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پژوهشي بر ظروف سنگ صابوني هزاره سوم قبل از ميالد و
نقش خليجفارس در پراکنش آن
سامان سيدي
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چکيده

اصطالح سنگ صابون براي اشاره به سنگهاي کلريت و
سنگ استئاتيت بکار ميرود و به جهت نرمي و لغزنده بودن
به اين نام مشهور شده است و در ناحية داخلي ايران که
داراي کمربند آتشفشاني است يافت ميشود .ظروف سنگ
صابوني در محدودة جغرافيايي وسيعي شامل محوطههاي
بينالنهريني ،خفاجه ،اور ،ماري و موهنجودارو در دره سند،
ام النار ،هيلي ،فيلکه و تاروت در حوزة خليجفارس تا تپه
يحيي ،شهدا ،جيرفت ،شوش و بمپور در جنوب شرق ايران
يافت شدهاند .بيشترين تعداد اين ظروف در بين کشورهاي
حاشية خليجفارس در جنوب شرق ايران ميباشد که کاوشهاي
باستانشناسي بر آن صحه ميگذارد .حال سؤاالتي در ذهن
متبادر ميشوند که پرسشهاي محوري اين پژوهش ميباشند:
آيا کشف مواد فرهنگي جنوب شرق ايران در منطقة جنوب
خليجفارس نشانگر مهاجرت قومي است يا نه صرفاً بيانگر
ارتباطات فرهنگي ميباشد؟ و از آن مهمتر ،جايگاه خليجفارس
در مبادالت منطقهيي هزارة سوم چه بوده است؟ و درنهايت
اشياء سنگ صابوني در چه بافتهايي يافت شدهاند و چه تفاوتها
و چه شباهتهايي در اين بافتها نهفته است؟ روش تحقيق در
اين پژوهش ،روش توصيفي ـ تحليلي ميباشد .نتايج بررسي و
مطالعة منابع مربوطه و پيشينه تحقيق و بررسي اين ظروف،
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نشان داد که منشاء اين ظروف ،جنوب شرق ايران ميباشد
و درياي خليجفارس و عمان در تسهيل مبادلة اين کاالها در
هزارة سوم نقش اساسي داشته است.
کليدواژگان

حوزة خليجفارس؛ سنگ صابون؛ هزارة سوم قبل از ميالد؛
جنوب شرق ايران

مقدمه

نزديک به دو سده از آشنايي محققان و باستانشناسان با
ظروف سنگ صابوني ميگذرد .اين ظروف زيبا که بطرز ماهرانه
و جالبي ساخته شدهاند ،نخستين بار در قبور هزارة سوم
اور يافت شدهاند .سنگ صابون در هزارة سوم قبل از ميالد
بعنوان مادة اوليه توليد ظروف و اشياي استادکارانه خاص
و زيبايي مورد استفاده قرار ميگرفت .سنگ صابون ،سنگي
دگرگون يافته است که عمدتاً از تالک و مقادير مختلفي
کلريتها ،ميکاها ،آمفيبولها ،کربناتها و ديگر کانيها تشکيل
شده است (افشارينژاد .)4:1393 ،علت نرمي اين سنگ،
وجود مقدار زياد تالک در آن است .اين سنگ معمو ًال به
رنگهاي خاکستري ،مايل به آبي ،سبز يا قهوهيي و رنگارنگ
ميباشد(شيخ بيکلو اسالم .)1:1394،سنگ صابون اغلب در
محل تالقي صفحههاي همگراي زمين ،يعني جايي که منطقة
وسيعي از پوستة زمين در معرض حرارت و فشار مستقيم قرار
ميگيرد ،تشکيل ميگردد .پريدوتيتها ،دونيتها و سرپانتينيتها
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در اين محيطها ميتوانند دگرگون شده و به سنگ صابون
تبديل شوند )Hauptman,1985:17؛ اتردي .)1386 :بدليل
آنکه اکثر يافتههاي ساخته شده از اين نوع سنگ ،از داخل
تدفينها و نيايشگاهها بدست آمدهاند ،بنابرين ،بيشتر بعنوان
ظروف آييني مورد بررسي قرار ميگيرند ،ولي همچنين،
باتوجه به همگوني شکل و نقشمايههاي بکاررفته بر روي آنها،
يک شبکة مبادالتي فرامنطقهيي ازآسياي مرکزي تا سوريه در
هزارة سوم قبلاز ميالد قابل ترسيم است .بنظر ميرسد مثلث
جيرفت ،يحيي و شهداد در استان کرمان در هزارة سوم قبلاز
ميالد ،مهمترين مکان توليد اين کاال بوده و با توجه به داشتن
منابع سنگ نرم ،شايد خاستگاه اصلي مواد فرهنگي مزبور و
توزيع منطقهيي آنها ،بخصوص صدور به ميانرودان که روزگار
طاليي خود را در عصر سلسلههاي اوليه ،اکد و سلسله سوم
اور ميگذراند ،بوده باشد .استفاده از سنگ صابون در جنوب
شرق ايران در طول دوران مفرغ و آهن رواج زيادي داشته
است .مهمترين استفاده از اين سنگ ،توليد گسترده ظروف
سنگي بوده است .اما استفاده از سنگ کلريت جهت ساخت
مهر بگونهيي ديگر بوده است (طاليي.)۱۳ :۱۳۹۲ ،
ميروشجي ،اولين کسي است که در اوايل دهة .۱۹۷۰م
با بررسي مواد فرهنگي سنگ صابوني موزه لوور پاريس ،آنها
را تاريخگذاري کرد و به دو دسته تقسيم نمود .او دستهيي را
که متعلق به زماني بين  ۲۶۰۰تا  ۲۲۰۰قبل از ميالد بودند
بنام «سري قديم» و دستهيي را که مربوط به زمان بين ۲۳۰۰
تا  ۱۷۰۰قبل از ميالد بودند با نام «سري جديد» معرفي کرد
( .)Miroschedji,1973:34ظروف و اشياي سري قديم کام ً
ال
از سري جديد قابل تشخيص هستند ،چون نقشمايههاي
بکار رفته در سري قديم بسيار متفاوت و متنوع ،بعضاً ملهم از
افسانههاي محلي ،منطقهيي و احتما ًال فرامنطقهيي هستند.
نقشمايههاي پهلوان رامکننده حيوانات يا بقولي گيلگمش،
درخت زندگي ،مار و بز و  ...فقط در جنوب شرقي ايران ديده
نشده ،بلکه در سراسر فالت ايران ،بينالنهرين ،کشورهاي
عربي حاشية خليجفارس و درة سند نيز مشاهده شدهاند .پس
از ميروشجي ،در جريان کاوشهاي تپه يحيي به سرپرستي
کارل المبرگ  -کارلوفسکي که از اواخر دهة .۱۹۶۰م آغاز
شد و تا ميانههاي دهة بعدي ادامه داشت ،فيليپ کول ،که از

اعضاي تيم وي بود و براي رسالة دکتراي خود دربارة موضوع
تبادالت سنگ صابوني در منطقة خاورميانه کار ميکرد ،يک
پايگاه اطالعات از مواد فرهنگي سنگ صابوني بدست آمده در
منطقه ،تهيه و ارائه کرد و آنها را به دوازده گروه طبقهبندي
نمود .کول به سبک بکار رفته در مواد «سرة قديم» نام «سبک
ميان فرهنگي» داد ) .(khol, 1974:117الزم بذکر است ،در
زمان وي هنوز محوطة جيرفت کشف نشده بود و يافتههاي
فرهنگي بينظير آن در دست کول نبود .اما در حدود دو دهة
اخير که محوطه جيرفت توسط يوسف مجيدزاده کاوش
شده و يافتههاي آن منتشر گشته است ،کتابها ،مقاالت و
پاياننامههاي بسياري دربارة تمدن جيرفت در منطقة هليل رود
ارائه شده که تعداد زيادي از آنها براساس مطالبي که گفته
شد اين سؤاالت را به ذهن متبادر ميسازند که آيا کشف مواد
فرهنگي جنوب شرق ايران در منطقة جنوب خليجفارس
نشانگر مهاجرت قومي است يا نه صرفاً بيانگر ارتباطات
فرهنگي ميباشد؟ و از آن مهمتر جايگاه خليجفارس و درياي
عمان در مبادالت منطقهيي در هزارة سوم چه بوده است؟ و
در نهايت اشياء سنگ صابوني در چه بافتهايي يافت شدهاند
و چه تفاوتها و چه شباهتهايي در اين بافتها نهفته است؟ در
پژوهش حاضر در راستاي پاسخگويي به اين سؤاالت ،ابتدا
منابع مرتبط دربارة ظروف سنگ صابوني گردآوري شده
و سپس از روش توصيفي مقايسهيي براي تحليل ارتباطات
جوامع منطقة خليجفارس در هزارة سوم و پراکنش ظروف
سنگ صابوني استفاده شده است.
برهم کنشهاي فرهنگي و تبادالت تجاري توليدات سنگ
صابوني

بر اساس اشياي بدست آمده ،حوزة هليل رود جيرفت از
يکسو با چندين مرکز تجاري  -سياسي و محلي  -منطقهيي
مانند يحيي ،شهداد ،شهر سوخته و مليان و از سوي ديگر با
مراکز برونمنطقهيي مانند باختر ،مارجيانا (مرو) و مونديگاک
در آسياي ميانه ،محوطههاي حوزة خليجفارس همچون
تاروت ،بحرين ،فيلکه و ميانرودان مانند خفاجه ،اور ،اوروک
و ...ارتباطات تجاري داشته و بسياري از ظروف کلوريتي اين
حوزه به اين مناطق صادر شده است (شکل شمارة .)1
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مواد فرهنگي ساخته شده از سنگ صابون ،عمدتاً اشيايي
شأنزا محسوب ميشدند ،چون در توليد آنها از يک سنگ نسبتاً
کمياب استفاده ميشده که به طرزي ماهرانه تراش خورده و
بر روي آن نقشمايههاي طبيعي و اسطورهيي ،بشکلي بسيار
ظريف و زيبا حکاکي شده است .اين نوع سنگ خاص که از
نظر علمي ،به نامهاي کلريت و استاتيت (استيتايت) و بطور
عاميانه ،بنام سنگ سياه و سنگ مار شهرت دارد ،بسبب داشتن
کانيهاي نسبتاً نرم ،بهترين نوع سنگ براي حکاکيهاي دقيق
و پرحجم در مساحتي کوچک است ).(Stinkeller,1982:257
با وجود اينکه قديميترين دستساختهها از اين نوع سنگ

(البته به غير از مهر) از بينالنهرين بزرگ بدست آمده است
) )Moorey,1994:43و متعلق به نيمة اول هزار سوم قبل
از ميالد ميباشند ،ولي در تهيه مهرهاي استوانهيي ،از
حدود هزار سال پيشتر مورد استفاده قرار ميگرفته است
) .(Hansen and Dales,1962:78ظروف و اشياي بسياري
با نقشمايههاي پيچيده و سادة جانوري ،گياهي ،انساني و
اسطورههاي منطقه بر روي اين نوع سنگ حکاکي شدهاند
که تاکنون بيشترين فراواني مواد فرهنگي از اين دست ،از
جيرفت کرمان ،کشف شده است(تصوير شمارة.)1

شکل شمارة :1پراکنش ظروف سنگ صابوني حوزة هليل رود در محوطههاي باستاني ميانرودان ،ايران و کشوهاي حاشية خليجفارس(منبع :نگارندگان)

اين مجموعة غني ،شامل اکثر فرمهاي اشياء و
ظروف سنگ صابوني از نوع کلريت ،مربوط به سري قديم
(به تقسيمبندي ميروشجي) و يا سبک ميان فرهنگي (بگفتة
کول) ،يافت شده از سراسر جنوب غربي آسيا است؛ البته
استثناهايي در آسياي مرکزي و بينالنهرين وجود دارد
که منحصر بفرد هستند .پس از جيرفت ،گورهاي شهداد
کرمان در رتبة بعدي فراواني مواد مزبور قرار ميگيرند؛

سنگهاي صابوني شهداد عمدت ًا از نوع استاتيت هستند
(حاکمي .)110:1367 ،از اين محوطه وسيع ،متعلق به هزارة
سوم قبلاز ميالد ،که در حاشية کوير لوت واقع شده ،مجموعه
بزرگي از اين نوع مادة فرهنگي اکثراً مربوط به سري جديد و
متعلق به اواخر هزارة سوم قبلاز ميالد بدست آمده است .سري
جديد ،متأثر از فرهنگ امالنار(محوطهيي در امارات متحده) است
(( )Martin and Potts, 2012: 47تصوير شمارة .)2
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تصوير شمارة  .1ظروف سنگ صابوني جيرفت (مجيدزاده)70:1382 ،

تصوير شمارة  :2اشياء سنگ صابوني بدست آمده از شهداد (حاکمي)112:1367 ،

نقشمايههاي اين سري ،بسيار ساده و تهي از هر تنوعي،
بيشتر به شکل دايرههايي با يک نقطه در وسط و نيز خطوط
صاف افقي پيرامون ظرف هستند .سنگهاي صابون استفاده
شده در شهداد از لحاظ رنگ تفاوتهايي با ظروف سنگي تپه
يحيي دارند .با توجه به سنگهاي بکار رفته در توليدات سنگي
شهداد بنظر ميرسد ،اين کاالها در کارگاههاي خود محل توليد
شدهاند .افزون بر اين ،ضايعات مواد خام و ابزارهاي توليد بکار
رفته در ساخت اين محصوالت نيز کشف شده است (حاکمي،
 .)98:1385بر اين اساس ميتوان تصور کرد ،در نبود شرايط
مناسب براي کشاورزي و محدوديت زمينهاي کشاورزي،
توليدات صنعتي(فلز و مهرههاي سنگهاي نيمه قيمتي)،

بخش مهمي از اقتصاد توليدي منطقه را تشکيل ميداده
و بدون ترديد ،براساس نظام مبادالتي سازمان يافته،
توليدات صنعتي شهداد به ديگر مناطق صادر ميشده است.
با بررسي اشياء تدفيني گرانبهاي شهداد ميتوان به ميزان
ثروت ساکنين اين محوطه پي برد که به احتمال زياد از
طريق تجارت حاصل ميشده است (طاليي.)۱۵۵ :۱۳۸۵ ،
از تپه يحيي در کرمان نيز مجموعهيي از مواد فرهنگي سنگ
صابوني از اليه ( - ۲۵۰۰ IVB۳۰۰۰قبلاز ميالد) کشف شده
است) ،(Lamberg,1970:87که متعلق به سري قديم يا سبک
ميان فرهنگي هستند و همچنين يک کارگاه توليدي نيز در
همين اليه کشف شده است ).(Vidale and Desset,2013:26
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معادن اين سنگ در حدود  ۲۵کيلومتري تپه مزبور وجود
دارند .فيليپ کول ،عضو هيئت المبرگ  -کارلوفسکي که براي
رساله دکترايش بر روي طبقهبندي و توزيع اين ماده فرهنگي
کار ميکرد ،پس از آزمايشهاي کانيشناختي  ۱۰۹نمونه از
سبک ميان فرهنگي ،پنج منبع براي ظروف سنگ کلريتي
شناسايي کرد که عبارتنداز:
 .۱معدني در غرب يا مرکز عربستان که مادة اوليه
کارگاههاي تاروت در حاشية جنوبي خليجفارس را تأمين
ميکرده و اين کاالها به جنوب بينالنهرين صادر ميشدند.
 .۲بمپور در جنوب شرقي ايران که سنگهايش به
تاروت فرستاده ميشده و سپس کاالي تمام شده به جنوب
بينالنهرين ارسال ميگرديده است.
 .3منابع محلي تپه يحيي که در اين محوطه تبديل به
ظروف و اشياي تمام شده يا نيمهساز ميشدند و سپس يا به

مصرف داخلي ميرسيدند و يا به شوش و ماري صادر ميشدند.
 .۴در غرب زاگرس ،نزديک درة دياله که مواد خام يا تمام
شده را به شوش و ماري صادر ميکرد.
 . ۵معدن پنجم ناشناخته است ولي احتمال دارد که در
غرب زاگرس يا در غرب عمان بوده باشد).(khol,1975: 18
نمونة ظروف و اشياي سري قديم از تاروت (شرق
عربستان) ،سار(بحرين) ،فيلکه (کويت) ()Aruz, 2003: 341
و تمام محوطههاي بينالنهريني همچون ،اور ،ادب ،ماري،
خفاجه و نيپور يافت شده است(سيد سجادي.)267:1388 ،
نمونههاي سري جديد نيز از محوطههاي بحريني (سار ،حمد
و الحجار) ،محوطههاي عماني (هيلي و بحله) ،محوطههاي
اماراتي(ام النار و تل ابرق) بدست آمدهاند(جدول شمارة ،)1
).(Mughal,1983:78

جدول شمارة  :1نمونه ظروف سبکهاي سري قديم و جديد ازمحوطههاي مختلف( ،منبع :نگارندگان)

ظروف سري قديم

ظرف استوانهيي سنگ صابوني با نقشمايههاي پهلواني از
خفاجه ((Aruz, 2003: 116

جامهاي پايهدار سنگ صابوني بدست آمده از جيرفت
()Majidzade, 2003:127

ظروف سري جديد

ظرفي با نقشمايههاي درب به همراه طرحهاي هندسي ديگر نظير
خطوط زيگزاگي و عمودي و پهن از شهداد (حاکمي)360:1385 ،

يک سرمهدان  6سانتيمتري با نقشماية دايرهيي و تورفتگي
()Majidzade, 2003:127
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قطعات ظرف سنگ صابوني با نقش مردي در حال باغباني
بدست آمده از ماري ((Aruz, 2003: 116

ظرفي از سنگ صابون بدست آمده از قبري در تل ابراق
)(Potts, 2008:17

ظرف سنگ صابوني مخروطي با نقشمايههاي مربعي و
زيگزاگي واجر چيني بدست آمده از جيرفت
()Majidzade, 2003:127

بخشي از يک ظرف با طرحهاي هندسي از فيلکه در کويت
)(Potts, 1993:64

مواد فرهنگي سري قديم و جديد ،هر دو در شوش کشف
شدهاند (تصوير شمارة  ،)3ولي نمونههاي سري جديد در
بينالنهرين تاکنون بنظر نگارندگان نرسيده است .اين مواد
فرهنگي در بينالنهرين ،عمدتاً از داخل معابد و مکانهاي
عمومي  -مذهبي کشف شدهاند( )Woolley,1934:25و تعدادي
نيز از مقابر سلطنتي اور بدست آمدهاند ) ،(Idem ,1974:51اما
به احتمال زياد ميتوان گفت اين مواد در بينالنهرين يک کاالي
تدفيني نبوده بلکه يک نوع کاالي تزييني و شأن زا بشمار ميرفته
که نشان از منزلت واالي صاحبش داشته است .به همين دليل،
فراواني اين ماده در بينالنهرين بسيار کمتر از جنوب شرقي
ايران و کشورهاي کوچک عربي حاشية خليجفارس ميباشد.
الزم بذکر است در شهر سوخته ،واقع در استان سيستان و
بلوچستان ،با حدود  ۱۵۰هکتار مساحت که اوج حياتش در
هزارة سوم قبلاز ميالد بوده است ،با وجود همسايگي با استان
کرمان و نزديکي به مثلث جيرفت  -شهداد  -يحيي ،غير از
تعدادي مهر مسطح از سنگ صابوني و يک سرمهدان مرکب از
سنگ صابوني و مرمر ،هيچ نشاني از ظروف و اشياي مورد نظر
بدست نيامده است (سيد سجادي.)۷۲ :۱۳۸۸ ،

شهر سوخته ،از لحاظ تأثير و تأثر فرهنگي بيشتر متوجه
مناطق شرقي خود همچون مونديگاگ و دره سند بوده است.
البته ناگفته نماند ،نمونههاي مشابه با سري قديم و جديد در
موهنجودارو نيز کشف شده است که گوياي تبادالت تجاري
بينمنطقهيي ميباشد؛ تبادالتي که بر طبق اين شواهد ،هرگز
با شهر سوخته نبوده يا قابل توجه نبوده است که البته اين خود
با عالمت پرسش و تعجب همراه ميباشد (؟!) .اگرچه بزعم
سيد سجادي تپه يحيي و شهر سوخته ،هرکدام با داشتن
يک مسئوليت مشخص توليدي در اين منطقه  -تپه يحيي
براي ساختن مواد فرهنگي سنگ صابوني و شهر سوخته
براي ساختن مواد فرهنگي از سنگ الجورد  -بدليل فقدان
وجود تقاضا در فالت ايران صرفاً پاسخگوي بازارهاي مناطق
ديگر بويژه بينالنهرين بودهاند ،اما با اين وجود نميتوان به
همين سادگي اين موضوع مهم ،يعني عدم وجود اين نوع مواد
فرهنگي خاص در شهرسوخته را توجيه کرد .با اين حال نظر
وي دربارة اينکه کارهاي صنعتي و تجاري در اين شهرها به
احتمال بسيار زياد تحت کنترل مقامات محلي بوده و الگوهاي
سازماني بينالنهريني ،يعني کاخ يا معبد که ناظر بر اين
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توليدات بودند ،در اين منطقه وجود نداشته و يا اين کنترل
دولتي به ميزان اندکي اعمال ميشده است (همان.)159 :

تصوير شمارة  :3ظروف کلوريتي بدست آمده از شوش
()de Miroschedji,1973:45

بنظر ميرسد ،با افول فرهنگهاي عالي و پيشرفته
بينالنهرين در اواخر هزارة سوم قبل از ميالد ،بتدريج سبک
ميان فرهنگي برچيده شده و سبک جديد موسوم به ام النار
و در تعقيب آن ،وادي سوق ،جانشين آن گشت .سري جديد
از ويژگيهاي سري قديم تقريباً هيچ بهرهيي نبرده و ابداً از
آن همه زيبايي و نقشمايههاي کمنظير نشاني ندارد .از اواخر
هزارة سوم قبل از ميالد ،با ظهور ظروف و اشياي سنگ
صابوني سري جديد ،قوياً بنظر ميرسد ،اين مادة فرهنگي از
جايگاه سابقش نزول کرده و از يک کاالي شأنزا که احتما ًال
بسبب قيمت باال هر کسي توان خريد و تهية آن را نداشته،
به يک کاالي نسبتاً معمولي با بهايي کمتر تبديل شده است؛
کااليي که ارزش قرار گرفتن در قبر فرد مرده را داشت.
ارتباطات فرهنگي و تبادالت تجاري منطقه در هزارة سوم
قبلاز ميالد

در جنوب غربي آسيا و شمال شرقي آفريقا ،زمان ظهور
حکومتهاي مقتدر ،پيچيدگي اجتماعي  -سياسي و رونق
تبادالت اقتصادي بود .پس از فروپاشي و محو فرهنگ آغاز
عيالمي در پايان هزارة چهارم و اوايل هزارة سوم قبل از

ميالد ،دورهيي از فترت ،فالت ايران را فراگرفت ،اما در حدود
اواسط هزارة سوم قبلاز ميالد در جنوب شرقي ايران ،موازي
با بخش جنوب غربي (تمدن شوش) ،فرهنگ و تمدني پا
به عرصه گذاشت که محوطههاي جيرفت ،شهداد و يحيي
معرف آن هستند .يکي از شاخصههاي تعيينکنندة افق
فرهنگي دورة سوم استقرار در شهداد ،وجود تعداد بسيار زياد
ظرفهاي سنگ صابوني است که به احتمال قوي توليد محلي
بوده است ( .)Kohl, 2001: 216اين ظرفها براي پاسخ به نياز
داخلي و همچنين توزيع در بازار بينالمللي بوده و بخصوص
بنظر ميرسد در واردات توليدات جديدي از هنر جيرفت نيز
نقش بسياري داشتهاند .اين ظرفها در شهرهايي مانند ماري
و پالميراي سوريه ،تل عقرب ،تل اسمر ،اور ،ادب و نيپور
در بينالنهرين ،تاروت و سواحل جنوبي خليجفارس و طبعاً
عالوه بر اينها در ساير محوطهها و شهرهاي فالت ايران
بشکل مناسبي توزيع شدهاند .همچنين ،تعداد زيادي از
ظرفهاي سنگ صابوني با نقوش کنده بر روي بدنه که ميراث
اسطورههاي دشت جيرفت است ،در شوش بدست آمده که
بنظر ميرسد يکبار ديگر تجربة فالت ايران با افقهاي فرهنگي
خود ،يعني موضوعات و زمينههاي فرهنگي بينالنهريني و
همچنين زمينههاي جغرافيايي منابع آنجا يعني استفاده از قير
بجاي کلريت را با يکديگر منطبق ميسازد (اسکالونه:۱۳۹۴ ،
 .)۸۲آثار بدست آمده از جيرفت حکايت از اين دارند که
بسياري از اين ظروف سنگ نرم که به احتمال بعضي از آنها در
تپه يحيي ساخته شدهاند ،عمدتاً براي مصرف مردماني بوده
که در حوزة فرهنگي هليل رود زندگي ميکردند؛ هرچند که بر
اساس مدارک موجود نميتوان گفت که اين ظروف صرفاً براي
نخبگان محلي توليد ميشد ،يا در الگوي برابرتري ،براي مثال،
گورستان حفاري شده شهداد که به احتمال حکومت درجه
دو ديگري بوده است ،همراه مرده دفن ميشدند؛ يعني اينکه
بطور نسبتاً برابر در سراسر جامعه توزيع ميشده است (کوهل،
 .)۴۱۲ :۱۳۸۷در تپه يحيي ،در ارتباط با انبوه توليدات
سبک ميان فرهنگي ،تاکنون هيچ خانة اشرافي يادماني،
قبر يا معبدي يافت نشده است .چون اغلب تمامي قطعات
سبک ميان فرهنگي در کانتکس توليديشان يافت شدهاند
و بدليل کمبود شواهد درخصوص اشراف و نجباي محلي،
احتما ًال مصرف داخلي سبک ميان فرهنگي خيلي کم بوده
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است .بر اين اساس ،بگفتة کول ،تپه يحيي بخشي از قلمروي
ميانرودان بوده که وظيفة ارسال کاالهاي شأنزا و منابع خام
بعنوان خراج يا اشکال ديگر مبادلة يکسويه را بر عهده داشته
است ( .)Kohl, 2004: 285در متون هزارة سوم ميانرودان
هرگز از اين ظروف ذکري نرفته است ،در عوض ،متون اکدي
قديم ،نظير کتيبه سلطنتي سارگون ،از اعزام نيروي نظامي به
ايران سخن ميگويند که بطور منظم از شهرهاي سقوط کرده
غنيمت ميگرفتند ).)Potts, 1989: 144

خليجفارس ،سرزمينهاي باستاني ديلمون در شمال غرب و
مگان در شبه جزيره عمان است ) .(Potts, 2012:171احتما ًال
ايشان نقش واسطه را براي تجار دورهگرد شرق ايران بازي
ميکردند .اما برخالف آنان که گاهي از جايي به جاي ديگر
انتقالشان ميدادند ،اين دريانوردان فقط واسطه بودند و سبک
هنري اصيلي پديد نياوردهاند که نمايانگر چيستي فرهنگشان
باشد .تعداد زيادي ظروف کلريتي که در جزيرة کوچک تاروت
در شمال بحرين انبار شده بود ،احتما ًال کار ايشان بوده است
(آميه.)۳۳ :۱۳۸۹ ،

همچنين بنظر کول ،احتمال دارد دليل ساخت کاالهاي
تجملي نظير سبک ميان فرهنگي در تپه يحيي ،براي مبادله با
محصوالت کشاورزي بوده باشد ) .(khol, 1976:74مجيدزاده
دربارة تجارت فرامنطقهيي اين محوطه وجود واسطههايي را
فرض کرده که صنعتگران تپه يحيي سودي نميبردند بلکه
سود کالن عايد واسطهها ميشد (مجيدزاده.)۱۴۴ :۱۳۶۸ ،
با کشف کارگاههاي صنعتگران تپه يحيي که با سنگ کلريت
کار ميکردند ،موفق شديم تشخيص دهيم که اين منطقه مهد
صنعتي بوده با سبک هنري شاخصي که نشاندهندة فرهنگي
اصيل است .محصوالت اين صنعت سنگتراشي در هزارة سوم
قبل از ميالد در بينالنهرين مشتريان بسياري داشت .اين
سبک هنري خود را عمدتاً در تزئينات فراوان روي گلدانها و
اشياء شأنزايي چون پالکهاي دستهدار(سنگهاي وزنه يا کيف
دستي) به منصه ظهور ميگذارد و از نقشمايههاي الهام گرفته
از معماري و نقوش قديمي استفاده ميکند که يادآور سنتهاي
بخصوصي است که در مهرهاي اواخر دوران پيش از تاريخي،
چون نقش اربابمارهاي مخوف ديده ميشود(تصوير شمارة .)4
اما نقوشي که از مجموعه بينالنهرين وام گرفته شدهاند ،مشکل
مهمي را پيش ميآورد .ممکن است برخي از متخصصان کار
با سنگ کلوريت ،دورهگرد بوده باشند و کارهاي از اين قبيل
اشياء کلوريتي را در سرزمين مشتريان بينالنهرينيشان
ميساختهاند .در پرتو اين فرضيه ،ميتوان وجود نقش عقاب
شيرسر و گاو  -مرد را روي گلدانهاي مکشوفه از خفاجه و
ماري توجيه کرد ) .(Parrot, 1956: 77شمار زيادي از اين
اشياء توسط سومريان به معابد منتقل شدهاند و ما آنها را از
اين مکانها يافتهايم .بگفتة دنيل پاتس اين تمدن دريانوردان

تصوير شمارة  :4نمونه ظروف سنگ صابوني بشکل کيف دستي بدست آمده
از جيرفت با نقشمايههاي از درخت نخل ،پيچکي و طرحهاي زيگزاگي
)(Madjidzadeh and Perrot,2005:139

دو نوع بسيار شاخص از ظروف سنگي با منشأ ايراني که در
محوطههاي سومري يافت شدهاند ،داراي کتيبههايي حاکي
از غنيمتي بودن آنها هستند (تصوير شمارة  .)5پادشاهان
اکد بر روي ظروف شرقي از جنس کلريت و کلسيت کتيبه
مينگاشتند تا نشاندهندة اين باشد که آنها بخشي از غنايم
جنگي از ايران هستند که به خزانههاي شاهي و معابد سومري
منتقل شدهاند .سپس ،گاهي اوقات به نشانه باال بودن طبقه
اجتماعي آن را به خادمين ممتاز حکومت اهدا ميکردند(Potts,
 .)1989: 18شواهد نشان ميدهند که سومر هم مثل تاروت،
سنگهاي صابوني وارداتي خود را از منابع گوناگوني تهيه
ميکرده است .اين الگو با نمونههاي آزمايش شده از شوش
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در تضاد است؛ چرا که آن سنگها از ساختار نسبتاً يکساني
تشکيل يافته بودند ) .(Kohl et al, 1979: 40در تاروت از
نوعي ماشين تراشکاري براي شکل دادن به ظروف استفاده
ميکردند و اصطالحاً به اين نوع ظروف سنگي «ظروف چرخ
ساز» گفته ميشد .اين روش در کارگاه تپه يحيي ،در اليه IVB
محوطه معمول نبوده است ) .(Kohl, 2004: 286همچنين،
مطالعات آزمايشگاهي نشان دادهاند که قطعات بدست آمده
از فيلکه ،ماري ،ادب و تاروت آن چنان ترکيب همانندي
دارند که ميتوان براي آنها منبع مشترکي را فرض کرد،
هرچند که گروه ديگري از نمونههاي تاروت با ظروف بدست
آمده از خفاجه ،اور ،نيپور و کيش مرتبط است .بنابرين،
احتمال دارد که در اين جزيره در يکي از مراکز توليد کلريت
از منابع محلي استفاده ميشد و تعدادي از ظروف از جنوب
شرق ايران وارد ميگرديد و چندين شهر بينالنهرين اقالم
آماده شده را از تاروت تهيه ميکردند (پيرونل.)۳۴۸ :۱۳۸۷ ،
اگر تکامل داخلي در استفاده از ظروف کلريتي در خليجفارس
واقعگرايانه بنظر ميرسد ،پيشنهاد راه حلي براي معرفي
نخستين بار اين توليد در تاروت دشوارتر است .اگر اين مبدأ
از حدود اواسط هزارة سوم قبل از ميالد آغاز شده باشد،
نميتوان آن را بدون وجود ارتباط مستقيمي با تمدن جيرفت
توصيف کرد ،در حالي که مجموعه تاروت رابطة محکمتري با
نمونههاي بينالنهريني دارد تا نمونههاي هليل رود.

تصوير شمارة  :5ظرف کلريتي با کتيبهيي از ريموش که منشأ آن ايراني
است ( 2500 -2600ق.م) ()Cleuziou & Tosi,2007:234

با اين وجود ،با استناد به شواهد باستانشناختي نميتوان
امکان استقرار گروهي از هنرمندان جيرفت در تاروت را
ناديده گرفت .آثار سنگ صابوني که از بحرين بدست آمده
و منتشر شدهاند ،سه ظرف هستند (تصوير شمارة :)6
نخست ،ظرف کاملي از گوري در گورستان کندوي
عسلي در سار ،با نقشمايه معبدي؛ دومين نمونه از
گورستان الحجار بدست آمده که روي اين ظرف با دو
رديف از مثلثهاي کنده پوشيده شده است؛ سومين نمونه
از گورستان المقشي يافت شده که سبويي مينياتوري با
گردن کوتاه و لبه به خارج برگشته با نقشماية فلسي است
).(Ibrahim, 1982: 15

تصوير شمارة  : 6نمونه ظروف بحريني ))Aruz,2003:341

ظرف مزبور از مجموعه باستانشناختي سار که زمان آن
به دورة ديلمون قديم ( ۱۸۰۰ -۲۰۰۰ق.م) ميرسد ،نشان
ميدهد که تاريخ توليد اشياي تدفيني نهاده شده در اين گور،
کهنتر از قراردادنشان در گور بوده است .وجود اشياي موروثي
يا کهنتر در گورهاي ديلمون همچنين از طريق اقالم عماني و
محلي تأييد شده است؛ مانند مهرهاي مسطحي که اصطالحاً
به مهرهاي خليج پارس شهرت دارند و کاسههاي سبک امالنار
جديد با تزيين دواير نقطهيي که به دو قرن پاياني هزارة سوم
قبلاز ميالد تاريخگذاري شدهاند (پيرونل .)۳۵۰ :۱۳۸۷ ،از
فيلکه تعداد زيادي قطعات سنگ صابوني حکاکي شده شبيه
به مجموعه جيرفت يافت شده است .نقشمايههاي بکار رفته
بر روي اين آثار ،طرحهاي هندسي ،معماري همراه با طرحهاي
کلبه و حصيري ،پيچهاي حلزوني ،ريسماني و نقوش جانوري
شامل عقربها ،گربهسانان ،خزندگان و عقاب با سر شير
هستند .اينها تشابهات بسياري با مجموعههاي بدست آمده
از تاروت ،بحرين و شهرهاي بينالنهريني اين هزاره دارند.
اين آثار از ساختارهاي خصوصي و عمومي بدست آمدهاند
که به دورههاي ديلمون قديم و مياني ( ۱۲۰۰ - ۲۰۰۰ق.م)
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تاريخگذاري شدهاند .تاريخگذاري بنيانگذاري مستعمرههاي
ديلمون در فيلکه نميتواند زودتر از آغاز هزارة دوم قبل از
ميالد بوده باشد و بنابرين بنظر ميرسد که در اينجا با مشکل
تاريخگذاري قطعات کلوريت مواجه هستيم .برخي از محققين
مدارک فيلکه و بحرين را بعنوان دليلي براي تاريخگذاري
جديدتر (درست پايان هزاره سوم و قرون اوليه هزارة دوم قبل
از ميالد) در مورد آخرين فراوردههاي کلوريتي بکار بردهاند
) .(Potts, 1994: 258اگر همانگونه که توالي تپه يحيي و
برخي از ظروف بينالنهريني و شوش نشان ميدهند ،نتوانيم
دورة زماني فراگيري را مستثني کنيم که در برگيرندة دوره
اکد نيز باشد ،بطور قطع ،بايد تاريخ فرا اکدي براي ظروف
کندهکاريشده نقشدار بينالنهرين و خليجفارس را رد کنيم.
در حقيقت ،همانگونه که پيرونل بدرستي ثابت کرده است،
قطعات کندهکاري شده فيلکه آثار بازساخت گستردهيي را
نشان ميدهند که ظاهراً اشاره به روند کلي بازساخت و استفادة
مجدد در طول دورههاي ديلمون قديم و مياني دارد؛ دورهيي
که در آن از سنگ نرم قطعات شکسته متعلق به کاسهها و
سبوهاي کوچک وارداتي در زمانهاي قديمتر با طرحهاي
تزييني ترکيبي مربوط به هزارة سوم قبلاز ميالد صدها مهر
مسطح و اشياي کوچک توليد شده است .بازساختي مشابه از
کاسههاي مرتبط با سبکهاي عماني با تزيين دواير نقطهيي
گزارش شده است(پيرونل.)۱۳۸۷:350،
تجارت آبي خليجفارس و درياي مکران و نقش آن در مبادالت
منطقهييدر هزارة سوم قبل از ميالد

مساحت فعلي خليجفارس  ۲۲۳۰۰۰کيلومتر مربع،
پهناي متوسط آن  ۱۸۰کيلومتر ،طول آن حدود ۱۱۰۰
کيلومتر و عمق متوسط آن  ۳۵متر است که البته در برخي
نقاط خيلي محدود تا  ۱۰۰متر نيز ميرسد .براساس مطالعات
گردهشناسي در اين محدوده از  ۱۶هزار سال پيش يخهاي
موجود در منطقه شروع به آب شدن کرده و تقريباً از ۶۰۰۰
هزار سال پيش وضيعت امروزي آن با تفاوت خيلي اندکي
همچنان پايدار مانده است ) .)Nutzel,1978:11-24قابل ذکر
است که در همين مطالعات نتيجه گرفته شده که خط ساحلي
در  ۶۰۰۰هزار تا  ۵۵۰۰سال پيش آنگونه در خشکي پيشرفت
داشته است که دجله و فرات مستقيماً به خليجفارس وارد

ميشدهاند) ،)SanlaVille,1989:21بر همين اساس نه تنها
رود کارون بلکه کرخه نيز مستقيم به خليجفارس ميريختهاند
و از آن زمان به بعد تقريباً عقبنشيني خط ساحلي را
شاهد هستيم که بميزان وضعيت فعلي تغيير يافته است
) .)Lambeck,1996:55ارتباطات فرهنگي ،اقتصادي و
برخوردهاي نظامي مابين کشورها در دوران باستان در دو
مسير خشکي و آبي صورت ميگرفته است .در دورة مورد
مطالعه در جنوب غرب ايران ،اهواز ،آبادان و خرمشهر
از طريق اروند رود به همديگر مرتبط بوده و يا در استان
فارس ،کرمان و سيستان و بلوچستان از طريق رود و
شاخههاي فرعي آن به عمق خشکي وصل گشتهاند؛ امري
که براساس نامهاي باستاني مکانيابي شده و نيز بصورت
نامعلوم در متون بينالنهريني ثبت شدهاند و يا در دادههاي
باستانشناسي به مانند نقشمايههاي مهرها و يا اثر مهرها
استفادة مسيرهاي آبي در آن مکانها را مورد تأييد قرار ميدهند
)( Green and Nissen 1987; Steible 1982; Selz 1989
سواحل شمالي خليجفارس نيز داراي ويژگيهاي خاصي است
که از مهمترين آنها در خصوص نزديکي قايق و کشتيها به
بندرگاهها ،کمعمق و صخرهيي بودن آن در مقايسه با سواحل
جنوبيش ميباشد .در مقابل ،ساحل جنوبي خليجفارس با
عمقي تقريباً  ۲۰متر وضعيتي مناسبتر بجهت حمل و نقل
دريايي ساحلي مهيا ساخته است .ولي بنظر نميرسد که در
دوران باستان اين مشکل در حمل و نقل دريايي تأثيرگذار
بوده باشد ولي همين پيش فرض باعث گرديده که در خصوص
مسيرهاي دريايي توسط برخي ،همواره مسير جنوبي مابين
حد شمال غربي و درياي عمان و هند پيشنهاد داده شود
) .(Potts 2000:10اين در حالي است که وضعيت طبيعي
ساحل شمالي نه تنها يک عامل بازدارنده بلکه حالت دفاعي
مناسبي را بوجود آورده است .منابع گوناگون کتبي و شواهد
باستانشناسي ،استفاده بيشتر سواحل شمالي خليجفارس در
دورههاي مختلف تاريخي را هم در مسيرهاي کوتاه مابين
سواحل و جزاير خليجفارس که در آن جزاير مراسم آييني
خود را انجام ميدادهاند و هم در مسيرهاي دريايي دور تأييد
مينمايد( .(Gropp, 1991:83حضور درخشان خليجفارس و
درياي عمان در روابط بينالمللي هزارههاي کهن ،مرکز ثقلي
براي پيوندهاي سياسي ،فرهنگي و اقتصادي جوامع مختلف
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و محل التقاطي براي رشد و نمود انديشههاي تکاملي نو
پديدار کرد .راههاي بازرگاني خليجفارس و درياي عمان به
درياي سرخ ،زمينهساز ارتباط ميان جنوب آسيا ،بينالنهرين
و هندوستان با آفريقا بود و اين ارتباطها سبب اثرپذيري
فرهنگي در نتيجه گسترش بازرگاني ،داد و ستد مستقيم و
مهاجرتهاي انساني گرديد(چمنکار ،بيتا .)۳ :بنادر مربوط به
هزارة سوم که در متون نام آنها آمده است عبارتند از  :آدام
دون ( ،)Heimpel,1987انشان و شوش (Edzard &Farber
 ،)& Solberger, 1977ايالم و ليان (،)Hinz & Koch, 1987
اوان ( ،)Libdبشيم (واال  ،)1376،مگان ،ديلمون و ملوها
( ،)Potts,1994شريخوم ) (Gelb&Kienast 1990و مارهاشي
(( )Westenholz,1999شکل شمارة .)2
در کنار اشارة متون تاريخي به اين بنادر ،نميتوان منکر
نقش خليجفارس و درياي مکران در انتقال و جابجايي اين
ل از ميالد
سنگ ارزشمند شد .اين دو دريا در هزارة سوم قب 
نقش تعيينکنندهيي در تجارت منطقهيي و فرامنطقهيي
داشتهاند .کشتيهاي بينالنهريني از طريق رودخانههاي دجله
و فرات به خليجفارس ميآمدند و از آنجا به مناطق حاشيهيي
خليجفارس و درياي مکران و سپس بسوي منطقه فرهنگي
سند و احتما ًال فراتر از آن ميرفتند تا کاالهاي تجاري خود
را بفروشند يا معاوضه کنند .تجار بينالنهريني در عصر آغاز
حکومتها که طبقات اجتماعي بشدت از يکديگر متمايز ميشدند
و معبدنشينان و نجبا به اهرم قدرت تبديلشده بودند ،بيش
از هر چيز نياز به خريد و فروش فلزات (براي توليد سالح) و
کاالهاي شأنزا (براي احترام اجتماعي) داشتند و اين مواد،
بصورت خام و تمامشده از مناطقي غني همچون جنوب شرقي
ايران تأمين ميشدند .خليجفارس و درياي مکران ،فعلي تبادل
کاال و تجارت را براي اهالي اين منطقه سهل نمودند و رفت و
آمد در مسيرهاي ناهموار و بياباني طاقتفرسا را کاهش دادند.
شواهد ديگر براي ارتباطات بينمنطقهيي و رفت و آمد از طريق
خليجفارس ۷۱ ،قطعه صدفي است که در  ۲۶گونه دستهبندي
ميشوند .اين صدفها در سرتاسر خليجفارس و درياي عمان
پراکنده هستند و کابرد آنها بيشتر تزئيني و به ساخت زيورآالت
برميگردد؛ بعنوان مثال چندين گونه مانند از دورة نوسنگي به
بعد تحت عنوان جواهر در مناطق مختلف شبهجزيرة عربستان

تا درياي عمان استفاده شدهاند (باصفا.)۵۶ :۱۳۸۶ ،

شکل شمارة  :2بنادر خليجفارس و درياي عمان در هزاره سوم قبلاز ميالد
(باصفا)1386:146،

نتيجهگيري

با توجه به آنچه گفته شد ،ميتوان موارد زير را در
جمعبندي و نتيجهگيري مطرح نمود :تأثير و تأثر فرهنگي
و تبادالت تجاري منطقة جنوب شرقي فالت ايران ،بطور
ويژه کرمان باستان ،در هزارة سوم قبل از ميالد ،از گسترة
مواد فرهنگي سنگ صابوني قابل مشاهده است .کشف انبوه
قابل مالحظهيي از کاالهاي سنگي صابوني در جيرفت (سري
قديم) و شهداد (سري جديد) و نيز وجود کارگاه سنگتراشي،
مواد نيمه ساخته و نزديکي به مواد خام در تپه يحيي اين
فرضيه را در ذهن تقويت ميکند که منطقة کرمان در هزارة
سوم قبل از ميالد هستة اصلي توليد کاالهاي سنگي شأنزا
در منطقة جنوب غربي آسيا بوده است .بنظر ميرسد مواد
فرهنگي سنگ صابوني در منطقة جنوب غربي آسيا ،دو نوع
کاربرد داشتهاند :تدفيني و تجملي .در بينالنهرين مکانهايي
که اين نوع مواد فرهنگي از آنها کشف شدهاند ،عمدتاً معابد
و نيايشگاههاي مهمي چون معبد خداي ماه (سين) ،خداي
خورشيد(شمش) ،ايزدبانو ايشتار و اينانا (که نام سومري
ايشتار است) هستند .يافت شدن اين کاال  -بطور خاص ،مواد
سري قديم يا سبک ميان فرهنگي  -در چنين بافتي بيانگر
اين است که براي اجراي مراسم آييني همچون نوشيدن از
آنها استفاده ميشده است .با اين وجود ،چند قطعه نيز از
گورستان سلطنتي اور يافت شده که نشاندهندة طبقة
اجتماعي باالي متوفي است .ولي در جنوب شرقي ايران و
مناطق حاشيهيي خليجفارس و درياي مکران وضع به گونة
ديگري بوده است .اين مواد عمدتاً از بافت گورستاني کشف
شدهاند که تقريباً در گورهاي اغنيا و فقرا وجود داشتهاند .اين
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موضوع خاطرنشان ميکند که مواد فرهنگي سنگ صابوني در
اين مناطق ،کاربردي تدفيني داشتهاند که البته ماهيتش را
به کلي با نگاه بينالنهرينيها بهاين کاال متفاوت جلوه ميدهد.
شايد بدليل آنکه مردمان اين مناطق داراي معابدي باشکوه و
شوکت بينالنهرين نبودهاند و يا شايد اساساً باورهاي متفاوتي
داشتهاند ،کاربري اين کاال که اول بار در بينالنهرين يافت
شده و بر طبق تاريخگذاري قديميتر از مناطق همجوار
ميباشد ،تغيير کرده است .از اين گذشته ،همانطور که گفته
شد ،بطور حتم خليجفارس و درياي عمان در اين مبادالت
و جابجاييها نقش تعيينکنندهيي داشتهاند و اين حجم از
مبادالت در هزارة سوم ،بدون اتکا به مسيرهاي آبي و بنادر
آنها تا حدودي دشوار مينمايد .بنظر ميرسد خليجفارس و
درياي مکران ،تبادل کاال و تجارت را براي اهالي اين منطقه
سهل نموده و رفت و آمد در مسيرهاي ناهموار و بياباني طاقت
فرسا را کاهش دادهاند.

فرهنگي ميان خليجفارسي و جنوب شرق ايران» ،مجموعه مقاالت
نخستين همايش بينالمللي تمدن حوزة هليل :جيرفت ،بکوشش
يوسف مجيدزاده ،تهران :سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و
گردشگري استان کرمان ،ص .۱۳۸۷ ،341 - 335
ـ حاکمي ،علي؛ «آيا مدل بناهايي که در شهداد کشف
شدند ماکت معابد هزاره سوم قبل از ميالد بودهاند؟» ،ترجمة
کاميارعبدي ،مجلة اثر ،شمارة 26و ،27ص.1367 ،119-106
ـ حاکمي ،علي؛ گزارش هشت فصل بررسي و کاوش در شهداد
(دشت لوت) ،بکوشش محمود موسوي ،تهران :سازمان ميراث
فرهنگي و گردشگري.1385 ،
ـ چمنکار ،محمد جعفر؛ «جايگاه خليجفارسي و درياي عمان
در توسعة روابط اقتصادي هزارههاي پيش از ميالد» ،فصلنامة تاريخ
روابط خارجي ،شمارة  ،۳۸بيتا.
ـ سيد سجادي ،سيدمنصور؛ باستانشناسي شبه قارة تاريخ
هند ،تهران :انتشارات سمت ،چاپ اول.1388 ،
ـ شيخ بيکلو اسالم ،بابک؛ «تفاوت کاربرد ظروف و اشياي

منابع فارسي
 آميه ،پير؛ «روابط ايران و بينالنهرين از  ۱۶۰۰-۳۵۰۰دربينالنهرين و ايران ،قبل از ميالد در دوران باستان ،کشمکش و
تقابل  ۱۶۰۰ - ۳۵۰۰قبل از ميالد» ،گزارشي از سمينار يادوارة
والديمير لوکونين ،ويراسته جان کرتيس ،زهرا باستي ،تهران:
انتشارات سمت.۱۳۸۹ ،
 اتردي ،سيروس؛ کاني شناسي سيليکاتها ،تهران :انتشاراتدانشگاه پيام نور ،چاپ اول.1386 ،

سنگ صابوني در ايران و ميانرودان در هزارة سوم قبل از ميالد»،
مجموعه مقاالت دومين همايش ملي باستانشناسي ايران،
ص .۱۳۹۴ ،۲۱ - ۱
ـ طاليي ،حسن؛ عصر مفرغ ايران ،تهران :انتشارات سمت،
چاپ اول.۱۳۸۵ ،
ـ -----------------؛ مهر در ايران از آغاز تا صدر اسالم ،تهران:
انتشارات سمت ،چاپ اول.۱۳۹۲ ،
ـ کوهل ،فيليپ« ،حکومتهاي درجة دو شرق سومر :توصيف

 -اسکالونه ،انريکو؛ باستانشناسي جوامع ايران باستان در هزارة

مقدماتي جغرافياي سياسي» ،مجموعه مقاالت نخستين همايش

سوم پيش از ميالد ،ترجمة سيدمنصور سيدسجادي ،تهران:

بينالمللي تمدن حوزة هليل :جيرفت ،شرق ايران ،بکوشش

انتشارات سمت.۱۳۹۴ ،

يوسف مجيدزاده ،تهران :سازمان ميرات فرهنگي ،صنايع دستي و

 افشارينژاد ،حکيمه؛ «ساختار شناسي و حفظ و مرمتظروف کلريتي حوزه فرهنگي جيرفت» ،مجموعه مقاالت يازدهمين
همايش حفاظت و مرمت اشياء تاريخي -فرهنگي وابسته به معماري
دانشگاه هنر اسالمي تبريز ،تبريز.1393 :
 باصفا ،حسن؛ «مطالعه تحليلي ظروف کندهکاري شدهحوضه هليل رود در نيمه دوم هزارة سوم قبل از ميالد و مقايسة
آن با مناطق همجوار» پايان نامه کارشناسي ارشد ،تهران :دانشگاه
تربيت مدرس.۱۳۸۶ ،
ـ پيرونل ،لوکا؛ «خاستگاه تمدن ديلمون و برهم کنشهاي

گردشگري استان کرمان ،ص .۱۳۸۷ ،۴۲۲ - ۴۰۷
ـ مجيدزاده ،يوسف؛ آغاز شهرنشيني در ايران ،تهران :مرکز
نشر دانشگاهي ،چاپ اول.۱۳۶۸ ،
 ---------------------؛ جيرفت کهنترين تمدن شرق ،تهران:سازمان ميراث فرهنگي کشور (پژوهشگاه) ،وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمي ،سازمان چاپ و انتشار.1382 ،
ـ واال ،فرانسوا؛ خالصهيي از عوامل جغرافيايي ايالم در شوش
و جنوب غرب ايران ،ترجمة هايده اقبال ،تهران :مرکز نشر
دانشگاهي.۱۳۷۶ ،
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