاربران هایی در ابعاد مختلف و کمطاقچه

 شود.به شکل الحاقی در بنا ساخته می

این نوع سازه گلی )چپر(: ب( سازۀ مدور حصیری

شباهت به معماری مدور سنگی نیست و در الگوی تفکیک بی

دهندۀ جایگاه اجتماعی افراد است. درواقع، این فضایی، نشان

معماری با نوع معماری چپر در دورۀ نوسنگی که متشکل نوع 

های کوچک بافته شده است که با اندود های نی و شاخهاز دسته

، ص. 1390)کارتر،گل رس و کاه از طرفین احاطه شده است 

شود درواقع ( شناخته میNannorrhops ritchianaبا نام علمی ): داز -20

کند و نقش ها رشد میو در تراس و بستر رودخانه است گونه وحشی درخت خرما

 کند.ایران ایفا می شرقجنوبفرهنگ اقوام  و سزایی در معماریبه
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همسو است و شباهت غیر قابل انکاری دارد. ساخت این  (121

و ساخت آن  طلبدروز را می 7تا  5نوع معماری زمانی در حدود 

نیاز به تخصص دارد که معمار دهکده عموما  در ساخت آن 

شده های بافتهمشارکت دارد. این نوع معماری متشکل از تیرک

گلی به شکل لوزی در گرداگرد دیوار بنا و اندودکردن آن با کاه

متر است که از بیرون و درون انجام به قطر پنج تا ده سانتی

های نوسنگی در لوانت و مشابه نمونه گیرد. این نوع معماریمی

، تل 2های باستانی عین غزال، اوهالو خاورمیانه مانند محوطه

این نوع معماری در  (.1390)کارتر، رَماد و قرمز دره است 

مشاهده است. های موردمطالعۀ سفیدکوه قابلتعدادی از دهکده

ت های طبقاتی به صورتزئینات درونی این نوع بنا شامل طاقچه

چسبیده است و معموال  در وسط بنا همعمودی یا دو طاقچۀ به

یک اجاق مستطیلی قرار دارد. این سازه در صورت مرمت بدنه 

سال خواهد داشت و  25تا  20و پوشش سقف عمری در حدود 

درواقع عمر آن از سازۀ مدور دازی بیشتر بوده و از سازۀ مدور 

ای بزرگ اما معموال  در سنگی کمتر است. این معماری در اندازه

 شود.تعدادی کمتر از گونۀ سنگی معماری مدور ساخته می

این نوع معماری درواقع ج( سازۀ مدور سنگی: 

دهندۀ جایگاه گلی است که نشانیافتۀ معماری حصیریتکامل

هایی از اجتماعی افراد است و نوعی جنبۀ سیاسی دارد. نمونه

هایی همچون عین مالحه در سوریه، این نوع معماری در محوطه

حمر االرمات حریف در فلسطین، وادی تمباق سوریه، جرف

ر ترکیه، کاالواسوس تنتا در قبرس متعلق سوریه، هاالن چمی د

این  (.120، ص. 1390)کارتر،به دورۀ نوسنگی یافت شده است 

نوع سازه برخالف سازۀ دازی غیرمنقول است و در همۀ 

دلیل اینکه خانۀ بزرگ دهکده ها قابل مشاهده است و بهدهکده

دلیل استحکام کند. بهاست، کاربری آن به هیچ عنوان تغییر نمی

ترین نوع معماری در بین انواع معماری مدور مناسب، جزء بادوام

طور کلی است. تزئینات درونی آن بسیار قابل توجه است و به

 -1رود: سه نوع تزئینات عمده در این معماری به کار می

 -3های درون بدنۀ معماری، و طاقچه -2های کور و باز، پنجره

 های طبقاتی متصل به بدنه.طاقچه

منظور این نوع سازه نیز تفکیک فضایی وجود ندارد و به در

ها در ابعاد خانه، این خانهدادن جایگاه اجتماعی صاحبنشان

شوند و در موارد متر( ساخته می 7تا  6بزرگ )معموال  قطر 

دارد. درون  قرار مستطیلی اجاق یک بنا وسط نادری معموال  در

شود. مصالح زا دیده میاین بنا، وسایل باارزش و کاالهای شان

                                                           
21 Borkoj 

ساخت این بنا از سنگ و مالت آن گل و گچ یا گل و آهک 

است. در مواردی با مالت گل و الیاف گیاهی بیرون بنا اندود 

شود. شود و درون بنا با گل و گچ یا گل و آهک اندود میمی

هایی منظم در کنار هم و سقف آن متشکل از جاگذاری تیرک

های درخت داز همراه تور نگهدارنده قراردادن متراکم برگ

درصد  60تا  50عنوان پوشش سقف است. در این نوع سازه به

اصطالح ناپذیر است و بقیه که پوشش سقف یا بهاز بنا تجزیه

پذیر است. زمان ساخت دوام و تجزیهشود کمکاله بنا نامیده می

 روز است و برای ساخت آن باید معمار دهکده 10تا  5این بنا 

وساز حضور یابد. این نوع سازۀ معماری، حتما  در امور ساخت

شود و کاربری آن معموال  سیاسی و کاربردی محسوب می

دهندۀ زا و نشانعنوان نشیمن و محل قرارگیری کاالی شانبه

جایگاه اجتماعی و سیاسی مالک آن است؛ درواقع، این معماری 

 ه است. های اقتصادی و سیاسی جامعدر اختیار نخبه

این نوع سازه دارای معماری د( سازۀ مدور خشتی: 

فردی است که جزو نادرترین نوع معماری مدور است منحصربه

دلیل عدم رواج این نوع مصالح و ترغیب اهالی به و البته به

ساخت آن در منطقه تنها در یک مورد دیده شده است. سازۀ 

ای محوطه مدور خشتی سفیدکوه مشابه معماری دورۀ نوسنگی

ترین نوع و جزو مقاوم (1390)کارتر، همچون جریکو است 

شده دو مورد از این آید. در بررسی انجاممعماری به شمار می

مشاهده و ثبت شد.  21نوع معماری در دهکدۀ متروک بورکوج

بودن هزینۀ ساخت و عدم ترغیب دلیل باالساخت این سازه به

شود. امروزه ساخته نمی اهالی به تولید مصالح )خشت(، دیگر

 25×35هایی با میانگین ابعاد دیوارهای این سازه از خشت

شود. استفاده از این نوع معماری نیز متر ساخته میسانتی

منظور دهندۀ جایگاه اقتصادی و اجتماعی فرد است؛ بهنشان

حاضر تفهیم جایگاه مالک این نوع خانه همین بس که درحال

سازه مورداستفاده است که متعلق به یکی  فقط یک نمونه از این

از عموزادگان خان دهکدۀ بارگدن است که در کشور کویت 

ای مشغول به کار بود. او در این دهکده جایگاه اقتصادی ویژه

 دارد و حتی از خان نیز تمکن مالی بیشتری دارد. 

 معماری بیضی

معماری بیضی گونه دوم از انواع معماری مورداستفاده در  

گرفته، معماری بیضی در به بررسی انجاممنطقه است. باتوجه

های واقع در مناطق مرتفع و شمالی کوهستان یعنی دو دهکده

سَم و در یک مورد در کنار معماری دَپ و تنگدهکدۀ کوپی



 مکرانشناختی منطقه سفیدکوه باستانبررسی قوم |و همکاران  حسین واحدی

 
 

82 

متروک دینگر مدور در نواحی غربی کوهستان یعنی دهکدۀ نیمه

اشتن فضای بیشتر، دلیل دمورد استفاده است. معماری بیضی به

در آن تفکیک فضایی به صورت دستی بسیار کاربردی و 

مورداستفاده در نواحی ذکرشده است. معماری بیضی از مصالح 

گیاهی ساخته شده است و همانند معماری مدور ساخته 

ها و چهارچوب بنا به شود اما فرم و شکل قرارگیری تیرکمی

واقع نوعی شکل یک بیضی کامل است. معماری بیضی در

شده از معماری مدور است که به سمت معماری منشعب

کند. در معماری مدور هیچ شدن سوق پیدا میگوشهراست

ای در بنا وجود ندارد اما در معماری بیضی که در دو نوع گوشه

شود، در نوع اول دو گوشه یا ضلع در دو طرف معماری دیده می

در نوع دوم چهار وجود دارد که همان معماری بیضی است و 

خورد که معماری بیضی کنج در چهار طرف بنا به چشم می

گرفته، های صورتدار نام نهاده شده است. طبق بررسیزاویه

تر است. معماری گونه معماری نسبت به معماری مدور مقاوماین

های ضلع شرقی منطقۀ سفیدکوه بلوچستان بیضی در دهکده

ها د در بافت برخی از دهکدهشود اما به صورت منفردیده می

طور تقریبا  در تمامی بناهای )به سلیقه سازنده بنا( و همین

شود. در یک ضلع مذهبی یعنی مساجد، معماری بیضی دیده می

شود ای به شکل محراب دیده میطولیِ بنای مساجد برآمدگی

و در ضلع دیگر دیوار وجود ندارد و مسجد مستقیما  به حیاطی 

دلیل احتمال افزایش جمعیت است که بهکوچک متصل 

شود. چنین ساخته میای از اوقات، ایننمازگذاران در پاره

تزئینات درون این معماری همانند معماری مدور الحاقی و از 

هایی متشکل جنس بدنۀ خود بنا است و معموال  به شکل طاقچه

ز هایی اشده در کنار یکدیگر است که با طناباز چند نی تقطیع

جنس داز به بدنه متصل شده است. در این معماری برخالف 

نوع معماری مدور که اجاق مستطیلی در اکثر بناها کار گذاشته 

شود در این مورد اجاق فقط در یک بنا با کاربری مشخص می

تمامی اعضای دهکده با هر رتبه و  شود.)مطبخ( استفاده می

 کنند.ی استفاده میجایگاه اجتماعی و سیاسی از این نوع معمار

 گوشهمعماری راست

ترین نوع معماری در تعداداین نوع معماری یکی از کم 

 غربی ناحیۀ هایدهکده در گوشهراست منطقه است. معماری

گوآش، های تورکبلوچستان یعنی دهکده منطقۀ سفیدکوه

ترین شود. این معماری درزمرۀ مقاومجوانجا و کوپچو دیده می

گیرد و از مصالح بومی خود ترین نوع معماری قرار میو منسجم

منطقه ساخته شده است. این نوع معماری از دو بخش تشکیل 

شده، بخش اول بدنه اصلی است که از مصالحی همچون سنگ 

ت گل و آهک است و بخش دوم که شامل پوشش سقف با مال

پذیر است. بخش دوم دارای سه های تجزیهاست و جزء بخش

گرفته روی بدنۀ بنا از جنس های افقیِ قرارالیۀ متشکل از تیرک

بدنۀ درخت خرما یا درختان کهن کنار، حصیری بافته شده روی 

ها تیرک و مالت کاهگل روی آن است. طبق شواهد و بررسی

 خاص اجتماعی طبقۀ مشخص شد که این نوع معماری مختص

 اعضای و دهکده خان یعنی) متفاوت اقتصادی وضعیت با

مذهبی در دهکده  عنوان معماریو در تنها مورد به( اشخانواده

معموال  در کنار این نوع  .شودجوانجا به خدمت گرفته می

شود. داخل معماری، سازۀ مدور سنگی نیز ساخته و استفاده می

زای تجمالتی و یادگارهای کهن از این معماری کاالهای شأن

شود که شباهت زیادی به دوران آغاز پیشینیان قرار داده می

شده در داخل و بیرون بنا کشاورزی دارد. تزئینات استفاده

های اولیه فاقد پوشش متفاوت است اما بیرون بنا در نمونه

های متأخر دارای مونهکه در نسفیدکاری است؛ درحالی

سفیدکاری هستند. تزئینات درونی این معماری بسیار متنوع، 

گسترده و البته منسجم است. این نوع معماری معموال  در جهت 

گیرد و بسته به شرایط خاصی متغیر است. اگر خاصی قرار نمی

گوشه را به دو بخش تقسیم کنیم، در یک بخش بناهای راست

وجود دارد و دارای دو طاقچه در دو گوشۀ  ای داخل بناشومینه

این بخش است. در بخش دیگر نیز سکویی از دو تیرک چوبی 

عنوان محل نشستن شود که یا بهدر ارتفاعات مختلف ساخته می

و یا محل قرارگیری وسایل و لوازم خانه است. در دو طرف بنا 

 یعنی در امتداد اضالع طولی، چهار پنجره وجود دارد.

هایی است که جوامع تغییر کاربری یکی از مکانیزم

موردمطالعه برای بهربرداریِ هرچه بیشتر از شرایط فعلی 

 کاربری تغییر دالیل ازجمله برند.جغرافیایی منطقه به کار می

 و موردنظر جامعۀ فعلی شرایط به توانمی هاسازه فضای

 برای. کرد اشاره تخریب دربرابر سازه آن استقامت میزان

 اقامتگاه به بوده انبار که هالوگ از یکی است ممکن نمونه

 میزان به بستگی عمل این برعکس. یا دهد کاربری تغییر

 به دسترسی سیاسی، وضعیت اقتصادی، وضعیت تولیدات،

یا  و رشد میزان اقلیمی، شرایط سازه، استقامت میزان منابع،

 هایدهکده توسعۀ روند در همگی که دارد جمعیت کاهش

 متأثر جامعه آن افراد زندگی سبک نزول یا ارتقا و موردنظر

 است، چون اهمیت حائز بسیار هاخانه این کاربری است.

 و گوناگون مصارف در مدتی به بنا هر فضای است ممکن
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 شده دیده نیز موارد بعضی در یا و داده شود اختصاص متعدد

فضایی که  مثال  خاصی است. کاربرد مختص فضا هر که است

 استفاده آذوقه و وپزپخت مواد نگهداری عنوان آشپزخانه یابه

 است که متغیر انبار فضای و است همواره ثابت شودمی

و پس از  انبار دیگر زمانی اقامتگاه، در زمانی در است ممکن

.(3شود )تصویر  تبدیل اقامتگاه به دوباره آن
 

 
ای با ( سازهF ،ای با پالن بیضی( سازهE، خشتی سازۀ مدور( بقایای D ،گلیحصیری سازۀ مدور( C ،سنگی سازۀ مدور( B ،دازی سازۀ مدور( A .3 تصویر

 (.1398)نگارندگان،  گوشهپالن راست

 

 الگوی معیشتی 

منظور هایی که در جوامع موردمطالعه بهگر از ویژگییکی دی

شناخت هرچه بهترِ تعامالت اقتصادی و رشد فرهنگی و سیاسی 

های ها در قیاس با یافتهطور استفاده از این دادهآنان و همین

باستانی مؤثر است، الگوی معیشتی است. الگوی معیشتی در 

رسد تنوع نظر میبین این جوامع بسیار متنوع و مهم است و به 

الگوهای معیشت در بین جوامعی با ساختار سیاسی و فرهنگی 

تر از ای و مهمپیچیده، در تعامالت درون منطقهساده و یا نیمه

ای از دیرباز تا امروز به همین شکل بوده منطقهآن تعامالت برون

است. الگوی معیشتی در بین جوامع سفیدکوه بلوچستان به نُه 

شود که هرکدام به نوعی در روند زندگی میقسمت تقسیم 

کند. بر این اساس معیشت روزمره این جوامع نقش ایفا می

توان به نُه بخش یعنی کشاورزی، جوامع منطقۀ سفیدکوه را می

دامداری، باغداری، شکارگری، گردآوری، تولیدگر، تجارت، 

کارگری، ماهیگیری تقسیم کرد. همۀ این الگوهای معیشتی در 

صورت یکجا موضوعیت ندارد و روستاهای ها بهدهکده همۀ

های جغرافیایی و اقلیمی خاص منطقۀ به ویژگیمختلف باتوجه

کند و خود یک یا چند گونه از الگوهای معیشتی استفاده می

جوار و های همبرای نیازهای دیگر خود به تبادل کاال با دهکده

ازاد تولید و تجارت پردازند. تبادل میا شهرهای مدرن منطقه می

درصد در اقتصاد این جوامع  50تا  40ای چیزی حدود منطقه

ترین مشاغل جوامع تأثیرگذار است. کشاورزی و دامداری از مهم

مذکور هستند و باغداری در کنار دامداری، کشاورزی و تجارت 

های اصلی در بین جوامع مذکور است. باغداران به تولید از شغل

پردازند و الگوهای شغلی همچون کارگری، میخرما و مرکبات 

شکارگری، ماهیگیری و گردآوری از مشاغل مکمل هستند. 

غرق آبی )در الگوی کشاورزی این جوامع به صورت دیم و نیمه

موارد محدود( و اقدام به کشت اقالمی همچون عدس، باقال، 
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کنند. در الگوی دامداری گوجه، کدو، خشخاش، پیاز و غیره می

پرورش بز که حیوان کاربردی در منطقۀ سفیدکوه است، با 

کنند. برخی قوروت تولید میشیر، ماست، روغن، کشک و قره

از اقالم دامی، و تولیدات کشاورزی در منطقۀ سفیدکوه مبادله 

شوند و این اقالم به مناطق بیرون از سفیدکوه نیز صادر می

گوی شوند. اقالمی همچون عسل که نتیجۀ انجام المی

دستی، توسط گردآوری در فصول خاص است در کنار صنایع

شود. الگوی دالالن خریداری و به کویت و امارات صادر می

ترین ای کاال یکی از مهممنطقهتجارت و مبادالت درون

بر داشتن رابطۀ مستقیم اقتصادی با الگوهایی است که عالوه

رهنگی نیز جایی فسایر الگوهای معیشتی، بر انتشار و جابه

مؤثر است. با این کار، جوامع بومی جهت عرضه کاالی خود با 

های مختلف در تماس هستند و تبادل فرهنگ و فرهنگ

دهد. الگوی معیشت ها رخ میهای جدید بین آنتکنولوژی

برمبنای کارگری یکی دیگر از الگوهایی است که باعث ورود 

الزمن در این شود. سها میهای جدید در میان دهکدهفرهنگ

سالی های خشکجوامع مزبور در ماه»نویسد: خصوص می

دست زمان با برداشت خرما به باغات خرمای مناطق پایینهم

مانده را آمده و بعد از برداشتِ اصل محصول، خرمای باقی

کنند و گاهی نیز در روند برداشت گردآوری کرده و مصرف می

کسانی که شرایط و (. 1362)سالزمن، « کنندخرما کمک می

امکانات مناسب برای کار در دهکده را ندارند برای کارگری به 

بر کسب اموال ممکن است روند و عالوهتر میجوامع بزرگ

تخصص جدیدی را آموخته و در بازگشت به دهکدۀ خود این 

تخصص جدید را برای مردم خود به ارمغان آورند که برای 

ای را به دنبال گاه اجتماعی ویژهبر تمکن مالی، جایایشان عالوه

خواهد داشت. یکی از نکات جالب دربارۀ معیشت این جوامع 

شود و هاست در این جوامع دیده نمیامر راهزنی بود که مدت

شد. در این جوامع در رسد در گذشته انجام مینظر می به

شد، فصول خشک سال که کشاورزی و دامداری دچار رکود می

ناچار برای تأمین مایحتاج خود به روستاهای همردان دهکده ب

برد های تجاری و مسافری دستدست و یا کاروانپایین

رو به خوبی در بین جوامع پیششدن بهزدند. تخصصیمی

ای خورد و برخی از مشاغل جایگاه اجتماعی ویژهچشم می

دارند. این مشاغل مربوط به قشر خاصی از جامعه است که 

(.Diamond, 1999)اند رگری از این دستهمعماری و شکا
 

 
( شکارگری D( دامداری )گله بز( C، ( باغداری )نخلستان(B ،جات(( کشاورزی )برداشت صیفیA ،معیشت در سفیدکوه ۀتصاویری از شیو .4 تصویر

 (139822نگارندگان، ))شکارچی همراه با اسلحه و ادوات شکار( 

 

 های باستانی شواهد و یافته

ای بالغ در نخستین فصل بررسی منطقه موردبحث، محدوده

بر هفتاد کیلومترمربع از قسمت شرقی و یال مرکزی و جنوبی 

کوه سفیدکوه در مرز کوهستان ناهموار سفیدکوه تا امتداد رشته

                                                           
 از مجموعه آقای جواد قارایی برداشته شده است. Dعکس  -22

استان هرمزگان و کرمان بررسی شد که این محدودۀ هفتاد 

یال جنوبی هکتاری به دو بخش تقسیم شد. منطقۀ اول که در 

شرقی این یال شروع کوه سفیدکوه واقع است، از جنوبرشته

کوه در بخش بلوچستان غربی این رشتهشده و به نواحی جنوب
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کوه سفیدکوه در منطقۀ مکران های شمالی رشتهو قسمت

شود. منطقۀ دوم نیز مربعی کوچک است )بلوچستان( منتهی می

ترین قسمت در شرقیکوه سفیدکوه و که در آخرین نقطۀ رشته

قرا دارد و بر سر راه فنوج به بنت قرار گرفته است. در بخش 

یازده محوطۀ باستانی شناسایی شد که در نزدیکی  اول،

های باستانی استقرارهای فعلی در منطقه بودند. این محوطه

ای و دورهطور کلی به دو دسته شامل استقرارهای تکبه

شده های باستانی شناساییشوند. محوطهگورستان تقسیم می

های ای هستند. میزان یافتهدورهدر این منطقه عموما  تک

 6که تنها در طوریسطحی هر محوطه بسیار محدود است، به

محوطه، قطعات سفالی با  11محوطۀ باستانی از مجموعِ 

 پراکنش بسیار کم مشاهده شد.

موع شده، از مجبه مطالعات گاهنگاری نسبی انجامباتوجه 

عدد از  4آمده در منطقه، احتماال  دستقطعه سفال به 30

تاریخ ازهایی متعلق به دورۀ پیشها مشابه نمونهسفال

ها متعلق به دورۀ تاریخی است که عدد از آن 24وسنگ(، )مس

عدد  2های پارتی )تاریخی( و و سفال 23شامل گونۀ سفال لوندو

بر سفال، تعلق دارد. عالوهها نیز به دورۀ اسالمی )معاصر( از آن

ای با تزئین دم یک قطعه النگوی شیشهدر سطح محوطۀ بارگدن

های سبز، نارنجی و زرد مشاهده شد طنابی و چندرنگ به رنگ

ه.ق است  8شده، احتماال  متعلق به قرن که طبق مقایسۀ انجام

آباد، بمپور، کالت هایی همچون زلفکه مشابه محوطه

ی و قصرالقدیم است. در بخش دوم در جمشیدی، چاه حسین

محوطۀ سررود نیز یک نمونه النگوی شیشه مدور مفتولی یافت 

های سیاه، سبز شد. این النگو با نوارهای مرصع چندرنگ به رنگ

ه.ق است که طبق  10-8و نارنجی احتماال  متعلق به قرن 

توان آن را مشابه نمونۀ محوطه الحشریمن دانست. ها میمقایسه

شود که ها شواهد معماری را شامل میمین دسته از یافتهدو

های بسیار مناسبی دلیل پیروی از الگوی مدور و بیضی نمونهبه

آید. سومین دسته از شواهدی برای مقایسه با امروز به شمار می

ها هستند. که در منطقه شناسایی شده است گور و گورستان

ر فصل اول را شده ددرصد از گورهای شناسایی 10حدود 

درصد از گورها را  50تاریخ )عصر آهن؟(، ازگورهای مدور پیش

مانده را گورهای اسالمی درصد باقی 40گورهای دورۀ تاریخی و 

شده در منطقۀ های تاریخی شناساییدادند. نمونهتشکیل می

های دیگر در بلوچستان و مناطق سفیدکوه همانند سایر نمونه

                                                           
23- Londo :دومین گروه سفال شاخص و مهم در جنوب و  وسفالی جز ٔ  این گونه

 (.De Cardi,1983) دوم و سوم ق.م است ٔ  شرقی ایران است و متعلق به سدهجنوب

تاریخی ازها و در نمونۀ پیششۀ سنگجوار از انباشت الهم

طور مدور و منظم بدون مصالح در هر دو مورد ساخته شده به

شده در این فصل از بررسی طبق های شناساییاست. نمونه گور

تاریخ و ازمطالعات گاهنگاری نسبی به دو طیف زمانی پیش

تاریخی منطقه، ازتاریخی نسبت داده شده است؛ گورهای پیش

سنگ در هایی همچون محوطۀ مردهجهبه مقایسه با محوطهتوبا

پاکستان، امالنار و هفیت در عمان، و محوطۀ توتان در ایران 

گذاری نسبی تاریخ (1393آبادی و همکاران، )هاشمی زرج

اند. گورهای تاریخی برحسب شکل و فرم آن متشکل از شده

ه با های متنوعی ازجمله بیضی، مدور و چهارگوش است کطیف

)هاشمی کوه، توتان، چیدگی و چشنگر هایی مثل دمبمحوطه

(. 5قابل مقایسه است )تصویر (1393آبادی و همکاران، زرج

منطقۀ بنت که به حوزۀ مطالعاتی سفیدکوه بسیار نزدیک است 

بررسی شد و در این منطقه نیز چنین  1381و  1388در سال 

)شیرازی، صل شد هایی درمورد گورها حاگذارینتایج و تاریخ

آمده و گاهنگاری دستبراساس شواهد به (.1398؛ 1381

های حوزۀ عمان و پاکستان، سابقۀ تدفین شده در محوطهانجام

گردد در این مناطق به هزارۀ دوم و سوم پیش از میالد بازمی

پژوهشگرانی که روی  (.1393آبادی و همکاران، )هاشمی زرج

اند، توجهی انجام دادهات قابلگورهای موجود در ایران مطالع

دهند گورهای موجود در بلوچستان ایران، تداوم احتمال می

جوار بوده که تا دوران اشکانی رواج سنت تدفین از مناطق هم

؛ اما تاکنون (1393آبادی و همکاران، )هاشمی زرجداشته است 

 گذاری در منطقه انجام نشده است. کاوش هدفمند با انجام تاریخ

های حاصل از بررسی تر گفته شد، سفالطورکه پیشانهم

ای روشن به سه دورۀ فرهنگی تعلق دارد و عموما  زمینۀ قهوه

)مایل به نارنجی( یا قرمز مایل به نارنجی )آجری( با آمیزۀ کانی 

درشت است که پوشش گلی غلیظ دارد. فرم ظروف از نوع کاسه 

را ظروف  و بشقاب است با پخت کامل که بیش از نیمی

های معاصر نیز دارای رنگ دهند. سفالساز تشکیل میدست

ساز هستند. در این بررسی، نخودی روشن و بدون پوشش و چرخ

دست یک نمونه لبۀ سفال خاکستری نیز از محوطۀ سررود به 

ها دارای های قابل تأمل است. نیمی از سفالآمد که جزو نمونه

ای مایل به نگ قهوهنقش هستند که شامل نقش خطی به ر

ترین مهمشود. از قرمز و نقش افزوده با تزئینات کنده می

 است.سفال لوندو  ،آمده در این فصلدستههای سفالی بنمونه
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فارس، خلیج حاشیۀدر  یسفال عمدۀ دومین گروه وسفال لوندو جز

 وجزعالوه اینکه ؛ بهشودمی ن محسوبدریای عمان و مکرا

فرجامی، )هست های سفالی شاخص در منطقۀ شرق ایران نیز گونه

سر اورل باستانی توسط  محوطۀ 30سفال لوندو در بیش از  .(1392

در هند، پاکستان، افغانستان و ایران شده و شناسایی  24اشتین

 یدر مناطق . این گونۀ سفالی(1392فرجامی، پراکنده است )

قلعه نهبندان، کالت شاپوری، یحیی کرمان، قلعه گیو، چون تپههم

در تمامی نواحی غربی  خراسان جنوبی، تقریبا   ۀتپه گبر در محدود

چون جهاالوان، خاران و ساراوان و هم ، مناطقیبلوچستان پاکستان

کوه و هزارمردی در محدودۀ بلوچستان ایران، دامب در بالالس

ن نواحی تریدر غربیو طور در حوزۀ جازموریان منطقۀ بمپور، همین

 محوطۀ کفتری در فارس پراکنده است. تاپراکنش 
 
 

 
ای دورۀ ( معماری گور خرپشتهD( احتماالً معماری مذهبی یا مسکونی، Cمعماری مسکونی و کاربردی،  B)های بقایای معماری، ( نمونهA. 5تصویر 

 (1398تاریخی )نگارندگان، 

 

در ساخت این نوع سفال دقت کمی به کار رفته است و 

دلیل آمیزۀ درشتی که در خمیرۀ سفال وجود دارد بافت به

سفال خشن است. خمیرۀ آن از پخت کاملی برخوردار است 

ولی در مواردی جوهر آن نپخته توصیف شده است و معموال  

ساز ورتی دارند که غالبا  دستطیف رنگی قرمز، آجری و ص

(. تزئینات در این گونۀ 1392اند )فرجامی، ساخته شده

سفالی معموال  شامل نقوش کنده، افزوده و نقاشی به رنگ 

ای تیره، سیاه، قرمز، کروم یا آجری بر روی یک پوشش قهوه

(. 1392ای روشن یا کرم است )فرجامی، گلی قرمز و قهوه

وع کاربری از درون یا بیرون با معموال  ظروف برحسب ن

پوشش لعاب غلیظ گلی و در مواردی لعابی رقیق پوشیده 

(. سفال لوندو اغلب دارای 1398اند )واحدی و سمیعی، شده

                                                           
24 -Sir Aurel Shtain 

 دالبری حلقه، خطوط شامل هامایهصیقلی زبر است. نقش

 بز و اسب ویژهبه حیوانات نقوش و هامثلث عمودی، مواج

(. سفال لوندو ازنظر طرح در 1376 هرینک،)هستند  کوهی

های سیلک برخی از نقوش مشابهت خاصی با نقش سفال

(. فرم ظروف در این گونۀ سفالی به 1392دارد )فرجامی، 

های شکل )زاویه دار(، کوزههای قایقیها، کاسهصورت پیاله

 است که در ساغرها و هاکاسه مایل،های شانه و بلند گردن با

 نوع اند. سهآمده دست به سطحی هایسفال مجموعه بیشتر

 ظرفی ها،آن ترینعمومی که شده از این گونه شناسایی کاسه

گرد،  شانۀ با دیگر گونۀ و دارزاویه هایشانه و ایشعله لبۀ با

است )فرجامی، ساده  باریک لبۀ با بازدهانه بدنۀ کروی، کاسۀ

های لبه با بزرگ و کوچک اندازۀ دو در و ساغرها( 1392
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 یک شکل، بازنگی یا دارزاویه و گاهی مواج اندکی و باریک

 گونهاین 25دیکاردی بار،اولین .بودند تخت یا دیسکی پایۀ

 م.ق دوم هزاره اواخر به متعلق را آن و کرد شناسایی را سفال

 و شد اصالح و بازنگری گذاریاین تاریخ بعدها اما دانستمی

هرینک، )گرفت  قرار میالد از پیش سوم و دوم سدۀ مابین

 از که 14کربن گذاریتاریخ هاینمونه . براساس(1376

 بوتیدامبآجاب هایکاوش از پاکستان و منطقۀ بلوچستان

 برابر با تاریخی است دست آمدهجهاواالن به در نال نزدیک

 هاینمونه دیگر کهحالیدر م ارائه داده است.ق 36±2111

بال الس در بوتیبودی از آمدهدستبه و شدهگذاریتاریخ

دهند می دست به ق.م را 2170±28 حدود در تاریخی

را  سفال گونۀ دیکاردی در ابتدا تاریخ این (.1392)فرجامی، 

 بعدها دانست ولیمی میالد از پیش دوم هزاره اواخر به متعلق

 سدۀ بین را آن و کرد اصالح و را بازنگری گذاریتاریخ این

براساس نظر  (.1392)فرجامی، داد  قرار م.ق دوم و سوم

 سفال پارتی دورۀدیکاردی و کارلوفسکی این نوع سفال هم

 به هاآن از لوندو سفال که نیز هاییشود و محوطهتلقی می

 تاریخی دورۀ شاخص هایمحوطه عنوانبه اندآمده دست

 .(De Cardi, 1983شوند )برای مطالعه بیشتر رک. می معرفی

به غنای فرهنگی باالی منطقۀ مکران و تداوم آن باتوجه

حتی تا به امروز، این درست است که ما گمان کنیم 

تاریخ در منطقۀ سفیدکوه جزو ازهای منسوب به پیشسفال

ای طور کلی امروزه در نواحیتولیدات بومی متأخر بودند اما به

هنوز  تاریخازاز بلوچستان سبک سفالگری مشابه دوران پیش

این  (.21، ص. 1391)مهرآفرین و همکاران، پابرجا است 

های گاهنگاری مطلق را موضوع اهمیت انجام آزمایش

کند. سفالگران امروزینِ منطقه نیز با پیروی دوچندان می

های بطئی و یا به تاریخی خود از چرخازاز اجداد پیش

صورت کامال  ساده و ساز به ساخت سفال بهصورت دست

شناسی، ورزند. طبق مطالعات مردمتدایی مبادرت میاب

سفالگران معموال  از جوامع کشاورز روستایی بوده و 

محصوالت خود را به صورت مبادلۀ پایاپای در درون روستا 

فروشی در بازارهای مناطق پرجمعیت یا به صورت دست

، 27، کلک26کنند. روستاهایی همچون هلونچکانعرضه می

فارس و دریای ناطق نوار ساحلی خلیج، م29، جنگل28فنوج

و در آخر کلپورگان جزو بارزترین  30میتگعمان، کوه

شرقی ایران های سفالگری متداوم در منطقۀ جنوبنمونه

های سفالگری . سنت(1398)واحدی و سمیعی، هستند 

 با ایویژه هایشده ازنظر نقش و طرح شباهتبردهنام

 حسینی،چاه بمپور، لهازجم همجوار هایفرهنگ هایسفال

جعفرآباد دارد. این  و امری یحیی، ابلیس، ،3و  2آباد شمس

 رفتار ساخت، فنون تولید، های امروزین، در سبکسفال

مشابه دوران نوسنگی و  آموزش و انتقال سبک و سفالگری

مفرغ  عصر یا و سنگ و در شکل ظروف مشابه دوران مس

انقراض این نوع سنت در بیشتر به (. باتوجه6است )تصویر

مناطق ایران، بلوچستان ویترینی از این نوع فرهنگ است 

ای خاص از سفالگری در بیش دهندۀ تداوم شیوهکه نشان

.(Vahedi & Samiei, 2019) هزار سال است 6از 
 

 
، ازتاریخی)؟(های پیش( سفالE ،ای( النگوهای شیشهD و (C ،( سفال اسالمیB ،( سفال متعلق به عصر آهن)؟(A ؛اشیاء حاصل از بررسی .6 تصویر

Fهای تاریخی( سفال، G(1398)نگارندگان،  های شاخص( طرح سفال 

 گیریو نتیجه حثب

                                                           
25 -De Cardi Beatrice 
26 -Holonchokan 
27 -Kalok 

28 -Fanuj 
29 -Jangal  
30 -Kohmitag 
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یکجانشین با ساختار پژوهش حاضر روی جوامع نیمه

پیچیده و با الگوی متنوع و گستردۀ سیاسی ساده و نیمه

معیشتی نظیر دامداری، کشاورزی، باغداری، ماهیگیری، 

تولیدگری، گردآوری، تجارت، کارگری و شکارگری انجام شد 

که از الگوی معماری مدور، بیضی و با درصد ناچیزی 

مند هستند. این جوامع در بسیاری موارد رهگوشه بهراست

شدن مشاغل نیز به صورت مستقل هستند و تخصصی

ها مشهود است. جوامع یادشده، ملموس در بعضی از کلنی

ماندۀ فرهنگ غنی و اصیل است که از دیرباز با حفظ باقی

دلیل طور بهسنت و فرهنگ پیشینیان خود و همین

قابل دسترس، همچنان به  قرارگیری در نقاط محصور و غیر

های مدرن و حیات خود ادامه داده و از ادغام با فرهنگ

های سفالی به یافتهتوجهشهرهای کالن برحذر بوده است. با

توان های باستانی منطقه میشده از محوطهای کشفو شیشه

گیرد را به عصر آنچه امروزه به صورت تخصصی انجام می

ط داد و معماری این جوامع مفرغ و مس و سنگ منطقه بس

های ترین گونهمقایسه است. از مهمنیز با دورۀ نوسنگی قابل

توان از معماری روستایی در منطقۀ سفیدکوه مکران می

معماری مدور دازی یاد کرد که فراوانی آن بسیار بیشتر از 

انواع دیگر است و مشخصا  بسیار تجدیدپذیر است. تعداد 

دلیل اینکه مستقیما  با سنگی به های تجدیدناپذیرسازه

خانه در ارتباط است، کمتر از جایگاه اجتماعی صاحب

شناختی نیز های باستانهای تجدیدپذیر بوده که یافتهسازه

کنند و یکی از دالیل عدم کشف آسان صحت آن را تأیید می

شناختی منطقۀ های باستانهای باستانی در بررسیدهکده

های این موضوع، عدم وجود نهشته برمکران نیز عالوه

دلیل نوع معماری مورداستفاده در منطقه و نیز باستانی به

مانده نظیر کمربند سنگی ریختگی، تنها شواهد برجایهمبه

های دازی در اثر شرایط محیطی و انسانی است. دور لوگ

جوامع ساکن سفیدکوه مکران از الگوی سیاسی برپایۀ نظام 

طلب در طوایف خود یی و نیز جامعۀ مساواتساالر ابتداخان

ها با خان و یا به روایتی مند هستند و سرپرستی دهکدهبهره

کدخدای دهکده است که از عصر مفرغ تاکنون این ساختار 

طور کلی نظام سیاسی در این اجتماعی حفظ شده است. به

جوامع به شکل خطی است و افراد یک دهکده همگی در 

شدۀ های کشفکنند. محوطهم همکاری میامور دهکده با ه

کنند که امروزه نیز حاصل از این بررسی از الگویی تبعیت می

های منطقه دیده دقیقا  با همان کیفیت در برپایی دهکده

های فصلی و یا سطوح ها در تراس رودخانهشود. دهکدهمی

شوند که برخالف کوهی ساخته میعرض و مسطح میانکم

وهستانی و ناهموار منطقۀ سفیدکوه، مسطح زمین سیمای ک

توان در آن، خانه بنا کرد. سکونت در کنار هستند و می

ها تضمین مناسبی برای استفاده از آب دائمی است رودخانه

بر آب خوراکی جوامع انسانی، آب الزم برای مصرف که عالوه

کند. روابط دام و پرورش محصوالت باغی را نیز فراهم می

آمیز است و در ظاهر ها بسیار مسالمتن دهکدهسیاسی بی

ها باشد دلیل روابط خویشاوندی بین اهالی دهکدهتواند بهمی

بر رابطۀ خویشاوندی، عدم تداخل رسد عالوهاما به نظر می

ها مؤثر قلمروها و منابع مشترک نیز در عدم نزاع بین دهکده

و  ها به هم و تخصصاست. از طرفی، نیاز اعضای دهکده

محصوالت یکدیگر باعث شده از منازعات کاسته شود. عموما  

قرن دارند و در صورت حضور ها عمری در حدود نیمدهکده

طور مداوم در محل سکونت خواهند داشت و منابع حیاتی به

کنند. تر نقل مکان میدر غیر این صورت به مکانی مناسب

رایط الگوی کوچ در این منطقه، برخالف زاگرس براساس ش

فصلی نیست و کوچ در زمان نیاز و عدم وجود منابع غذایی 

جایی انجام دهد. در میان این جوامع سه نوع جابهرخ می

گیرد؛ حرکت نوع اول در محیط پیرامونی و در منطقه می

جایی دهکده است و یا دلیل جابهگیرد که یا بهصورت می

وار. های همجدلیل ارتباطات کاری و قومی با دهکدهبه

دلیل شغلی و یا تهیۀ مایحتاج خانواده جایی نوع دوم بهجابه

گیرد و شخص یا اشخاص به شهرهای بزرگ صورت می

دلیل مسائل جایی نوع سوم بهکنند. جابهنزدیک عزیمت می

شغلی است که ممکن است بعضی از افراد برای مدتی به 

شهرهای دوردست همچون پایتخت و یا کشورهای همجوار 

های خانوادگی بسیار کم دلیل وابستگیجرت کنند که بهمها

ها هرچه که باشد جاییافتد. نوع و دلیل این جابهاتفاق می

شود های مناطق دیگر به این جوامع میموجب انتقال فرهنگ

و روستاهایی که به مراکز شهری نزدیک و موردرجوع 

های کوچک اطراف نیز هستند نقش کلیدی در این دهکده

دلیل شرایط ای همچون بارگدن که بهدارند. دهکده امر

های نوین عنوان دروازۀ ورود فرهنگجغرافیایی خاص به

هایی همچون تپه بررسی است، یادآور نقش محوطهقابل

یحتی و تل ملیان در دوران آغاز شهرنشینی است. یکی از 

شناسی آغاز شهرنشینی و دورۀ سؤاالت متداول در باستان

عصر مفرغ به عصر آهن، دلیل و نحوۀ پراکندگی گذار از 
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ای وسیع در این دوران های خاصی است که در گسترهیافته

شود. تجارت راه دور شاید پاسخ این سؤال باشد اما دیده می

جوامع روستایی کوچکِ بسته که در مسیر تجارت نیستند 

یابند؟ پاسخ روز دست میهای بهچگونه به این تکنولوژی

ر الگوی معیشت برمبنای کارگری نهفته باشد که شاید د

مشاهده وضوح قابلتأثیر آن در جوامع سفیدکوه بلوچستان به

توان آن را به گذشته نیز بسط داد. این نوع جوامع است و می

تر در حوزۀ طور کلیانسانی از دیرباز در منطقۀ مکران یا به

ان با اند اما به مرور زمشرق حضور داشتهجنوب و جنوب

های روزافزون، تر و حضور تکنولوژیگسترش جوامع مدرن

تر ادغام شده و های بزرگاین جوامع در اجتماعات و فرهنگ

امروزه درصد کمی از این جوامع در منطقه باقی مانده است. 

های های اخیر با هدف کمک به ساکنان روستادر سال

ها دهکدهکشی و جاده برای بسیاری از این محروم، آب لوله

به یکجانشینی دائم و توجهبرداری رسیده است که بابه بهره

رفتن ارتباط سریع و آسان با جوامع شهری موجب ازبین

مانده از دوران ساختار اجتماعی و فرهنگی تنها جوامع باقی

 تاریخ در ایران شده است. ازپیش

 

 سپاسگزاری

معنوی بخشی از این پژوهش مرحون حمایت مالی و 

باشد، از تمامی عزیزانی که در دانشگاه دانشگاه شهرکرد می

مذکور همچون جناب آقای دکتر محمود حیدریان که به 

اند کمال تشکر را داریم. از پیشبرد این پژوهش کمک کرده

آقایان دکتر بهروزعمرانی )رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی 

شکده و گردشگری(، دکتر روح اهلل شیرازی )رئیس پژوه

های شناسی( و دکتر سیامک سرلک به جهت حمایتباستان

دریغ علمی و معنوی بسیار سپاسگذاریم و از جناب آقای بی

اصغر واحدی به عنوان حامی مالی فصل اول طرح مذکور 

کنیم و همچنین از آقایان دکتر محمود تشکر و قدردانی می

انه از کنیم، صمیمبلوچی و جواد قارایی تشکر و قدردانی می

تمامی دست اندرکاران، عزیزان و همکارانی که در حد توان 

 اند، سپاسگذاریم.در این طرح همکاری داشته

 

 منابع مالی

نویسنده نامه کارشناسی ارشد این مقاله همسو با پایان

تحت عنوان )رویکردی  مسئول )حسین واحدی(

های ارتفاعات مرکزی شناختی برسکونتگاهمردمباستان

های بخش بنت، نیکشهر( تان؛ مطالعه موردی دهکدهبلوچس

و تصویب شده شناسی دانشگاه شهرکرد در گروه باستانکه 

با مجوز  طی طرح پژوهشی با حمایت مالی دانشگاه مذکور

گردشگری کشور و دستی  فرهنگی، صنایع پژوهشگاه میراث

های سکونتگاهشناسی با عنوان )بررسی و شناسایی باستان

با شماره  15/06/1398سفیدکوه مکران( در تاریخ  منطقه

 .، نگارش شده استگرفته 98101388مجوز 

 

 تعارض منافع

 تعارضی در منافع وجود ندارد گونهچیهبین نویسندگان 

 

 هانوشتپی

نویسندۀ ارشد نامۀ کارشناسیاین مقاله همسو با پایان -1*

ن )رویکردی عنوا با مسئول )حسین واحدی(

های ارتفاعات مرکزی سکونتگاه شناختی برمردمباستان

های بخش بنت، نیکشهر( بلوچستان؛ مطالعۀ موردی دهکده

شناسی دانشگاه در گروه باستاننگارش شده است. پژوهش 

و طی طرح پژوهشی با حمایت مالی تصویب شده شهرکرد 

 فرهنگی، صنایع دانشگاه شهرکرد با مجوز پژوهشگاه میراث

گردشگری کشور با عنوان )بررسی و شناسایی و دستی 

سفیدکوه مکران( در تاریخ  های منطقهشناسی سکونتگاهباستان

 گرفت.   98101388با شماره مجوز  15/06/1398

های دازی متشکل از تیرک شبکۀ مشبک: یا چهارچوب -2*

 دهد.یا چوبی که بدنه یا تمام بنا را تشکیل می

ها قرار ای که روی تیرکالیۀ پوشاننده مابین: الیه -3*

این  .آیدگیرد و درواقع نوعی عایق گرما و سرما به حساب میمی

های متراکم بوده و در ساخت نوع عایق در گذشته همان داز

 د.شولحاظ می این عارضه ،معماری بیضی

ها: هم از نظر شکل پالن و هم از نظر فرم و هم از توپی -4*

توپی از  .ها متفاوت استنظر ساخت و سازه با دیگر انواع کپر

چون لوگ، تیت، همهای دیگری نام وترین نوع کپرها است بادوام

کپر نیز دارد. البته این نوع معماری در منطقۀ موردمطالعۀ این 

 د.شودازی )معماری مدور دازی( یاد میوگطرح با نام ل

های موردبهربرداری یکی دیگر از معماری ها:الدی -5*

طور مداوم داشته و به مردمان بلوچ است، کاربرد مسکونی به

نسبت به انواع دیگر  ،شودشکل یک سولۀ بیضی ساخته می

 15تا  12معماری بومی بلوچ و کپرها طول عمر باالیی )بین 

 ینات زیبا و خاصی بوده است.ئد و دارای تزدار (سال
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برای استفاده از سایه در محیط باز بوده و دارای کاپار:  -6*

شکل یا نامنظم است و سقفی صاف و مسطح دارد پالن مستطیل

نار پوشیده شده های نخل یا درختان کهور و داز و کُکه با شاخه

دو دهکده است و کاربری آن متغیر است و در معماری مذهبی در 

 .دیده شدکوه سفیددر منطقۀ 
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 به نگاهی. (1396فتیده. ) قمری محمد و سجاد سمیعی،
 مطالعات در آن به توجّه اهمیّت و تجربی شناسیباستان
 ملی همایش مجموعه مقاالت سومین .شناسیباستان

 .804-795 ص. تهران. ایران شناسیباستان

دارابی و  حجت نوسنگی.. (1390کارتر. ) مک فاستر سوزان

 .سمیرا :. تهران1زاده )مترجمین(. جلد  حسین جواد

 مهین در ینیشهرنش آغاز. (1383منصور. ) سید سجادی، سید

 .96-63 ،6 ،یشناسنامه انسان. رانیا فالت یشرق

 (.1391اهلل؛ مرادی، حسین؛ سلطانی، مجتبی. ) روح شیرازی،

 شواهدی مکران دریای هایکرانه در متاخر ماهیگیری روستاهای
 ملی همایش اولین باستانی. ماهیگیری روستاهای بازسازی برای

 28؛ رانیا یجمهوری اسالم دریایی اقتدار و مکران سواحل توسعه

 ؛ تهران.1391بهمن  30 تا

شناسی باستان بررسی طرح. (1381اهلل. )روح شیرازی،
 .(منتشرنشده) شناسیباستان . تهران: پژوهشکدهشهرنیک

 شهرستان بررسی مقدماتی گزارش. (1388اهلل. )روح شیرازی،
 فرهنگی،صنایع میراث سازمان اسناد آرشیو . زاهدان:شهر نیک

 (. منتشرنشده)بلوچستان  و سیستان استان گردشگری و دستی

 بین تاریخازپیششناسی باستان (.1394حسن. ) طالیی،
 . تهران: سمت.النهرین

 تاریخچه درسی جزوه. (1384حسن. ) نشلی، فاضلی
 (.منتشرنشده)تهران  . تهران: دانشگاهشناسیباستان

گسترش سفال لوندو در محدوده (. 1392فرجامی، محمد. )
ها، شناسی ایران دستاورد. همایش ملی باستانخراسان جنوبی

 ماه ،25روزها، دانشکده هنر دانشگاه بیرجند، ها، آسیبفرصت

 .1392 ،اردیبهشت 

 مفرغ عصر استقرارهای شناسیگونه (.1383) حسین. مرادی،
 .بمپور و سرباز ماشکید، هایرودخانه حاشیه در بلوچستان

زاهدان  دانشگاه شناسی،باستان گروه ارشد،کارشناسی نامهپایان

 (. منتشرنشده)
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 و یشناسباستان یسازیبوم. (1391مهدی. ) مرتضوی،

. وبلوچستان ستانیس استان یمورد مطالعه: یسنت یهنرها

 .46-37 ،2 ران،یا یشناسباستان یهاپژوهش

(. 1391اهلل. )مهرآفرین، رضا؛ علیزاده، فاطمه؛ شیرازی روح

 نامه. همجوار مناطق با آن یهمگون و یاشکان دوره در مکران سفال
 .7-24(. 3)2 ،یشناسباستان

های فرهنگ(. 1398واحدی، حسین و سجاد سمیعی. )
سفالگری کَلُک، فنوج و هلونچکان یادآور سفالگری دوره نوسنگی 

. های سفالگری بلوچستان(شناسانه فرهنگباستان)معرفی قوم

کتاب چکیده مقاالت هفتمین همایش بین المللی باستان شناسان 

 شگاه تهران.های همجوار. تهران: دانجوان: ایران و سرزمین

 از الگوهایی با امروزی هایدهکده. (1398) .حسین واحدی،
. ایران شرقجنوب هایدهکده موردی مطالعه نوسنگی؛ مردمان

: جوان شناسان باستان المللی بین همایش هفتمین مقاالت چکیده

 .تهران دانشگاه همجوار. تهران:های سرزمین و ایران

. (1394آریامنش، شاهین. ) حامد؛ نسب، وحدتی

 میراث تهران: پژوهشگاه .ایران سنگی پارینه شناسیباستان

 .گردشگری و فرهنگی

اهلل؛ فرزین، سامان؛ آبادی، حسن؛ شیرازی روحهاشمی زرج

 در یسنگ یهانیتدف از ییهاافتهینو(. 1393ظهوریان، مریم. )

 یهاپژوهش (.چابهار و کشهرین یهاشهرستان) رانیا مکران
 . 95-112(، 7) 4 ران،یا یشناسباستان

چوبک.  ترجمه حمیده .پارتی سفال(. 1376ارنی. ) هرینک،

 فرهنگی. میراث سازمان تهران: انتشارات

 
 

 
 


