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در باستانشناســی جنوبغــرب آســیا ،دشــت جیرفــت بهعنــوان یــک منطقــۀ مهــم و کانونــی در عصــر
مفــر غ شــناخته میشــود .دلیــل شــهرت جیرفــت بهواســطۀ کشــف اشــیاء تدفینــی فــراوان حاصــل از حفریــات
قاچــاق و مهمتــر ،بهدلیــل دســتاوردهای علمــی شــش فصــل کاوش در محوطههــای کنارصنــدل اســت.
پــس از یــک دهــه وقفــه در کاوشهــای باستانشناســی پیشازتاریخــی در جیرفــت ،پــروژۀ محوطــۀ ورامیــن
جیرفــت آغــاز شــد و تاکنــون بهمــدت دو فصــل انجام شــده اســت .در ایــن مقاله نتایج پژوهشهــای میدانی
انجامشــده در محوطــۀ ورامیــن ارائــه میشــود .کارهــای صورتگرفتــه در قالــب «پــروژۀ پیشازتاریخــی
ورامیــن» طــی دو فصــل عبارتنــداز )1 :گمانهزنــی بهمنظــور تعییــن عرصــه و حریــم محوطــه )2 ،تهیــۀ نقشــۀ
توپوگرافــی و انجــام بررســی هدفمنــد ســطحی محوطــه بهمنظــور تعییــن وســعت محوطــه در ادوار مختلــف
فرهنگــی ،فرآینــد شــکلگیری و نحــوۀ رشــد محوطــه و تعییــن کارکــرد بخشهــای مختلــف آن )3 ،کاوش
الیهنــگاری محوطــه بهمنظــور تعییــن توالــی فرهنگــی دشــت و ارائــۀ گاهنــگاری مطلــق )4 ،کاوش دو گــور
ســردابهای جهــت شــناخت ســاختار گورهــا و الگوهــای تدفیــن در عصرمفــر غ منطقــه .اصلیتریــن هــدف
از کاوش محوطــۀ ورامیــن (بهعنــوان بخشــی از یــک شــبکۀ اســتقراری گســتردهتر) شــناخت فرآیندهــا و
پویاییهــای بومــی شهرنشــینی اولیــه و رونــد تکاملــی تمــدن جیرفــت بــود .پــروژۀ محوطــۀ ورامیــن جیرفــت
نشــانداد اســتقرار در ایــن محوطــه از اواخــر هــزارۀ پنجــم پیشازتاریــخ آغــاز شــده اســت و طــی هزارههــای
چهــارم و ســوم پیشازتاریــخ تــداوم داشــته اســت؛ همچنیــن وجــود یــک کارگاه تولیــد ظــروف ســنگی و
مهرهــای ســنگی بــا وســعتی بالغبــر نیــم هکتــار مســتند شــد .از دیگــر دســتاوردهای ایــن پــروژه ،معرفــی
یــک دورۀ جدیــد فرهنگــی مربــوط بــه اواخــر هــزارۀ چهــارم و اوایــل هــزارۀ ســوم پیشازتاریــخ (-3300
 2900پ.م ).در دشــت جیرفــت اســت کــه تاکنــون ناشــناخته مانــده بــود ،ایــن دورۀ فرهنگــی جدیــد
«دورۀ ورامیــن» نامگــذاری شــد .در توالــی فرهنگــی منطقــه ،دورۀ ورامیــن حدفاصــل دورۀ علیآبــاد و دورۀ
کنارصنــدل جنوبــی جــای میگیــرد.
کلیدواژگان :تمدن جیرفت ،دورۀ ورامین ،کنارصندل ،حوزۀ فرهنگی هلیلرود.
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دشــت جیرفــت بهعنــوان یکــی از مهمتریــن مناطــق باستانشناســی فــات ایــران ،ســزاوار انجــام پروژههــای
باستانشناســی علمــی روشــمند ،پرس ـشمحور و مــدوام اســت .جیرفــت بــا محوطــۀ کنارصنــدل و قدمــت
هــزارۀ ســوم پیشازتاریــخ شــناخته میشــود و اطالعــات مــا از فرهنگهــای قبــل و بعــد از هــزارۀ ســوم
پیشازتاریــخ در دشــت جیرفــت بســیار انــدک اســت« .پــروژۀ پیشازتاریخــی ورامیــن» بــا هــدف ُپــر کــردن
ایــن خــأ اطالعاتــی راهانــدازی شــد؛ چراکــه ایــن محوطــه دارای فرهنگهــای هــزارۀ پنجــم تــا پایــان هــزارۀ
ســوم پیشازتاریــخ اســت و میتوانســت در ایجــاد یــک توالــی دقیــق فرهنگــی از منطقــه ،دسـتکم بــرای ســه
هــزار ســال کمــک کنــد .یکــی از دغدغههــای علمــی نگارنــده پیــش از کاوش ورامیــن ،شــناخت فرهنگهــای
نکــه
پیــش از مرحلــۀ شهرنشــینی (اواســط تــا پایــان هــزارۀ ســوم پیشازتاریــخ) در منطقــۀ جیرفــت بــود و ای 
فرهنگهــای دورۀ مسوســنگ منطقــه چــه ســیری را طــی نمودهانــد تــا منتــج بــه شــکلگیری مرکــز بــزرگ
شــهری کنارصنــدل در هــزارۀ ســوم پیشازتاریــخ گردیــده اســت .پیــش از کاوش ورامیــن ،میدانســتیم کــه
دورۀ مسوســنگ جدیــد در دشــت جیرفــت فرهنــگ علیآبــاد ( )Iblis IVاســت کــه تاریــخ مطلــق بــرای
پایــان آن براســاس کاوش محوطــۀ دهنــو شــهداد  3300پ.م .معیــن گردیــده بــود (اســکندری1397 ،؛
ً
اســکندری1395 ،؛  )Eskandari, 2017و نگارنــده قویــا اعتقــاد داشــت کــه ریشــۀ شهرنشــینی منطقــۀ
کرمــان (جیرفــت و شــهداد) در هــزارۀ ســوم پیشازتاریــخ را بایســتی در فرهنــگ علیآبــاد (3300-4000
توجو کــرد ( .)Eskandari, 2019امــا مســألۀ مبهــم در زمینــۀ توالــی فرهنگــی دشــت جیرفــت،
پ.م ).جسـ 
خــأ فرهنگــی بــود کــه ازلحــاظ زمانــی حدفاصــل فرهنــگ علیآبــاد و دورۀ  Iکنارصنــدل ،یعنــی بــازۀ زمانــی
 3300تــا  2850پ.م .قــرار داشــت .پیــش از کاوش ورامیــن ،فرهنــگ بومــی منطقــه در بــازۀ زمانــی اواخــر
ً
هــزارۀ چهــارم و اوایــل هــزارۀ ســوم پیشازتاریــخ کامــا ناشــناخته بــود و بــا انتخــاب درســت محوطــۀ ورامیــن
ایــن دوره را بــرای نخســتینبار ازطریــق کاوش علمــی شناســایی و معرفــی گردیــد .جالــب اســت بدانیــم پیش
از کاوش ورامیــن ،ســفالها و محوطههــای مربــوط بــه دورۀ ورامیــن ( 3300تــا  2900پ.م ).در منطقــه،
ً
اشــتباها بــه هــزارۀ ســوم پیشازتاریــخ ،یعنــی مرحلــۀ کنارصنــدل نســبت داده میشــدند.
اهــداف اصلــی کاوش و بررســی باستانشناســی محوطــۀ ورامیــن ،شــناخت طر حبنــدی محوطــه،
تعییــن ادوار فرهنگــی و ســالیابی نســبی و مطلــق دورههــای فرهنگــی و همچنیــن مطالعــۀ عقبــۀ دورۀ
شهرنشــینی کنارصنــدل در هــزارۀ ســوم پیشازتاریــخ در دشــت جیرفــت ( )Eskandari, 2019بــوده اســت.
دلیــل انتخــاب محوطــۀ ورامیــن بــرای کاوش ایــن بــود کــه براســاس شــواهد ســطحی ،ایــن محوطــه
دربردارنــدۀ فرهنگهــای دورۀ مسوســنگ جدیــد (فرهنــگ علیآبــاد) و عصرمفــر غ قدیــم (هــزارۀ ســوم
پیشازمیــاد) بــود و از ایــنرو یــک محــل مناســب بــرای مطالعــۀ فرآینــد گــذار از فرهنــگ علیآبــاد بــه
فرهنــگ دورۀ کنارصنــدل در دشــت جیرفــت تشــخیص داده شــد .ایــن دوره در حــوزۀ فرهنگــی هلیـلرود،
یــا حتــی میتــوان گفــت در سراســر کرمــان و بلوچســتان یــک دورۀ ناشــناخته بــود و تنهــا اطالعــات حاصــل
از کاوش از ایــن بــازۀ زمانــی در منطقــۀ جنوبشــرق مربــوط بــه فرهنــگ غیربومــی آغازایالمــی در تپهیحیــی
دورۀ  IVCاســت .دســتاورد کاوش محوطــۀ ورامیــن ،فرهنــگ محلــی منطقــه در ایــن بــازۀ زمانــی را نمایــان
ســاخت کــه تحــت عنــوان «دورۀ ورامیــن» نامگــذاری شــد.
پرســش و فرضیــا ت پژوهــش :در حــوزۀ فرهنگــی هلیــلرود همــواره ایــن پرســش وجــود داشــته
اســت کــه ،حدفاصــل فرهنگهــای دورۀ مسوســنگ جدیــد (علیآبــاد) و فرهنــگ اواســط هــزارۀ
ســوم پیشازمیــاد (فرهنــگ کنارصنــدل) چــه فرهنگــی وجــود داشــته اســت و نقــش آن در شــکلگیری
شهرنشــینی جیرفــت چگونــه بــوده اســت؟ بدینترتیــب ایــن فرضیــه مطــرح میشــود کــه ،محوطــۀ ورامیــن
بهدلیــل دارا بــودن یــک توالــی مناســب از هــزارۀ پنجــم تــا پایــان هــزارۀ ســوم پیشازمیــاد میتوانــد توالــی
دقیــق منطقــه را مشــخص کنــد و وقفههــای فرهنگــی دورۀ مسوســنگ و عصــر مفــر غ دشــت جیرفــت را
پــر کنــد.
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پیشینۀ پژوهش

محوطۀ ورامین

«محوطــۀ ورامیــن» («حاجیآبــاد ورامیــن» نیــز نامیــده میشــود) در  27کیلومتــری جنــوب شــهر امــروزی
جیرفــت و در بخــش غربــی دشــت جیرفــت قــرار دارد .ایــن محوطــه یکــی از بزرگتریــن محوطههــای
پیشازتاریخــی دشــت جیرفــت بهشــمار مـیرود و در ســال  1380هـ.ش .بــا شــمارۀ ثبتــی  4598در فهرســت
آثــار ملــی قــرار گرفــت .محوطــۀ ورامیــن بهعنــوان بخشــی از یــک مجموعــۀ اســتقراری بزرگتــر در فاصلــۀ 6
کیلومتــری جنوبغــرب محوطــۀ کنارصنــدل جنوبــی واقــع شــده اســت (تصویــر  .)1جــادۀ آســفالتۀ جیرفت-
بلــوک ،محوطــۀ ورامیــن را بــه دو بخــش شــرقی و غربــی تقســیم کــرده اســت .محوطــۀ مذکــور از ســمت
غــرب بــه پشــتههای طبیعــی محــدود میشــود و ازطــرف شــمال نخلســتانها آن را دربــر گرفتهانــد .حــد
شــرقی آن یــک رودخانــۀ فصلــی اســت و از ســمت جنــوب بــه باغــات و روســتای گزصالــح منتهــی میشــود.
مــواد فرهنگــی ســطحی در وســعتی بیــش از  80هکتــار در ســطح محوطــه پرا کنــده شــدهاند .ریختشناســی
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انجــام شــش فصــل کاوش علمــی توســط «یوســف مجیــدزاده» در محوطههــای کنارصنــدل جنوبــی،
کنارصنــدل شــمالی ،محطوطآبــاد و گورســتان قلعهکوچــک ،وجــود یــک مرکــز شــهری پیچیــده مربــوط بــه
هــزارۀ ســوم پیشازمیــاد در دشــت جیرفــت را محــرز کــرد ( .)Madjidzadeh & Pittman, 2008اشــیاء
تدفینی فراوان و متنوع (شــاخصترین اشــیاء تمدن جیرفت ظروف ساختهشــده از ســنگ صابون هســتند)
بهدسـتآمده از حفریــات غیرمجــاز در منطقــۀ جیرفــت نیــز ابعــاد مختلفــی از پیچیدگــی جوامــع هــزارۀ ســوم
پیشازمیــاد در درۀ هلی ـلرود را نمایــان ســاخت (حصــاری و پیــران1384 ،؛ مجیــدزاده1382 ،؛ پیــران،
1392؛  .)Eskandari et al., 2019a; Eskandari et al., 2019bپیشــینۀ پژوهشهــای باستانشناســی
در دشــت جیرفــت شــامل بررســی «اســتاین» از محوطههــای شــاخص منطقــه در اوایــل قــرن بیســتم (Stein,
 ،)1937بررســی «علیاکبر ســرفراز» و «ســیدمنصور سیدســجادی» در پیش از انقالب ،و بررســی «داود آبیان»
در قالــب «پــروژۀ کاوش کنارصنــدل» در دشــت جیرفــت اســت کــه منجــربــه شناســایی اکثــر محوطههــای
باســتانی منطقــه شــد (آبیــان)1383 ،؛ همچنیــن بررس ـیهای مشــترک ایران-آلمــان در جنــوب جیرفــت
( )Pfalzner et al., 2019; Pfalzner & Soleimani., 2017و کاوش نجاتبخشی «حمیده چوبک» در
گورســتان ریگانبــار و محوطــۀ کنارصنــدل در ســال  1380هـ.ش .کــه از دیگــر فعالیتهــای باستانشناســی
در جیرفــت بــود .پــروژۀ کاوش پژوهشهــای باستانشناســی هلیــل ( )HARPبهسرپرســتی یوســف
مجیــدزاده طــی ســالهای  81تــا  86هـ.ش .بهمــدت شــش فصــل ()Madjidzadeh & Pittman, 2008
و یــک فصــل کاوش مشــترک «علیدادیســلیمانی» و «ویدالــه» در محوطــۀ محطوطآبــاد در ســال 1387
هـ.ش )Vidale & Desset., 2013; Desset et al., 2013( .از دیگــر کاوشهــای باستانشناســی جیرفــت
بــود؛ اگرچــه هنــوز پرسـشهای بیپاســخ فراوانــی درخصــوص محوطــۀ کنارصنــدل وجــود دارد ،کاوشهــای
هدفمنــد آن در ســال  1386هـ.ش .متوقــف گردیــد .در ســالهای  1396و  1397هـ.ش ،.یعنــی یــک دهــه
پــس از پایــان کاوشهــای کنارصنــدل ،محوطــۀ ورامیــن جیرفــت بــا اخــذ مجــوز از پژوهشــگاه میراثفرهنگی
و گردشــگری کشــور بهسرپرســتی نگارنــده و بــا حمایــت مالــی دانشــگاه جیرفــت طــی دو فصــل مــورد کاوش
قــرار گرفــت .تنهــا در فصــل نخســت کاوش ورامیــن« ،پیتــر فلزنــر» (سرپرســت پــروژۀ مشــترک بررســی جنــوب
کرمــان) در پــروژۀ محوطــۀ ورامیــن همــکاری داشــته اســت.
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روش پژوهــش :روش بـهکار رفتــه در ایــن پژوهــش بــر پایــۀ مطالعــات میدانــی اعـماز بررســی روشــمند
ســطحی و کاوش میباشــد کــه در راســتای پاســخ بــه پرس ـشهای مطــرح شــده انجــام گرفــت .دادههــای
حاصلــه بــه روش توصیفــی ارائــه گردیــده اســت و همچنیــن نتایــج مطالعــات آزمایشــگاهی ســالیابی مطلــق
نیــز بخشــی از ایــن پژوهــش را بــه خــود اختصــاص داده اســت.

|| || 30

ش ــمارۀ  || 13س ــال چ ــهارم || پایـ ــیز || 1399

] [ DOI: 10.30699/PJAS.4.13.27

محوطــه ،بدینشــکل اســت کــه یــک برجســتگی بــزرگ بــه ابعــاد  500در  300متــر در بخــش شــمالی محوطــه
قــرار دارد و بهســمت جنــوب و شــرق دارای شــیب اســت .بهجــز یــک تپــۀ بلنــد بــه ارتفــاع حــدود  7متــر کــه در
بخــش شــمالی محوطــه قــرار دارد ،دیگــر بخشهــا بهشــدت تحتتأثیــر فرســایش آب و بــاد قــرار گرفتهانــد؛
بهطوریکــه در بخــش شــرقی محوطــه ،گورهــا بــرروی ســطح نمایــان شــدهاند (تصویــر  .)2ایــن محوطــه
در دورههــای مسوســنگ ،عصرمفــر غ ،ساســانی؟ و قــرون میانــۀ اســامی مــورد ســکونت قــرار گرفتــه اســت.
یشــود .محوطــۀ
اســتقرار اصلــی ورامیــن مربــوط بــه اواخــر هــزارۀ چهــارم و اوایــل هــزارۀ ســوم پیشازمیــاد م 
ورامیــن بهشــدت مــورد کاوشهــای غیرمجــاز قــرار گرفتــه اســت و بخشهایــی از عرصــۀ آن بــه زمینهــای
کشــاورزی تبدیــل شــده اســت .در ادامــه فعالیتهــای میدانــی صورتگرفتــه در پــروژۀ پیشازتاریخــی
ورامیــن ارائــه میشــود.
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تصویر  .1نقشۀ موقعیت محوطههای مهم عصرمفرغ دشت جیرفت نسبت به یکدیگر (نگارنده.)1395 ،

|| اسکندری :نتایج پروژۀ پیشازتاریخی محوطۀ ورامین|| 31 || ...
] [ DOI: 10.30699/PJAS.4.13.27

وسعت محوطه :گمانهزنی بهمنظور تعیین عرصه و حریم

ً
بهمنظــور دســتیابی بهوســعت و یــا اصطالحــا عرصــۀ محوطــۀ ورامیــن تعــداد  13گمانــۀ آزمایشــی بــه
ابعــاد  1/5×1/5متــر دورتــادور محوطــه ایجــاد شــد .کار از بخــش غــرب محوطــه (حــدود  200متــری غــرب
گورســتان غربــی) آغــاز گردیــد و گمانههــای بعــدی در جهــت عقربههــای ســاعت ایجــاد شــد .کاوش در
هــر گمانــه ،در صــورت برخــورد بــه مــواد فرهنگــی متوقــف میگردیــد؛ درنهایــت محــل گمانههــا بــرروی
نقشــۀ توپوگرافــی مشــخص گردیــد (تصویــر  .)3نتیجــۀ گمانهزنــی در محوطــۀ ورامیــن نشــانداد کــه ایــن
محوطــه مجموعـهای از اســتقرارهای ادوار مختلــف اســت کــه در وســعتی حــدود ( 1200در جهــت شــمالی-
جنوبــی) در  800متــر (در جهــت شــرقی-غربی) پرا کنــده شــدهاند .در نتیجــۀ بررســی ســطحی روشــمند
انجامشــده در محوطــۀ ورامیــن ،وســعت اســتقرارهای هــر دوره محوطــه مشــخص گردیــد.
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تصویر  .2نقشۀ توپوگرافی محوطۀ ورامین و محلهای کاوششده (ترسیم نقشه :علی دانشی).
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بررسی سطحی محوطه :دورهبندی و تعیین وسعت زیستگاههای ادوار مختلف

یکــی از ضروریتریــن اقدامــات یــک باستانشــناس پیــش از انجــام کاوش در یــک محوطــه ،شــناخت آن
محوطــۀ باســتانی اســت و ایــن مهــم از طریــق بررســی آن محوطــه حاصــل میشــود .انجــام یــک بررســی
هدفمنــد ســطحی میتوانســت بــه مــا بگویــد ،محوطــۀ بــزرگ ورامیــن (بــا پرا کندگــی مــواد فرهنگــی بــه
وســعت  90-80هکتــار) چــه ادوار فرهنگــی را دربــر گرفتــه اســت؛ وســعت محوطــه در هــر دوره چــه انــدازه
بــوده اســت و چــه بخشهــای از محوطــه در هــر دوره مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت و همچنیــن بــر
بخــش از محوطــه دارای چــه کارکــردی بــوده اســت و یــا بهعبــارت دیگــر ،تفکیکپذیــری محوطــه از
نشــده ،یــک
لحــاظ کارکــردی بــه چــه شــکل بــوده اســت؛ ازای ـنرو ،بــا هــدف دســتیابی بــا اهــداف تعیی 
بررســی ســطحی هدفمنــد در محوطــۀ بــزرگ ورامیــن انجــام شــد .روش انجــام پیمایــش در بررســی ســطحی
محوطــه بهصــورت خطــی و بــا فاصلــۀ  20متــر از یکدیگــر صورتگرفــت .روش انتخــاب نمونههــای ســطحی
بهصــورت گزینشــی و در راســتای اهــداف تعیینشــده (گاهشــناختی-کارکردی) بــود .موقعیــت هــر مــکان بــا
دســتگاه  GPSثبــت و بــرروی نقشــۀ توپوگرافــی مشــخص میگردیــد .حفریــات غیرمجــاز انجــام در ســطح
محوطــه و همچنیــن فرســایش بــادی سببشــده تــا تنــوع ســفالی زیــادی در ســطح محوطــه نمایــان شــود
کــه در تحلیــل پیکربنــدی محوطــه کمــک میکــرد ،در عــوض زمینهــای کشــاورزی ایجا دشــده در ســطح
ً
و همچنیــن احتمــاال نمونهبــرداری ســطحی گســتردۀ گــروه بررســی مشــترک ایرانی-آلمانــی از ایــن محوطــه
در ســال  2015م )Pfalzner & Soleimani, 2017( .بــرروی ارزیابــی از ســطح محوطــه تأثیــر گذاشــته
اســت .نتیجــۀ بررســی در محوطــۀ ورامیــن نشــان داد کــه ایــن محوطــه از اواخــر هــزارۀ پنجــم پیشازمیــاد
مــورد ســکونت قــرار گرفتــه اســت ،و در هزارههــای چهــارم و ســوم پیشازمیــاد نیــز ســکونت در آن تــداوم
داشــته اســت؛ ســپس ،بعــد از یــک دورۀ طوالنــی در اواخــر دورۀ تاریخــی و قــرون میانــۀ اســام بخشهــای
آن نیــز اســتقرارهایی را در خــود جــای داده اســت.
پیــش از پرداختــن بــه دورهبنــدی انجامشــده بــرای اســتقرارهای محوطــۀ ورامیــن الزم اســت بــه
توالــی فرهنگــی منطقــه نگریســته شــود؛ طبــق کاوشهــای تپهیحیــی ،دورۀ مسوســنگ منطقــه بــا دورۀ
 Vیحیــی شــناخته میشــود ( .)Beale & Lamberg-Karlovsky, 1986براســاس گاهنگاریهــای
جدیــد صورتگرفتــه در منطقــه ،دورۀ یحیــی  VC-Bمربــوط بــه اواخــر هــزارۀ ششــم و ربــع نخســت هــزارۀ
پنجــم پیشازمیــاد ( 4700-5200پ.م ).میشــود و دورۀ یحیــی  VAاز اواســط تــا اواخــر هــزارۀ پنجــم
پیشازمیــاد ( 4200-4700پ.م ).را دربــر میگیــرد (اســکندری1397 ،؛ شــفیعی و همــکاران.)1398 ،
تاکنــون از بخــش مرکــزی دشــت جیرفــت ،اســتقراری قدیمیتــر از هــزارۀ پنجــم پیشازمیــاد گــزارش نشــده
اســت؛ ایــن درحالیســت کــه در بخشهــای جنوبــی حــوزۀ فرهنگــی هلیــلرود فراوانــی محوطههــای
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دورۀ اولیــۀ مسوســنگ بیشــتر اســت (دانشــی و اســکندری1397 ،؛  .)Pfalzner et al., 2019در توالــی
فرهنگــی جیرفــت ،قدیمیتریــن فرهنــگ بهدس ـتآمده از کاوش ،دورۀ محطوطآبــاد  Iیــا علیآبــاد قدیــم
اســت کــه از طــی کاوش محطوطآبــاد معرفــی گردیــد ( .)2013 ,.Vidale & Dessetایــن دوره بــا ســفال
شــاخص بــا نقاشــی دو رنــگ شــناخته میشــود .تاریخگذاریهــای مطلــق بــازۀ زمانــی اواخــر هــزارۀ پنجــم و
ســدۀ نخســت هــزارۀ چهــارم پیشازمیــاد ( 3900-4200پ.م ).بــرای ایــن فرهنــگ پیشــنهاد شــده اســت
( .)Vidale & Desset., 2013پــس از ایــن دوره ،فرهنــگ علیآبــاد دورۀ رایــج در حــوزۀ فرهنگــی هلیـلرود
اســت .براســاس گاهنگاریهــای جدیــد تاریــخ  3300-3800پ.م .بــرای فرهنــگ علیآبــاد مشــخص
شــده اســت (اســکندری .)1397 ،در ادامــۀ توالــی فرهنگــی دشــت جیرفــت ،دورۀ کنارصنــدل جنوبــی I
برابــر بــا  2900تــا  2600پ.م .و دورۀ کنارصنــدل جنوبــی  IIو  IIIبرابــر بــا  2600تــا  2100پیشازمیــاد اســت
(.)Madjidzade & Pittman., 2008
بررســی ســطحی محوطــۀ ورامیــن نشــانداد کــه ایــن محوطــه ،زیســتگاههایی از فرهنــگ گزصالــح
(نیمــۀ دوم هــزارۀ پنجــم پیشازمیــاد) ،فرهنــگ محطوطآبــاد ( Iاواخــر هــزارۀ پنجــم و اوایــل هــزارۀ
چهــارم پیشازمیــاد) ،فرهنــگ علیآبــاد (اواســط هــزارۀ چهــارم پیشازمیــاد) ،فرهنــگ ورامیــن (اواخــر
هــزارۀ چهــارم و اوایــل هــزارۀ ســوم پیشازمیــاد) و همچنیــن فرهنــگ کنارصنــدل (اواســط تــا پایــان هــزارۀ
ســوم پیشازمیــاد) را در خــود جــای داده اســت .در بخــش جنوبــی محوطــۀ ورامیــن ،ســفالهایی بــر روی
ســطح بهدســت آمــد کــه بهنظــر رســید قدیمیتــر از ســفال دورۀ محطوطآبــاد  Iو علیآبــاد باشــند و تاکنــون
از هیــچ کاوشــی در دشــت جیرفــت شناســایی نشــدهاند .بــر ایناســاس میتــوان ایــن ســفالها را مقــدم
بــر ســفال محطوطآبــاد  Iدانســت و تاریــخ ربــع ســوم هــزارۀ پنجــم پیشازمیــاد را بــه آنهــا نســبت داد
و آنرا ســفال گزصالــح (برگرفتــه از روســتایی بههمیــن نــام در جنوبشــرق محوطــه) نامگــذاری کــرد.
وســعت اســتقرار فرهنــگ گزصالــح کمتــر از دو هکتــار اســت و تنهــا منحصربــه بخــش جنوبــی محوطــه اســت
فرهنــگ گمانــۀ شــمارۀ  IIIدر ایــن محــل ایجــاد شــد
(تصویــر  :4چــپ) .بهمنظــور شــناخت بیشــتر ایــن
12
کــه جلوتــر بــدان پرداختــه میشــود .ســفال گزصالــح دارای دیــوارهای کــه نســبت بــه ســفال دورۀ بعــد،
یعنــی محطوطآبــاد ،ظریفتــر اســت و خطــوط پهــن قهــوهای متمایــل بــه ســیاهرنگ بــزرگ بــرروی زمینــۀ
نخــودی ارائــه میکنــد (تصاویــر  5و  .)6آبخوریهــای مخروطیشــکل بلنــد کــه در دورههــای محطوطآبــاد
و علیآبــاد رایــج اســت نیــز در میــان مجموعــۀ ســفالی گزصالــح وجــود دارد (تصویــر  :5اشــکال .)15-7
همچنیــن ظــروف بــزرگ نیمکــروی بــا بدنــۀ نــازک در مجموعــۀ گزصالــح بهچشــم میخــورد (تصویــر ،5
اشــکال  .)6-1بهنظــر میرســید محطوطآبــاد و علیآبــاد دنبالــهرو ســفالهای گزصالــح باشــند و بهطــور
ّ
کلــی فرهنگهــای محطوطآبــاد و علیآبــاد از دل فرهنــگ گزصالــح شــکل گرفتهانــد .ایــن فرضیــه
نیازمنــد انجــام کاوش بیشــتر در الیههــای فرهنگــی دورۀ گزصالــح اســت .از لحــاظ قدمــت ،دومیــن دورۀ
اســتقراری محوطــۀ ورامیــن ،دورۀ محطوطآبــاد  Iاســت .ایــن دوره از کاوش اســتقرار محطوطآبــاد  Iدر
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تصویــر  .4نقشــۀ گســترۀ اســتقرارهای محوطــۀ ورامیــن در دورههــای گزصالــح ،محطوطآبــاد و علیآبــاد (ترســیم
نقشــه :علــی دانشــی).
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عمــق چهارمتــری زیــر ســطح گورســتان غارتشــده هــزارۀ ســومی پیشازمیــاد محطوطآبــاد بهدســت آمــد
و براســاس چهــار نمونــۀ ســالیابی مطلــق ،تاریــخ  4200تــا  3800پ.م .بــرای ایــن دوره مشــخص گردیــده
اســت ( .)Vidale & Desset., 2013براســاس بررســی ســطحی صورتگرفتــه ،وســعت اســتقرار ورامیــن در
ایــن دوره نیــز حــدود ســه تــا چهــار هکتــار بــوده و برخــاف دورۀ قبــل کــه تنهــا در جنــوب محوطــه محــدود
وجــود داشــت ،آثــار دورۀ محطوطآبــاد در مرکــز محوطــه نیــز وجــود دارد (تصویــر  ،4وســط) .ســفال دورۀ
محطوطآبــاد ســفال از لحــاظ فنــی ،ســفال پیشــرفتهای اســت کــه بهخوبــی بــرروی چــرخ یــا بــا اســتفاده از
قالــب ،فــرم داده شــده اســت و بــا تنوعــی از رنگهــای ســیاه ،قرمــز و ســفید بــرروی زمینــۀ قرمــز صورتیماننــد
نقاشــی شــده اســت (تصویــر  :7چــپ) .در کنــار ایــن ســفال شــاخص محطوطآبــاد ،در ایــن دوره ســفالی کــه
پیشتــر در دورۀ علیآبــاد بهنــام -ســفال بــا یــک یــا چنــد ردیــف برجســته زیــر لبــه( -تصویــر  :7راســت)
ً
شــناخته میشــد ،نیــز رایــج بــوده اســت .دورۀ ســوم اســتقراری محوطــۀ ورامیــن ،دورۀ نســبتا شناخت هشــدۀ
علیآبــاد اســت .ایــن دوره در فرهنــگ غالــب دو ربــع میانــی هــزارۀ چهــارم پیشازمیــاد در جنوبشــرق
ایــران اســت و از غــرب کرمــان تــا منطقــۀ بلوچســتان گســترش یافتــه اســت .براســاس تاریخگذاریهــای
مطلــق بهدســت آمــده از کاوش تپهدهنــو ،ایــن فرهنــگ در بــازۀ زمانــی  3300-3800پ.م .جــای میگیــرد
(اســکندری1395 ،؛ اســکندری .)1397 ،از کاوش گمانــۀ  Iمحوطــۀ ورامیــن ایــن دوره شناســایی شــد و
ســالیابی مطلــق آن نیــز مشــخص گردیــد ،جلوتــر بــدان پرداختــه خواهــد شــد .براســاس بررســی ســطحی و
همچنیــن کاوشهــای صورتگرفتــه ،مشــخص شــد کــه وســعت محوطــۀ ورامیــن در دورۀ علیآبــاد بــه
حــدود  10هکتــار رســیده اســت و در ســه بخــش جنــوب ،مرکــز و شــمال محوطــه (الیههــای زیریــن تپــۀ
اصلــی) متمرکــز بــوده اســت (تصویــر  :4راســت) .یــک کارگاه تولیــد ســفال مربــوط بــه دورۀ علیآبــاد در مرکــز
محوطــه شناســایی شــده کــه در ادامــه معرفــی میشــود .چهارمیــن دورۀ محوطــۀ ورامیــن ،دورۀ بســیار
مهــم و تــازه شناختهشــدۀ «ورامیــن» اســت کــه براســاس ســالیابی مطلــق بهدس ـتآمده از گمانــۀ  Iتاریــخ
آن حــدود  3300تــا  2900پ.م .اســت .دو گــور ســردابهای کاوششــدۀ محوطــۀ ورامیــن نیــز مربــوط بــه ایــن
دوره هســتند .اوج وســعت محوطــۀ ورامیــن در ایــن دوره بــوده اســت کــه براســاس بررســی صورتگرفتــه
و گمانههــای کاوششــده ،چنیــن بهنظــر میرســد کــه دســتکم حــدود  35هکتــار بــوده اســت کــه از
اینمیــان بیــش از  20هکتــار آن گورســتان اســت (تصویــر  :8چــپ) .در ایــن دوره ،نیمــۀ جنوبــی محوطــۀ
ورامیــن مــورد ســکونت نبــوده اســت و تنهــا بخــش شــمالی محوطــه آثــار دورۀ ورامیــن را داراســت .یــک
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تصویــر  .7ســفال دورۀ محطوطآبــاد (چــپ) و ســفال بــا یــک یــا چنــد ردیــف برجســتۀ زیــر لبــه (راســت)( ،نگارنــده،
.)1395

گورســتان بــرروی یــک پشــتۀ حــدود  10هکتــار در بخــش غربــی محوطــه وجــود دارد کــه از جنــوب تپــۀ
اصلــی بهســمت جنــوب امتــداد دارد .طــی کاوش گمانــۀ  IIدر ایــن بخــش یــک گــور ســردابهای کشــف شــد.
حفریــات غیرمجــاز ،نشــان از تراکــم بــاالی گورهــا در ایــن بخــش دارد .بخــش شــرقی محوطــه (شــرق جــادۀ
آســفالته) نیــز گورســتان دیگــری از ایــن دوره وجــود دارد کــه باتوجــه بــه فرســایش شــدید در ایــن بخــش،
تعــداد زیــادی از گورهــا بــرروی ســطح نمایــان شــدهاند .یــک گــور ســردابهای طــی کاوش گمانــۀ  VIIدر
گورســتان بخــش شــرقی کشــف شــد .بخــش اســقراری دورۀ ورامیــن در بخــش شــمالی محوطــه وجــود دارد،
طــی کاوش گمانــۀ  Iوجــود یــک بخــش اســتقراری بــرروی تپــۀ اصلــی مربــوط بــه ایــن دوره شناســایی شــد.
پنجمیــن دورۀ فرهنگــی محوطــۀ ورامیــن ،دورۀ کنارصنــدل جنوبــی یــا عبارتــی دورۀ شــکوفایی شهرنشــینی
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درۀ هلیـلرود اســت .در ایــن دوره ماننــد دورۀ ورامیــن ،بخــش شــمالی محوطــه مــورد ســکونت قــرار گرفتــه
ً
اســت و عمدتــا محــدود بــه تپــۀ اصلــی و بهویــژه شــرق آن میشــود .وســعت اســتقرار دورۀ کنارصنــدل
ً
محوطــۀ ورامیــن نســبت بــه دورۀ قبــل ،یعنــی دورۀ ورامیــن کاهــش پیــدا میکنــد و حــدودا بــه کمتــر از
 10هکتــار میرســد (تصویــر  :8راســت) .محوطــۀ ورامیــن در ایــن دوره دارای یــک گورســتان در مجــاورت
شــمال و شمالشــرق تپــۀ اصلــی ،بخــش مســکونی در شــرق تپــۀ اصلــی و یــک کارگاه تولیــدی ظــروف و
زیــورآالت ســنگی اســت کــه در مجــاورت جنوبشــرق تپــۀ اصلــی قــرار دارد .یکــی از دســتاوردهای جالــب
ایــن پــروژه ،کشــف اتفاقــی یــک گنجینــه شــامل پنــج شــئ مفرغــی اســت .ایــن مجموعــه مربــوط بــه دورۀ
کنارصنــدل اســت کــه بــا فاصلــه از اســتقرار آن دوره ،دفــن شــده اســت .پــس از وقف ـهای طوالنــی ،محوطــۀ
ً
ً
ورامیــن در قــرون میانــی اســامی مجــددا مــورد ســکونت قــرار گرفتــه اســت کــه عمدتــا در شــرق و جنوبشــرق
محوطــه متمرکــز اســت.

بررسی سطحی و تفکیکپذیری کارکردی محوطه

عالوهبــر تعییــن وســعت اســتقرارهای ادوار مختلــف محوطــۀ ورامیــن ،یــک هــدف مهــم دیگــر در بررســی
ســطحی محوطــه دنبــال میشــد و آن مطالعــۀ محوطــه از لحــاظ کارکــردی اســت (جــدول  .)1جهــت نیــل
بدینمقصــود ،در هنــگام نمونهبــرداری ســطحی بهگونـهای عمــل شــد تــا کارکــرد هــر بخــش از محوطــه تــا
جاییکــه امــکان داشــت براســاس مــدارک و مــواد فرهنگــی ســطحی مشــخص گــردد .انجــام ایـنکار نتایــج
ـشرو را در پــی داشــت؛ نخســت ،مشــخص شــد کــه هســتۀ آغازیــن محوطــه در نیمــۀ دوم هــزارۀ پنجــم
پیـ ِ
پیشازمیــاد در جنوبیتریــن بخــش محوطــه بهعنــوان یــک روســتای اســتقراری شــکل گرفتــه اســت
و ایــن کارکــرد تــا آغــاز هــزارۀ چهــارم پیشازمیــاد نیــز تــداوم داشــته اســت؛ امــا در اواســط هــزارۀ چهــارم
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پیشازمیــاد ،یعنــی دورۀ علیآبــاد ،عالوهبــر بخشهــای اســتقراری کــه قســمت قبلــی بــدان پرداختــه
شــد ،یــک کارگاه تولیــد ســفال در مرکــز محوطــه نیــز وجــود داشــته اســت (تصویــر  :4راســت) کــه پیــدا شــدن
ســفالهای زیــاد زایلشــده و کورههــای تولیــد ســفال دلیــل ایــن مدعاســت .از لحــاظ کارکــردی ،محوطــۀ
ورامیــن در دورۀ ورامیــن ( 2900-3300پ.م ).بــه ســه بخــش قابلتقســیم اســت کــه شــمال یــک بخــش
اســتقراری در تپــۀ اصلــی و مجــاورت آن ،بهویــژه در جهــت شــمال و شــمالغرب و دو بخــش گورســتانی
بســیار بــزرگ در غــرب و شــرق محوطــه (تصویــر  :8چــپ) کــه بــرروی همدیگــر وســعتی بیــش از  20هکتــار
را تشــکیل میدهنــد .محوطــۀ ورامیــن در منظــرگاه فرهنگــی دشــت جیرفــت در ســدههای پایانــی هــزارۀ
چهــارم پیشازمیــاد بهعنــوان یــک مرکــز مهــم گورســتانی ایفــای نقــش میکــرده اســت .نکتــۀ جالــب ایــن
اســت کــه همزمــان بــا دورۀ ورامیــن ،چنــد گورســتان بــزرگ چنــد ده هکتــاری دیگــر در بخــش مرکــزی دشــت
جیرفــت وجــود داشــتهاند کــه از مهمتریــن آنهــا میتــوان بــه گورســتان ریگانبــار اشــاره کــرد کــه در چهــار
کیلومتــری جنوبشــرق محوطــۀ ورامیــن قــرار دارد و توســط «حمیــده چوبــک» کاوش نجاتبخشــی شــده
اســت .در دورۀ کنارصنــدل (اواســط تــا اواخــر هــزارۀ ســوم پیشازمیــاد) محوطــۀ ورامیــن از لحــاظ کارکــردی
دارای ســه کارکــرد :اســتقراری ،گورســتانی و صنعتــی بــوده اســت (تصویــر  :8راســت) .شــاید بتــوان گفــت
محوطــۀ ورامیــن در دورۀ کنارصنــدل ،یعنــی زمانــی کــه کنارصنــدل بهعنــوان یــک مرکــز شــهری بســیار مهــم
ایفــای نقــش میکــرده اســت ،بهعنــوان یــک مرکــز صنعتــی جهــت تولیــد ظــروف ســنگی از جنسهــای
نظیــر مرمــر ،ســنگصابون و واگنوفیلــوم ( )Waagenophyllumو انــواع مهرههــای ســنگی در
متنــوع
ِ
منظــرگاه شــهری دشــت جیرفــت ایفــای نقــش میکــرده اســت.
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الیهنگاری محوطۀ ورامین

یکــی از اصلیتریــن اهــداف کاوش محوطــۀ ورامیــن ایجــاد یــک توالــی فرهنگــی و جــدول گاهنــگاری بــرای
دورۀ مسوســنگ و عصرمفــر غ دشــت جیرفــت بــود .بــرای انجــام ایــن هــدف ،پنــج گمانــۀ I, III, IV,
 VIII, IXایجــاد شــد .گمانــۀ  Iمهمتریــن گمانــۀ الیهنــگاری محوطــه اســت کــه بــرروی تپــۀ اصلــی در
شــمال محوطــه قــرار دارد (تصویــر  .)9ایــن گمانــه بــا ابعــاد  3×3متــر بــاز شــد و تــا عمــق  320ســانتیمتر
کاوش شــد .کاوش الیهنــگاری در ایــن گمانــه ،یــک توالــی منظــم از اواســط هــزارۀ چهــارم تــا اوایــل هــزارۀ
ســوم پیشازمیــاد ارائــه داده اســت؛ یعنــی بــازۀ زمانــی گــذار از دورۀ مسوســنگ بــه عصرمفــر غ .در ایــن
گمانــ ه اســت کــه بــرای نخســتینبار یــک فرهنــگ جدیــد شناســایی شــد بــا ســفالهایی کــه تاکنــون از
کاوش در دشــت جیرفــت بهدســت نیامــده بــود و در ایــن مقالــه ایــن فرهنــگ تحتعنــوان دورۀ ورامیــن
معرفــی میشــود .کاوش در گمانــۀ  Iمنجــر بــه شناســایی شــمار  44لوکــوس اعــم از :انباشــت ،دیــوار ،اجــاق،
کــف اســتقراری و تدفیــن شــد .براساســنمونه کربــن  14تاریخگــذاری مطلــق بهدسـتآمده ،ایــن گمانــه یــک
توالــی فرهنگــی منســجم از  3600تــا  2900پ.م .را ارائــه کــرده اســت .الیهنــگاری ایــن گمانــه براســاس ســه
معیــار ســازههای معمــاری ،ســفال و گاهنــگاری مطلــق بازســازی شــد .پنــج مرحلــۀ معمــاری طــی کاوش این
گمانــه بهدســت آمــد کــه قدیمیتریــن آن مربــوط بــه دورۀ علیآبــاد اســت و دیگــر مراحــل مرتبــط بــا دورۀ
ورامیــن هســتند .مراحــل معمــاری پنجگانــۀ ایــن گمانــه از جدیــد بــه قدیــم شــمارهگذاری شــدند .مرحلــۀ اول
معمــاری در عمــق  100ســانتیمتری یافتشــد و شــامل دو دیــوار قطــور متقاطــع هســتند (لوکــوس  1011و
 )1015کــه حــدود نیممتــر از ارتفــاع دیوارهــا باقیمانــده اســت (تصویــر  .)10چنیــن بهنظــر میرســد کــه ایــن
ً
ســازه بخشــی از یــک معمــاری نســبتا عظیــم بــوده اســت کــه بــرروی تپــۀ اصلــی ورامیــن ســاخته شــده اســت.
خش ـتهای ب ـهکار رفتــه در ایــن ســازه در دو انــدازۀ متفــاوت  5×20×40و  5×20×20ســانتیمتر هســتند.
دیــوار بزرگتــر ایــن ســازه دارای  340ســانتیمتر طــول و یــک متــر عــرض اســت (در جهــت شــمالغربی-
جنوبشــرقی) و نیــم متــر از ارتفــاع آن باقیمانــده اســت .دیــوار کوچکتــر ایــن ســازه دارای  60ســانتیمتر
عــرض اســت ،بــه داخــل دیــوارۀ غربــی گمانــه امتــداد دارد و تنهــا یــک متــر از طــول آن در گمانــه بهدســت
آمــد .لوکوسهــای مرتبــط بــا ایــن ســاختمان خشــتی عبارتنــداز لوکوسهــای  1017 ،1016 ،1013 ،1012و
 .1021از آنجایــی کــه تنهــا بخشــی از نقشــۀ ســاختمان در کاوش مــا یافــت شــد ،نمیتــوان ب هطــور قطــع
دربــارۀ کارکــرد بنــا صحبــت کــرد؛ امــا باتوجــه بــه ضخامــت دیوارهــا و نقشــۀ بــزرگ بنــا میتــوان پیشــنهاد
کــرد کــه بــا یــک ســاختمان بــزرگ و یــا شــاید یــک بنــای یادمانــی بــر فــراز تپــۀ اصلــی ورامیــن روبـهرو هســتیم.
دومیــن مرحلــۀ معمــاری ایــن گمانــه ،درســت در زیــر مرحلــۀ اول و در عمــق  150ســانتیمتری نمایــان شــد.
ایــن معمــاری مشــتکل از دو دیــوار خشــتی متقاطــع بــه طــول  360و عــرض  40ســانتیمتر اســت .در ایــن
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طــی دو فصــل کاوش در محوطــۀ ورامیــن جیرفــت تعــداد  9گمانــه ایجــاد شــد .هــر یــک از گمانههــای
ایجادشــده بــا هــدف خــاص و پاســخ بــه پرســش مشــخصی کاوش شــد .محــل گمانههــای نیــز طــوری
انتخــاب شــد تــا تمــام ادوار فرهنگــی پیشازتاریخــی محوطــه را دربــر بگیــرد .روش ثبــت و ضبــط در کاوش
محوطــۀ ورامیــن روش لوکــوس بــود و تمامــی انباش ـتها و عــوارض بــا شــمارۀ لوکــوس جداگان ـهای ثبــت
میگردیدنــد .از هــر لوکــوس نمونههــای آزمایشــگاهی شــامل نمونههــای ذغــال ،نمونــۀ خــاک بــرای
بایگانــی ،نمونــه خــاک بــرای آزمایشــات محیطــی ،نمونــ ۀ خــاک بــرای مطالعــات گیاهباستانشناســی،
نمونــۀ جانورباستانشناســی برداشــت شــد و مشــخصات هــر یــک از نمونههــای مذکــور در فرمهــای
جدا گانــه ثبــت گردیــد .کاوش ورامیــن اطالعــات ارزنــدهای از وضعیــت دورههــای فرهنگــی ،تاریــخ مطلــق
ادوار فرهنگــی ،ســاختار گورهــا و شــیوههای تدفیــن و همچنیــن ویژگیهــای مــواد فرهنگــی محوطــه ارائــه
کــرد.
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بررســی ســطحی و چالههــای حفــاری قاچــاق ســطح محوطــه مشــخص کــرد کــه محوطــۀ ورامیــن بهعنــوان
یــک مرکــز گورســتانی ویــژه در دورۀ ورامیــن و دورۀ کنارصنــدل در دشــت جیرفــت ایفــای نقــش کــرده اســت.
کارکــرد اصلــی محوطــۀ ورامیــن در دورۀ ورامیــن ( 2900-3300پ.م ).گورســتانی بــا وســعت بیــش از 20
هکتــار بــوده اســت (تصویــر  .)8بهنظــر میرســد در ایــن دوره ،دو گورســتان یکــی در غــرب و دیگــری در
شــرق محوطــه وجــود داشــتهاند .گورســتان غربــی بــرروی یــک پشــته در جهــت شــمالی-جنوبی قــرار گرفتــه
اســت کــه تــا تپــۀ اصلــی شــمال محوطــه امتــداد دارد .گورســتان شــرقی در شــرق جــادۀ آســفالته جیرفــت-
بلــوک در جهــت شــمالی-جنوبی واقــع شــده اســت .گورســتان شــرقی بهشــدت مــورد فرســایش آبــی قــرار
گرفتــه اســت ،بهطــوری کــه بســیاری از گورهــا بــر روی ســطح نمایانشــده هســتند .دو گــور مربــوط بــه
دورۀ ورامیــن طــی دو فصــل پــروژه کاوش شــد .گــور شــمارۀ  ،1یــک گــور سردابهایشــکل اســت کــه در
گورســتان غربــی قــرار دارد (تصویــر )14؛ ایــن گــور ســالمترین گــور دشــت جیرفــت اســت کــه تاکنــون از طریــق
کاوش علمــی از کاوش گمانــۀ  IIبهدســت آمــد .ایــن گــور بهشــکل ســردابهای اســت کــه شــامل یــک چالــۀ
دسترســی بــا ابعــاد  1/5متــر در  70ســانتیمتر کــه در عمــق  90ســانتیمتری بــه یــک فضــای بیضیشــکل
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مرحلــۀ معمــاری از خش ـتهای بــا ابعــاد  5×20×20ســانتیمتر اســتفاده شــده اســت .پنــج ردیــف خشــت از
ارتفــاع دیوارهــا باقیمانــده اســت .یــک کــف اســتقراری (لوکــوس  )1027بــا یــک اجــاق مرتبــط بــا معمــاری
مرحلــۀ دوم بهدســت آمــد .دو دیــوار متقاطــع ایــن معمــاری بــه داخــل دیوارههــای گمانــه امتــداد دارنــد کــه
نشــان از یــک ســازۀ بــزرگ دارد (تصویــر  .)11دو تاریــخ مطلــق کربــن ،14تاریخــی میــان بــازۀ زمانــی  3300تــا
 3100پ.م .را بــرای ایــن مرحلــۀ معمــاری ارائــه میکنــد .مرحلــۀ ســوم معمــاری در عمــق  180ســانتیمتری
شناســایی شــد و در عمــق  220ســانتیمتری بــه پایــان رســید .ایــن مرحلــه شــامل یــک دیــوار بــه طــول 180
ســانتیمتر در جهــت شــرقی-غربی اســت و یــک دیــوار شــمالی-جنوبی کــه بهخوبــی حفــظ نشــده اســت.
ایــن دو دیــوار خشــتی همدیگــر را قطــع میکننــد و ابعــاد خش ـتهای ایــن مرحلــه بهماننــد مرحلــۀ قبــل،
 5×20×20ســانتیمتر اســت .نتایــج دو نمونــۀ ســالیابی مطلــق ،تاریــخ حــدود  3300تــا  3150پ.م .را بــرای
ایــن مرحلــۀ معمــاری ارائــه میکننــد .یــک الیــۀ انباشــت (لوکــوس  )1037بــه ضخامــت  20ســانتیمتر،
مرحلــۀ چهــارم معمــاری را از مرحلــۀ ســوم معمــاری جــدا میســازد .مرحلــۀ چهــارم معمــاری نیــز بــه دورۀ
ورامیــن تعلــق دارد کــه در عمــق  240ســانتیمتری نمایــان گردیــد .ایــن معمــاری از یــک دیــوار خشــتی
بــه عــرض  40ســانتیمتر و حــدود دو متــر طــول تشــکیل شــده اســت کــه در بخــش جنــوب بــه یــک دیــوار
دیگــر عمــود میشــود .حــدود  30ســانتیمتر از ارتفــاع معمــاری مرحلــۀ چهــارم باقیمانــده اســت و ابعــاد
خش ـتهای ب ـهکار رفتــه در آن  5×20×40ســانتیمتر اســت .آزمایــش ســالیابی مطلــق بــرروی ســه نمونــۀ
ذغــال از لوکوسهــای  1039و  1037تاریــخ بیــن  3500تــا  3200پ.م .را بــرای ایــن مرحلــه ارائــه میکننــد.
مرحلــۀ پنجــم ،پایینتریــن مرحلــۀ اســتقراری در ایــن گمانــه اســت کــه شــامل یــک کــف اســتقراری
بــدون آثــار معمــاری اســت ،امــا مرتبــط بــا یــک اجــاق بیضیشــکل بــزرگ اســت (تصویــر  .)12یــک مهــرۀ
عقیــق (از لوکــوس  ،)1043یــک درفــش اســتخوانی (از لوکــوس  ،)1012قطعــات ســفالی کارشــده ب هشــکل
دایــره و همچنیــن قطعــات اشــیاء مفرغــی و ادوات ســنگی بهدســت آمــد .قطعــات شکســتۀ ســنگصابون
تنهــا از نهشــتههای یــک متــر باالیــی گمانــه بهدســت آمدهانــد و درنتیجــه میتــوان گفــت بــه دورۀ بعــد از
ً
ورامیــن تعلــق دارنــدُ .مهــر مســطح ســفالی از بافــت معمــاری مرحلــۀ اول بهدســت آمــد و قدمــت آن احتمــاال
حــدود  3000پ.م .اســت .ایــن ُمهــر بهشــکل هش ـتوجهی اســت و طــرح آن مشــبک اســت (تصویــر .)13
ُمهــر ورامیــن ،شــبیه یــک ُمهــر از گمانــۀ  9کنارصنــدل جنوبــی اســت (Madjidzadeh & Pittman, 2008:
 )fig. 28: Fکــه نشــان میدهــد یــک ســبک بومــی از ُمهرهــای ســفالی مشــبک در دشــت جیرفــت از ابتــدای
هــزارۀ ســوم پیشازمیــاد وجــود داشــته اســت.
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تونلماننــد بــه ابعــاد  290×320ســانتیمتر منتهــی میشــود (تصویــر  .)15تدفیــن بدینگونــه بــوده اســت
کــه اشــیاء تدفینــی و متوفــی در داخــل اتــاق بیضیشــکل قــرار میگرفتــه اســت و ســپس ورودی آن در داخــل
چالــه دسترســی بــوده اســت بــا چینــه ،خشــت و ســنگ مســدود میشــده اســت؛ ســپس فضــای داخــل چالــۀ
دسترســی بــا خــاک نــرم پــر میشــده اســت و بعــد دو عــدد ظــرف ســفالی بــر روی ســطح چالــه دسترســی قــرار
میدادهانــد .حــدود نیممتــر باالتــر از ســطح گــور ،دو تــودۀ قلوهســنگی بهدســت آمــد کــه بهنظــر میرســید
میتوانســته بهعنــوان نشــان گــور ب ـهکار رفتــه باشــد .در ایــن گــور تعــداد  90شــئ تدفینــی بههمــراه متوفــی
قــرار داده شــده اســت؛ باتوجــه بــه اینکــه ســقف فضــای تونــل پــس از مدتــی فــرو ریختــه اســت ،اکثــر اشــیاء
ســفالی بهشــدت آســیب دیدهانــد .پــس از مرمــت اشــیاء تدفینــی ســفالی ایــن گــور ،مشــخص شــد تعــداد 81
ظــرف ســفالی ،تعــداد  6شــئ مفرغــی ،دو عــدد مهــرۀ ســنگی و یــک صــدف بهعنــوان اشــیاء تدفینــی در ایــن
گــور قــرار داده شــده اســت.
در فصــل دوم کاوش محوطــۀ ورامیــن ،یــک گــور دیگــر در بخــش شــرقی محوطــه (حــدود  700متــری
شــرق گــور شــمارۀ  )1کاوش شــد (تصویــر  .)16در گورســتان شــرقی ورامیــن ،بهدلیــل فرســایش شــدید گورهــا
بــرروی ســطح نمایــان هســتند؛ و از ای ـنرو ،ســاختار گورهــا از بیــن رفتــه اســت .گــور شــمارۀ  2ورامیــن در
محــل گمانــۀ  VIIبهدســت آمــد .از لحــاظ چیدمــان اشــیاء تدفینــی و حتــی تعــداد و نــوع اشــیاء الگــوی
واحــدی بیــن گورســتان شــرقی و غربــی ورامیــن دیــده میشــود .براســاس مقایســۀ ســفال ،هــر دو گــور
کاوششــده مربــوط بــه یــک دوره هســتند؛ ا گرچــه ســاختار گــور شــمارۀ  2از بیــن رفتــه اســت ،امــا بــه احتمــال
فــراوان ایــن گــور بهماننــد گــور  1از نــوع گــور ســردابهای بــوده اســت.
ً
ســفالهای بهدس ـتآمده از گورســتان ورامیــن عمدتــا مربــوط بــه ســنت ســفالی بومــی دشــت جیرفــت
هســتند؛ هرچنــد برخــی از نمونههــا ،بهویــژه ظــروف ظریــف خاکســتری منقــوش دارای تشــابهات نزدیکــی
بــا نمونههــای بهدســتآمده از منطقــۀ بلوچســتان دارد .تعــداد  81ظــرف ســفالی از گــور  1بهدســت آمــد
و از لحــاظ فــرم دارای تنــوع زیــادی نظیــر کاســههای مخروطــی تــا نیمکــروی (تصویــر  ،)17کاس ـههای
نیمکــروی خاکســتری ظریــف منقــوش و کاسـههای نخــودی بــا نقــش عقــرب (تصویــر  ،)18آبخوریهــای

Downloaded from journal.richt.ir at 10:27 IRST on Monday February 15th 2021

تصویر  .14گور شمارۀ  1محوطۀ ورامین (نگارنده.)1395 ،
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تصویر  .16گور شمارۀ  2محوطۀ ورامین (نگارنده.)1395 ،
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تصویر  .15نقشۀ گور شمارۀ  1محوطۀ ورامین (نگارنده.)1395 ،
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تصویــر  .19تصویــر و طــرح ظــروف ســفالی گــور
شــمارۀ  1محوطــۀ ورامیــن (نگارنــده.)1395 ،

تصویــر  .20تصویــر و طــرح ظــروف ســفالی گــور
شــمارۀ  1محوطــۀ ورامیــن (نگارنــده.)1395 ،
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تصویــر  .17تصویــر و طــرح ظــروف ســفالی گــور
شــمارۀ  1محوطــۀ ورامیــن (نگارنــده.)1395 ،

تصویــر  .18تصویــر و طــرح ظــروف ســفالی گــور
شــمارۀ  1محوطــۀ ورامیــن (نگارنــده.)1395 ،
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زنگیشــکل (تصویــر  ،)19کاســههای مینیاتــوری (تصویــر  ،)20ظــروف پایــهدار منقــوش (تصویــر ،)21
خمرههــای کــروی بــا لبــۀ برگشــته (تصاویــر  22و  )23و ظــرف کانیســتر (قوطــی) شــکل (تصویــر  :23بــاال)
را شــامل میشــوند .بــرای تولیــد ظــروف ســفالی دورۀ ورامیــن بهدس ـتآمده از گــور از روشهــای متفاوتــی
نظیــر روش فتیل ـهای (تصویــر  :16ظــرف  14و  ،)82روش اســتفاده از چــرخ (تصویــر  :16ظــرف  )21روش
قالبــی (تصویــر  :16ظــرف  73 ،35 ،16و  )69اســتفاده شــده اســت.
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تصویــر  .23تصویــر و طــرح ظــروف ســفالی گــور
شــمارۀ  1محوطــۀ ورامیــن (نگارنــده.)1395 ،

تصویــر  .24اشــیاء فلــزی بهدســت آمــده از گــور شــمارۀ
 1محوطــۀ ورامیــن (نگارنــده.)1395 ،
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تصویــر  .21تصویــر و طــرح ظــروف ســفالی گــور
شــمارۀ  1محوطــۀ ورامیــن (نگارنــده.)1395 ،

تصویــر  .22تصویــر و طــرح ظــروف ســفالی گــور
شــمارۀ  1محوطــۀ ورامیــن (نگارنــده.)1395 ،
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از گــور شــمارۀ  1تعــداد تعــداد  6شــئ ســالم فلــزی (تصویــر  )24بهدســت آمــد کــه شــامل یــک کاســه ،یــک
تبــر ،یــک خنجــر و ســه تیــغ برگیشــکل هســتند؛ همچنیــن تعــداد دو ُمهــره ،یکــی از جنــس عقیــق و دیگــری
از جنــس ســنگ آهــک بهشــکل لــوزی و یــک صــدف (تصویــر  )25بهدســت آمــد .قابلتوجــه اســت کــه گــور
شــمارۀ  2ورامیــن از لحــاظ تعــداد و حتــی نــوع اشــیاء شــبیه بــه گــور شــمارۀ  1اســت.
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تصویر  .25مهرههای سنگی و صدف بهدست آمده
از گور شمارۀ  1محوطۀ ورامین (نگارنده.)1395 ،

تصویر  .26وضعیت تراکم مواد فرهنگی در سطح
کارگاه تولید سنگ محوطۀ ورامین (نگارنده.)1395 ،
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طــی بررســی ســطحی محوطــه وجــود یــک محــدودۀ صنعتــی در بخــش شــمالی محوطــۀ ورامیــن مشــخص
گردیــد کــه درواقــع یــک کارگاه تولیــد ظــروف و مهرههــای ســنگی بــوده اســت .ایــن کارگاه ســنگ در شــرق
تپــۀ اصلــی محوطــه قــرار دارد (تصویــر  :8نقشــۀ ســمت راســت) و بهطــول  100متــر در جهــت شــرق بــه
غــرب و  50متــر در جهــت شــمالی-جنوبی گســترده شــده اســت .ایــن کارگاه یکــی از منحصربهفردتریــن
کارگاههــای تولیــد ســنگ در میــان محوطههــای عصرمفــر غ در جنوبغــرب آســیا اســت و بدونشــک
نیازمنــد مطالعــات دقیــق باستانشناســی و باستانســنجی اســت ،مطابــق بــا پژوهشهــای پیشــین در
زمینــۀ دیریــن فنشناســی تولیــد ( .)Ciarla, 1981 & 1985; Boccuti et al., 2015ســطح ایــن کارگاه
ً
تولیــد هــزاران قطعــۀ شکســتۀ کلســیت ســفید و احتمــاال تراورتــن ســفید پوشــیده شــده اســت (تصویــر )26
و همچنیــن تراش ـههای تولیــد ،قطعــات ظــروف شکســتۀ مرمــر ،و قطعــات شکســته ظــروف کــه در حیــن
تولیــد دور انداختــه شــدهاند (تصویــر  .)27گمانــۀ شــمارۀ  VIنیــز در ایــن محــدوده ایجــاد شــد و مشــخص
گردیــد کــه نهشــتههای فرهنگــی بــا ضخامــت کمتــر از نیــم متــر بهدلیــل فرســایش در ایــن بخــش از محوطــه
برجــا مانــده اســت .رنــگ ســفید و خطــوط داخــل ســنگهای کلســیت ســطح ایــن کارگاه متفــاوت از قطعــات
ظــروف کلســیتی اســت کــه از مکانهــای مرتبــط بــا هــزارۀ چهــارم پیشازمیــاد بهدســت آمــده اســت،
ً
بیشــتر متمایــل بــه ســبز و قهــوهای هســتند؛ از ایـنرو میتــوان گفــت کــه احتمــاال ایــن کارگاه بــه هــزارۀ ســوم
پیشازمیــاد تعلــق دارد .ســفالهای بهدســتآمده از گمانــۀ  VIنیــز ایــن گاهنــگاری را تأییــد میکننــد.
عالوهبــر قطعــات کلســیت و تراورتــن ،قطعــات فــراوان شکســته و همچنیــن ناتمــام ظــروف ســنگصابون
نیــز در ســطح ایــن کارگاه بهدســت آمــد؛ همچنیــن قطعــات ظــروف شکســتۀ ســنگ کمیــاب واگنوفیلــوم
در ایــن کارگاه تولیــد یافــت شــد .عالوهبــر تولیــد ظــروف ســنگی ،ایــن محــل یــک کارگاه مهــم بــرای تولیــد
مهرههــای ســنگی نیــز بــوده اســت؛ وجــود صدهــا قطعــه شکســتۀ مهــرۀ ســنگی بــا اشــکال و جنسهــای
متنــوع ایــن را تأییــد میکننــد (تصویــر  .)28از جالبتریــن ابزارهــا و مــدارک مهــم تولیــد ظــروف ســنگی کــه
در ایــن کارگاه تولیــد یافــت شــد ،ســرمتههای ســنگی هســتند کــه طــی عملیــات چرخشــی بــرای خالــی کــردن
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کارگاه تولید سنگ محوطۀ ورامین
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داخــل ســنگها و تولیــد ظــروف ســنگی بــهکار میرفتهانــد (تصویــر  .)29تمــام مــدارک و شــواهد تولیــد
حاکــی از ایــن اســت کــه یــک کارگاه تولیــد ظــروف و مهرههــای ســنگی بــزرگ و مهــم در محوطــۀ ورامیــن
وجــود داشــته اســت.

گاهنگاری مطلق محوطۀ ورامین

تعــداد  21نمونــۀ ســالیابی مطلــق رادیوکربــن از بافتهــای مختلــف ورامیــن در مرکــز باستانســنجی
«کالوس چیــرا» شــهر «مانهایــم» آلمــان مــورد آزمایــش قــرار گرفــت .از ایــن نمونههــا ،تعــداد  7نمونــه مربــوط
بــه گــور شــمارۀ  1و تعــداد  14نمونــه از گمانــۀ  Iبهدســت آمــد 7 .نمونــۀ آزمایششــده از گــور  1شــامل چهــار
نمونــۀ دنــدان انســان و ســه نمونــۀ ذغــال میشــوند ،متأســفانه هــر  7نمونــۀ آزمایــش ســالیابی گــور  1فاقــد
نتیجــه بــود و نتایــج بهدس ـتآمده غیرقابــل اعتمــاد هســتند.
از میــان  14نمونــۀ ســالیابی رادیوکربــن حاصــل از گمانــۀ ( Iگمانــۀ الیهنــگاری اصلــی) 12 ،نمونــۀ نتایــج
دقیــق و جالبــی در پــی داشــت (جــدول  )2و دو نمونــه تاریــخ اشــتباهی را ارائــه کــرد .نمونههــای ســالیابی
مطلــق ایــن گمانــه از لوکوسهــای  1043 ،1039 ،1037 ،1035 ،1030 ،1027 ،1025 ،1010و 1044
برداشــت شــد کــه تمــام دورههــای اســتقراری تپــه را پوشــش میدهــد .ســه نمونــۀ مرتبــط بــا قدیمیتریــن
الیــۀ اســتقراری (معمــاری مرحلــۀ پنــج) اســت کــه دو نمونــه ذغــال بــازۀ زمانــی  3650تــا  3500پ.م .را
نشــان میدهنــد .نمونــۀ ســوم یــک دانــه اســت کــه بهصــورت دســتی از داخــل یــک کــوره از لوکــوس 1044
برداشــت شــد و آزمایــش آن تاریــخ  3350تــا  3100پ.م .را ارائــه کــرد .بیــن تاریخهــای نمونههــای ذغــال
و دانــه تفــاوت زیــادی دیــده میشــود؛ براســاس نتایــج تاریخگذاریهــای الیههــای بعــدی ،تاریــخ 3650
تــا  3300پ.م .بــرای دورۀ زیریــن ایــن گمانــه پیشــنهاد میگــردد ،الزم بــه ذکــر اســت کــه براســاس ســفال،
ایــن دورۀ اســتقراری دربردارنــدۀ فرهنــگ علیآبــاد اســت .تاریــخ مطلــق بهدسـتآمده از فرهنــگ علیآبــاد
در محوطــۀ ورامیــن بــا نتایــج ســالیابی مطلــق همیــن فرهنــگ در تپهدهنــو شــهداد دشــت لــوت (اســکندری،
1395؛  )Eskandari, 2017نیــز همخوانــی دارد.
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تصاویــر  27و  .28مهر ههــای ســنگی شکستهشــده (راســت) و ظــروف اســتوانهای تراورتــن (چــپ) حاصــل از بررســی
ســطحی کارگاه تولیــد ســنگ محوطــۀ ورامیــن (نگارنــده.)1395 ،
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مربــوط بــه دورۀ ورامیــن اســت .از مرحلههــای معمــاری  IVو  IIIپنــج نمونــه رادیوکربــن موجــود اســت کــه
خ  3300تــا  3100پ.م .را نشــان میدهنــد .از مرحلــۀ دوم ،دو نمونــۀ مطلــق وجــود دارد کــه براســاس
تاری ـ 
آنهــا میتــوان تاریــخ  3100تــا  2900پ.م .را بــرای ایــن مرحلــه پیشــنهاد کــرد .درواقــع میتــوان گفــت کــه
دورۀ ورامیــن بــازۀ زمانــی  3300تــا  2900پ.م .را دربــر میگیــرد.
یــک نمونــۀ ســالیابی مطلــق از باالتریــن مرحلــۀ معمــاری ایــن گمانــه موجــود اســت کــه تاریــخ -2900
 2700پ.م .را نشــان میدهــد .تغییــر چشـمگیری در میــان ســفالهای ایــن مرحلــه بــا دورۀ پیشــین ،یعنــی
دورۀ ورامیــن وجــود دارد .ایــن تاریــخ بــا تاریخهــای مطلــق بهدس ـتآمده از دورۀ کنارصنــدل  Iهمزمــان
اســت ( )Madjidzadeh & Pittman, 2008و ایــن مرحلــه را متعلقبــه دورۀ بعــد از ورامیــن قــرار دارد کــه
در نیمــۀ نخســت هــزارۀ ســوم پیشازمیــاد جــای میگیــرد.

گنجینۀ ورامین

طــی انجــام بررســی روشــمند ســطحی محوطــه ،یــک گنجینــۀ متشــکل از  5شــئ فلــزی بهدســت آمــد
(تصویــر  .)30براســاس فرســایش ،بخــش باالیــی یکــی از ایــن اشــیاء بــرروی ســطح ظاهــر شــده بــود .در ایــن
بخــش از محوطــه ،یعنــی جاییکــه گنجینــه بهدســت آمــد ،بــر اثــر فرســایش طبیعــی و همچنیــن صــاف
کــردن و کشــت زمیــن آثــار فرهنگــی بهنــدرت یافــت میشــوند؛ ازایـنرو تشــخیص بافتــی کــه ایــن گنجینــه
از آن یافــت شــد ،امکانپذیــر نیســت .اشــیاء ایــن مجموعــه عبارتنــداز :ســه ظــرف آبریــزدار ،یــک تبــر و یــک
تیشــه .نحــوۀ قرارگیــری ایــن اشــیاء نســبت بــه یکدیگــر درســت بهگون ـهای اســت کــه در تصویــر  29آورده
شــده اســت .پــس از مستندســازی اولیــه ،اشــیاء مذکــور جهــت مرمــت بــه آزمایشــگاه منتقــل شــده و اکنون در
مــوزۀ باستانشناســی جیرفــت بهنمایــش درآمدهانــد .ظــرف شــمارۀ  1ایــن مجموعــه ،یــک ظــرف آبریــزدار
اســت کــه دارای  12/6ســانتیمتر ارتفــاع اســت و طــول لولــه آن  10ســانتیمتر اســت .ظــرف شــمارۀ  2نیــز
ماننــد ظــرف قبلــی یــک شــئ آبریـزدار اســت؛ ارتفــاع آن  11/5و طــول لولــۀ آن  9/2ســانتیمتر اســت .ســومین
شــئ آبریـزدار دارای  12ســانتیمتر ارتفــاع و طــول لولــۀ آن  10ســانتیمتر اســت (تصویــر  .)31تاکنــون مشــابه
ایــن ظــروف از کاوش علمــی در حــوز ۀ فرهنگــی هلیـلرود بهدســت نیامــده اســت ،امــا نمونــۀ مشــابه آنهــا
در کتــاب کاتالــوگ اشــیاء جیرفــت معرفــی شــده اســت (مجیــدزاده .)157 :1382 ،نمونههــای قابلمقایســه
بــا ایــن ظــروف از گورســتان شــهداد ( )Hakemi, 1997: 630 & 631و الیــۀ  18/17شهرشــاهی شــوش
(نیمــۀ اول هــزارۀ ســوم پیشازمیــاد) )Carter, 1980: fig. 6( ،بهدســت آمــده اســت .تبــر بهدس ـتآمده
از ایــن گنجینــه دارای  13/5ســانتیمتر طــول و  9/5ســانتیمتر عــرض اســت .نمونههــای قابلمقایســه
بــا ایــن تبــر از گورســتان  Aشــهداد ( )Hakemi, 1997: 636, Gp. 3 & Gp. 4یافــت شــده اســت؛ تیشــۀ
ایــن مجموعــه درازای  14ســانتیمتر طــول و  8/8ســانتیمتر عــرض اســت و نمونــۀ مشــابه آن از گورســتان
شــهداد ( )Hakemi, 1997: 638, Gp. 12بهدســت آمــده اســت (تصویــر .)31
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پــس از دورۀ علیآبــاد ،فرهنــگ ورامیــن در ایــن گمانــه آغــاز میشــود .مرحلههــای معمــاری IV-II
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تصویر  .29کارگاه تولید سنگ محوطۀ ورامین (نگارنده.)1395 ،
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تصویر  .31طرح اشیاء فلزی گنجینه محوطۀ ورامین (بایگانی پروژۀ ورامین جیرفت).
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تصویر  .30تصویر گنجینۀ اشیاء فلزی بهدست آمده از محوطۀ ورامین (بایگانی پروژۀ ورامین جیرفت).
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نتیجهگیری

پــروژۀ پیشازتاریخــی محوطــۀ ورامیــن جیرفــت دســتاوردهای علمــی قابلتوجهــی در پــی داشــت.
ایــن پژوهــش یــک مبنــای جدیــد بــرای گاهنــگاری هــزارۀ چهــارم و ســوم پیشازمیــاد حــوزۀ جیرفــت
ارائــه کــرد .اطالعــات جدیــد حاصــل از ایــن پــروژه ،رونــد دقیــق توســعۀ فرهنگــی منطقــه از اواســط هــزارۀ
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محوطــۀ ورامیــن بهعنــوان یکــی از بزرگتریــن محوطههــای دورۀ پیشازتاریــخ دشــت جیرفــت ،نقــش
مهمــی در منظــرگاه فرهنگــی ایــن منطقــه در دورههــای مسوســنگ و مفــر غ داشــته اســت .بررســی روشــمند
محوطــه نشــانداد کــه ورامیــن از اواخــر هــزارۀ پنجــم پیشازمیــاد بهعنــوان یــک اســتقرار کوچــک مــورد
ســکونت قــرار گرفتــه اســت و بدونوقفــه تــا هــزارۀ ســوم پیشازمیــاد بــه حیــات خــود ادامــه داده اســت.
ایــن محوطــۀ چنــد دورهای ،متشــکل از اســتقرارهای دورههــای فرهنگــی مختلــف اســت کــه در ادوار
مختلــف دارای وســعت و کارکردهــای متفاوتــی بــوده اســت.
از دالیــل اهمیــت ایــن محوطــه آن اســت کــه یــک ســیر و رونــد مشــخصی از تغییــرات فرهنگــی از نیمــۀ
دوم هــزارۀ پنجــم تــا پایــان هــزارۀ ســوم پیشازمیــاد را ارائــه میکنــد کــه بهترتیــب از قدیــم بــه جدیــد
دورههــای گزصالــح ،محطوطآبــاد  ،Iعلیآبــاد ،ورامیــن و کنارصنــدل را دربــر میگیــرد .ســیر تغییــرات ســفال
منطقــه در دورههــای مسوســنگ و عصرمفــر غ بهخوبــی در ایــن محوطــه قابلبررســی اســت .بهخوبــی
مشــخص گردیــد کــه چگونــه ســفال شناختهشــدۀ علیآبــاد از تکویــن و تکامــل ســفال دورههــای قبــل
خــود ،یعنــی گزصالــح و محطوطآبــاد  Iایجــاد شــده اســت و همینطــور در ادامــه ســفال فرهنــگ ورامیــن،
تــدام تکویــن ســفال علیآبــاد بــوده اســت .بــر ایناســاس میتــوان ایــن احتمــال را مطــرح کــرد ،فرهنــگ
علیآبــاد کــه در بردســیر بهعنــوان «ابلیــس  »IVمعرفــی شــده اســت ( )Caldwell, 1967در درۀ هلیــل و
دشــت جیرفــت مراحــل شــکلگیری را ســپری کــرده اســت و خاســتگاه آن منطقــۀ جیرفــت بــوده اســت.
اثبــات ایــن فرضیــه نیازمنــد انجــام مطالعــات میدانــی بیشــتر اســت.
کاوش محوطــۀ ورامیــن و ارائــۀ یــک توالــی فرهنگــی و جــدول گاهنــگاری بــرای دورههــای مسوســنگ
و مفــر غ منطقــه از ایننظــر اهمیــت دارد کــه دادههــای حاصــل از بررسـیهای منطقـهای پیشــین را در یــک
چارچــوب گاهنــگاری قــرار میدهــد و همچنیــن بــا مطالعــات مقایس ـهای ،اشــیاء ســفالی فــراوان مکشــوف
از حفریــات غیرمجــاز منطقــه را ســالیابی میکنــد .در مقایســۀ فرامنطق ـهای نیــز بــه تصحیــح گاهنــگاری
تشــدن
محوطههــای کاوششــده در منطقــۀ جنوبشــرق ایــران کمــک میکنــد؛ بهعنــوان مثــال ،یاف 
ســفالهای فرهنــگ ورامیــن در کنــار ســفالهای آغازایالمــی دورۀ یحیــی  IVCنشــان میدهــد کــه
گاهنــگاری دورۀ  IVCیحیــی بایســتی همزمــان بــا دورۀ ورامیــن ،یعنــی حــدود  2900-3300پ.م .بــوده
باشــد .ســفالهای فرهنــگ ورامیــن بهدس ـتآمده از یحیــی  IVCتوســط «بنجامیــن موتــن» تحتعنــوان
«ســفال کرمــان» معرفــی شــدهاند ()Mutin, 2013؛ همچنیــن تشــابه ســفالی میــان فرهن ـگ ورامیــن
و دورههــای اولیــۀ تپهبمپــور ( )I-IVنشــان میدهنــد کــه دورههــای اولیــۀ تپهبمپــور برخــاف آنچــه
پیشتــر گفتــه شــده اســت ( )Potts, 2003; De Cardi, 1970بــه اواخــر هــزارۀ چهــارم و اوایــل هــزارۀ ســوم
پیشازمیــاد تعلــق دارنــد.
کاوش محوطــۀ ورامیــن منجربــه کشــف دو گــور ســالم در دشــت جیرفــت شــد ،ایــن درحالیســت کــه
اطالعــات مــا پیــش از ایــن از شــیوه و ســنت تدفیــن و ســاختار گورهــای منطقــه بســیار انــدک بــود .شناســایی
گورســتان محوطــۀ ورامیــن بــا وســعت بیــش از  20هکتــار در دورۀ ورامیــن و وجــود گورســتانهای وســیع
بشــرق ورامیــن)،
هـمدوره بــا ورامیــن در دشــت جیرفــت ،نظیـ ِـر گورســتان ریگانبــار (چهــار کیلومتــری جنو 
نشــان میدهنــد کــه در اواخــر هــزارۀ چهــارم پیشازمیــاد وجــود گورســتانهای بــزرگ متمرکــز بخشــی از
ســنت آئینــی و منظــر مذهبــی دشــت جیرفــت بــوده اســت.
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از پژوهشــگاه میراثفرهنگــی و گردشــگری و پژوهشــکدۀ باستانشناســی بابــت همــکاری در صــدور مجــوز
کاوش سپاســگزارم .ایــن مقالــه برگرفتــه از طــرح پژوهشــی بــا شــمارۀ  3-98-7812اســت کــه بــا بهرهمنــدی
از اعتبــارات پژوهشــی دانشــگاه جیرفــت انجــام شــده اســت .از مســئولین محتــرم دانشــگاه کمــال تشــکر
و قدردانــی را دارم؛ همچنیــن از تمامــی افــرادی کــه در کار میدانــی نگارنــده را همراهــی کردنــد ،تشــکر
میگــردد ،بهویــژه از «پیتــر فلزنــر» و «نــادر علیدادیســلیمانی» کــه در فصــل نخســت کاوش یارگــر بودنــد.
همچنیــن از آقــای «ماســیمو ویدالــه» کمــال تشــکر را دارم ،زمانیکــه ایشــان جهــت انجــام تدریــس در قالــب
«طــرح اراســموس» در دانشــگاه جیرفــت حضــور داشــتند ،از نظــرات ارزشــمند ایشــان ،بهویــژه درخصــوص
دادههــای جمعآوریشــده از کارگاه تولیــد ســنگ محوطــۀ ورامیــن و فرآینــد تولیــد آنهــا بهرهمنــد شــدم.

کتابنامه

 آبیــان ،داود« .)1383( ،گــزارش فصــل دوم بررســی و شناســائی باستانشناســی حــوزۀ هلیــلرود(جیرفــت و عنبــر آبــاد)» .کرمــان :مرکــز اســناد ادارۀ کل میراثفرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری اســتان
کرمــان (منتشــر نشــده).
 اســکندری ،نصیــر (« .)1395چهاردمیــن فصــل پژوهشهــای باستانشــناختی دشــت لــوت:نتایــج کاوش دو تپــه پیشازتاریخــی دهنــو و دهنــو شــرقی دشــت شــهداد» .مفاخــر میراثفرهنگــی
ایــران :جش ـننامۀ میرعابدیــن کابلــی ،بهکوشــش :مرتضــی حصــاری ،تهــران :انتشــارات پژوهشــگاه
میراثفرهنگــی و گردشــگری کشــور ،صــص.73-94 :
اســکندری ،نصیــر (« .»1397ارزیابــی گاهنــگاری دورۀ مسوســنگ جنوبشــرق ایــران :گاهنــگاری
مطلــق و نســبی تپــه دهنــو و تپــه دهنــو شــرقی شــهداد بــا اســتفاده از روش طیفســنج جرمی شــتابدهنده».
نســنجی ،شــمارۀ  ،4صــص.23-35 :
پژوهــۀ باستا 
پیــران ،صدیقــه .)1392( ،آثــار گنجینــۀ جیرفــت .بــا گزارشــی از :یوســف مجیــدزاده .زیرنظــر :داریــوش
اکبــرزاده ،تهــران :مــوزۀ ملــی ایــران و انتشــارات پازینــه.
حصــاری ،مرتضــی؛ و پیــران ،صدیقــه .)1384( ،فرهنــگ حاشــیه هلی ـلرود و جیرفــت کاتالــوگ
نمایشــگاه گزیــدهای از اشــیاء اســتردادی .تهــران :مــوزۀ ملــی ایــران.
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چهــارم تــا هــزارۀ ســوم پیشازمیــاد را مشــخص کــرد و یکــی از مبهمتریــن مســائل منطقــۀ جیرفــت را
روشــن ســاخت.
کاوش در محوطــۀ ورامیــن نشــانداد کــه یــک فرهنــگ بومــی برونآمــده از دل فرهنــگ علیآبــاد
در بــازۀ زمانــی  3300تــا  2900پ.م .در دشــت جیرفــت وجــود داشــته اســت کــه مرحلــۀ نخســت تمــدن
جیرفــت را شــکل میدهــد .ایــن فرهنــگ در محوطــۀ ورامیــن شناســایی شــد و ازایــنرو «فرهنــگ/دورۀ
ورامیــن» نامیــده شــد .فرهنــگ ورامیــن از لحــاظ زمانــی همزمــان بــا دورۀ آغازایالمــی در تپهیحیــی
ً
اســت .چنیــن بهنظــر میرســد کــه ایــن فرهنــگ کامــا طــی یــک فرآینــد توســعهای بومــی شــکل گرفتــه
اســت و در یــک گســترۀ فرامنطق ـهای در حــوز ۀ فرهنگــی هی ـلرود و بلوچســتان بــه ایفــای نقــش پرداختــه
اســت؛ اگرچــه در منطقــۀ هلی ـلرود ،جوامــع غیربومــی مرتبــطبــا اوروک ،ماننــد محطوطآبــاد (واقــع در 7
کیلومتــری شمالشــرق محوطــۀ ورامیــن) و آغازایالمــی (تپهیحیــی) بهترتیــب اندکــی قبــل از فرهنــگ
ورامیــن و همزمــان بــا آن در منطقــه حضــور داشــتهاند ،امــا محوطــۀ ورامیــن بــا وســعتی بیــش از  35هکتــار
در ایــن دوره بــا شــاخصههای بومــی نشــان داد کــه فرهنــگ بومــی منطقــه ،بدونتأثیــر از فرهنگهــای
غیربومــی ،بــه رونــد توســعهای خــود ادامــه داده اســت .در آخــر میتــوان گفــت فرهنــگ ورامیــن زمینــۀ
اصلــی شــکلگیری شــهر بــزرگ کنارصنــدل جیرفــت را ایجــاد کــرده اســت.
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، پژوهــه باستانســنجی.» ارزیابــی گاهنــگاری دورۀ مسوســنگ تپهیحیــی صوغــان:شــتابدهنده
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