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چکیده
بهار  و   1394 اسفند  در  شهرستان  مرکزی  بخش  سردشت  دهستان  باستان شناختی  بررسی های  فصل  نخستین 
چنانکه  شد.  شناسایی  مختلف  دوره های  از  بسیار  گورستان های  و  گورها  بررسی  این  در  که  شد  انجام   1395
می دانیم گورها و گورستان ها در هر دوره ای از تاریخ، اطالعات قابل توجه مردم شناختی، باستان شناختی و گاهی 
شرق  در  بشکرد  شهرستان  همجواری  به  توجه  با  هستند.  مهم  بسیار  ازاین رو  و  می دهند  به دست  زبان شناختی 
هرمزگان با استان های سیستان وبلوچستان، انتظار می رفت که یافته های فرهنگی و محوطه های باستانی همچون 
گورستان ها مشابه این حوزه فرهنگی باشند که در پایان بررسی و آغاز مطالعه یافته ها، در خصوص گورستان های 
با وجود گورهای خرپشته ای و سنگچین، این شباهت ها محرز و فرضیه گفته  شده، تقویت شد  دوران تاریخی 
چنانکه در دوران تاریخی، گورهای خرپشته ای و سنگ چین و گاهی با ابعاد بزرگ و چشمگیر که اغلب در اطراف 
آنها قطعات سفال پراکنده است، شناسایی شدند که مشابه این نوع گورها در جنوب شرق و نوار ساحلی جنوب 
ایران و پس کرانه های خلیج فارس بارها گزارش شده است. در این مقاله به گورستان های بشکرد براساس نخستین 

فصل بررسی های باستان شناختی سردشت بشکرد هرمزگان پرداخته شده است. 

واژههایکلیدی: بشکرد، سنت های تدفین، گورستان، پیش از تاریخ، تاریخی، اسالمی.
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پیشگفتار
با توجه به اینکه شهرستان بشکرد/بشاگرد، بخش 
دربرمی گیرد  را  هرمزگان  استان  شرق  از  وسیعی 
و  شمال  در  کرمان  استان های  همسایگی  در  و 
نیز  و  قرار گرفته  آن،  شرق  در  سیستان و بلوچستان 
دریای  به  جاسک  شهرستان  واسطه  به  جنوب  از 
بررسی های  می پیوندد،  خلیج فارس  و  عمان 
تاریخی- وضعیت  شناخت  و  باستان شناختی 

آن  به تبع  و  گذشته،  دوران  در  آن  فرهنگی 
روشن شدن ارتباطات محوطه های منطقه بشکرد/
هلیل رود- فرهنگی  حوزه  استقرارهای  با  بشاگرد 

از  تا  داده شد  تشخیص  ضروری  جازموریان، 
روشن شدن  و  مطالعات  و  بررسی ها  این  رهگذر 
استقرارهای  برهم کنش های  و  ارتباطی  وضعیت 
این حوزه فرهنگی مهم، بتوان نقش منطقه بشکرد 
را در میانه این حوزه و به تبع آن، وضعیت بخش 
مهم و وسیعی از منطقه جنوب شرق کشور را در 

ادوار گذشته مشخص کرد. 
از  مجوز  کسب  از  پس  بدین منظور، 
فصل  نخستین  فرهنگی،  میراث  پژوهشگاه 
بررسی های باستان شناختی در دهستان سردشت 
بخش مرکزی شهرستان در اسفند 1394 و بهار 

1395 به سرپرستی نگارنده انجام شد.
این نوشتار، فقط به بررسی اجمالی بخشی از 
یافته های این بررسی می پردازد که گورستان های 

شناسایی شده در محدوده پژوهش هستند. 

اهمیتوضرورتپژوهش
تاریخ،  از  دوره ای  هر  در  گورستان ها  و  گورها 
اطالعات قابل توجه مردم شناختی، باستان شناختی 
و  می دهند  به دست  زبان شناختی  حتی  گاهی  و 
یک  در  گورها  تعداد  هستند؛  مهم  بسیار  ازاین رو 
روستا  یک  جمعیت  میزان  )تخمین  گورستان 
در  اینکه  تاریخ(،  از  برهه ای  در  منطقه  یک  یا  و 
چقدر  درگذشتگان  سنی  میانگین  گورستان  یک 

بوده و جنسیت اغلب آنها چه بوده )بررسی علل 
شکل  و  درگذشت  تاریخ  بررسی  درگذشت(، 
گورها،  شکل  و  تاریخ ها   

ِ
تنوع )درصورت  گورها 

گورستان  از  استفاده  استمرار  نشانگر  می تواند 
)دیدگاه  سکونتگاه  نزدیک ترین  تا  فاصله  باشد(، 
امکان دسترسی  به مرگ و مردگان،  اهالی نسبت 
گورها  روی  نقوش  یا  نوشته ها   ،)... یا  و  آسان تر 
جایگاه  افراد،  شغل  نشان دهنده  )به احتمال 
تفاوت های  اقتصادی،  وضعیت  اجتماعی، 
فرهنگی با سایر روستاها در یک منطقه و...(، زبان 
و خط نوشته ها )زبان و خط رایج در یک منطقه در 
اماکن محل  اسامی  تاریخ(،  از  برهه ای مشخص 
تاریخی  اسامی  به  )پی بردن  وفات  محل  و  تولد 
و  درگذشتگان  بومی  نام های  جغرافیایی(،  اماکن 
روی  نوشته های  در  به کاررفته  ادبیات  به طور کلی 
و  محلی  زبان های  تاریخی  تحول  )سیر  گورها 
گویش های رایج در یک منطقه(، و بسیاری از این 
گونه اطالعات، چشم اندازی فرهنگی از آن منطقه 

در گذر تاریخ به ما ارائه می دهند. 
به نحوی  باستان شناسی  اینکه  به  اذعان  با 
کاوش های  و  بررسی ها  و  است  مخرب  علمی 
در  را  تخریب  از  درصدی  همیشه  باستان شناختی 
پی دارند، مطالعه گورستان ها و گورهای آنها، نوعی 
ادعا کرد هیچ  بررسی و مطالعه است که می توان 
تخریبی در پی ندارد و در این مطالعه، گورها -تا آن 
 مورد یک 

ً
هنگام که مورد کاوش قرار نگیرند و صرفا

مطالعاتی  منابع  به عنوان  باشند-  سطحی  بررسی 
 
ً
صرفا نوشتار  این  نمی شوند.  متحمل  آسیبی  هیچ 

برهه  اجمالی گورستان های بشکرد در سه  معرفی 
پیش ازتاریخ، تاریخی و اسالمی است و مطالعات 
توسط  منطقه  گورستان های  بر  کامل تر  و  دقیق تر 

نگارنده همچنان ادامه دارد.  

پرسشهاوفرضیهها
پرسش های پژوهش: پرسش های مطرح شده برای 
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نگارنده حین انجام این پژوهش شامل این موارد 
بوده  است: تعداد، مساحت و قدمت گورستان ها، 
مساحت  تعداد،  با  موارد  این  از  یک  هر  تناسب 
نزدیک ترین  تا  فاصله  استقرارها،  تاریخی  دوره  و 
استقرار، بستر شکل گیری گورستان ها و سرانجام 
در  آنها  سطح  بر  فرهنگی  منقول  یافته های  میزان 

دوران مختلف.  
بررسی ها  نخستین  در  پژوهش:  فرضیه های 
بشکرد،  منطقه  در   13۸5-13۸4 سال های  در 
بر  اغلب  که  تاریخی  گورهای  که  شد  مشاهده 
گرفته اند،  شکل  کوه ها  دامنه  و  طبیعی  تپه های 
از  کمی  فاصله  در  و  متفاوت  مساحت های  با 
مساحت های  )با  دوره  همین  از  استقرارهایی 
اسالمی  گورستان های  نیز  دارند.  قرار  متفاوت( 
در  و  کوهپایه ها  در  تاریخ،  آن  در  شناسایی شده 
فاصله  کمترین  و  قرارداشتند  زیارتگاه ها  کنار 
داشتند.  را  متأخر  اسالمی  استقرارهای  با  ممکن 
این موارد نخستین فرضیات دربارۀ گورستان های 
تاریخی و اسالمی منطقه را در ذهن نگارنده شکل 
و  تاریخی  دوران  گورستان های  نزدیکی  نیز  داد. 
یکدیگر،  به  تاریخ  آن  در  شناسایی شده  اسالمی 
بر »استمرار در  ایجاد فرضیه دیگری مبنی  باعث 

استفاده از گورستان ها« شد. 
این نخستین مشاهدات و نخستین فرضیه ها، 
در  منسجم  باستان شناختی  بررسی های  آغاز  با 
بیشتر  پرسش های  برآمدن  باعث   ،1395 سال 
-مطرح شده در باال- شد که حین بررسی، مدنظر 

قرار داشتند. 

روشپژوهش
منطقه،  در  میدانی  بررسی های  انجام  جهت 
زمین شناسی،  نقشه های  هوایی،  عکس های  از 
محلی  افراد  با  صحبت  و  توپوگرافی  نقشه های 
در  پیمایش  با  بررسی  کار  و  شد  استفاده  منطقه 
محدوده مربوط به هر روستا به طور جداگانه انجام 

شد. برای این کار، با کمک نقشه های توپوگرافی، 
شد:  تقسیم  بخش  چهار  به  سردشت  دهستان 
غربی،  شمال  شرقی،  جنوب  شرقی،  شمال 
که  بشکرد  شهرستان  اصلی  جاده  غربی.  جنوب 
و  می آید  سردشت  سمت  به  جگدان  و  میناب  از 
 
ً
پس از گذر از سردشت به گوهران می رود، تقریبا

 
ً
را عمال آن  و  میان دهستان سردشت می گذرد  از 

به دو بخش شرقی و غربی تقسیم می کند. به دلیل 
منطقه  غربی  شمال  بخش های  با  قبلی  آشنایی 
تحقیق، ابتدا کار بررسی از سمت مرکز محدوده 
شمال  سمت  به  سردشت،  شهر  یعنی  بررسی، 
غرب )روستاهای بیسکاو، بابک و پشتگر( شروع 
اتمام کار در این قسمت، از بخش  از  شد و پس 
جنوب غربی )در روستای اهون( کار ادامه یافت. 
از آن کار دشوارتر در بخش های متراکم تر و  پس 
یعنی بخش های شمال  از مرکز شهرستان،  دورتر 
و  آن  تابعه  آبادی های  و  ملکن  )روستای  شرقی 
م، 

َ
روستای بن ریز( و جنوب شرق )بارشکان، ُبن ک

دنبال  َده َوست(  آباد  رستم  و  سگن  آباد،  محمود 
شد. 

پیاده کردن  میدانی،  بررسی های  پایان  با 
محدوده بررسی و نقاط آثار شناسایی شده در آن بر 
نقشه های تقسیمات سیاسی شهرستان، توپوگرافی 
ثبت و ضبط  و  مستندنگاری  زمین شناسی،  و 
مطالعات  و  انجام  طراحی،  و  عکاسی  با  یافته ها 

کتابخانه ای برای شناخت بهتر آنها آغاز شد.
این  در  شناسایی شده  آثار  مهم ترین  از 
پژوهش، گورستان ها بودند که هم به لحاظ تعداد 
و  توجه  شایان  تدفین،  شیوه های  لحاظ  به  هم  و 

قابل مالحظه هستند.   

منطقه باستان شناختی پژوهش های پیشینه
بشکرد

نخستین توصیف ها دربارۀ گورهای خاص منطقه 
بشکرد و بلوچستان را در سفرنامه ارنست آیسکوگ 
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فلویر، نماینده کمپانی هند شرقی انگلیس می توان 
یافت )Floyer, 1882( که در پایان دوران خدمت 
سفری  در  گرفت  تصمیم  جاسک،  در  خود 
فالت  از  گذر  با  و  بشکرد  مسیر  از  ماجراجویانه 
مرکزی ایران، خود را به ترکیه برساند. در طول سفر 
خود، آنچه دیده و آنچه بر او و همراهانش گذشته 
است، را به خوبی توضیح داده  است. گورهایی که 
با نام گورهای بلوچی نام می برد، ازجمله مسائلی 
است که توجه او را در آغاز سفرش به خود جلب 

می کند.
دربارۀ  فلویر  ماجراجویانه  سفر  از  صرف نظر 
فعالیت های باستان شناختی در منطقه باید گفت:  
و  بشکرد  شهرستان  محوطه های  اولین  شناسایی 
اواخر  در  منطقه  آن  فرهنگی  وضعیت  شناسایی 
اوایل  انجام شد و در  سال 13۸4 توسط نگارنده 

در  شناسایی شده،  محوطه  چند   13۸5 سال 
فهرست آثار ملی به ثبت رسیدند و به این ترتیب، 
در  باستان شناختی  پژوهشی  فعالیت های  اولین 
-13۸۸ سال های  در  شد.  آغاز  بشکرد  منطقه 

در  پراکنده ای  باستان شناختی  بررسی های   13۸9
پی مأموریت های اداری به شهرستان تازه تأسیس 
همچنین  شد.  انجام  نگارنده  توسط  بشکرد 
را  خود  کارشناسی ارشد  دوره  پایان نامه  نگارنده، 
با موضوع »بررسی یافته های سطحی محوطه های 
منطقه  این  به  بشکرد«،  سردشت  پ م  سوم  هزاره 
اختصاص داده  است. در این پایان نامه به بررسی 
در  ایران  شرق   جنوب  در  بشکرد  منطقه  جایگاه 
هزاره سوم پ م و ارتباطات درون و برون منطقه ای 

آن پرداخته شده  است. 
بعد  و  مستقل  شهرستانی  به  بشکرد  تبدیل  با 

تصویر1.نمونهگورهایهزارهپم)محوطه044(:1.نمایکلیسطحگورستانکهبرایکشت،تسطیحشده است،
2.نمایکلیگورستان044-دیدازشمالشرقی،3.تنهاگورباقیماندهکهتخریبشده،4.انبوهسفالهایقرمزو

خاکستریپراکندهدراطرافگور.
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اینکه سردشت به عنوان مرکز شهرستان معرفی  از 
و  شهرستان  سیاسی  تقسیمات  در  تغییراتی  شد، 
دهستان سردشت اعمال شد و به تعداد روستاهای 
عمرانی  طرح های  نیز  شد.  افزوده  دهستان  این 
برای گسترش و آبادانی شهر سردشت آغاز شد که 
ضمن امید به آینده منطقه، نگارنده را از سرانجام 
محوطه های منطقه نگران کرد. بنابراین انجام یک 
و  اضافات  با  سردشت  دهستان  از  جامع  بررسی 
که  می رسید  به نظر  ضروری  آن،  جدید  الحاقات 
با کسب مجوز از پژوهشگاه میراث فرهنگی این 
انجام   1395 فروردین  و   1394 اسفند  در  مهم 

شد.   

گورستانهایدورانمختلفوانواعگورها
تاریخی- قبرستان  پیش از تاریخی: گورهای -
اسالمی شناسایی شده با شماره 001 در بررسی، 
روی محوطه ای از هزاره 3 پ م ایجاد شده  است. 
هیچ گوری از این دوره بر سطح تپه قابل مشاهده 
نیست؛ زیرا بسیار تخریب شده و به قصد ِکشت، 
تسطیح شده؛ ولی انبوه سفال های هزاره سوم پ م 
بر بخش بلندتر در قسمت غربی تپه دیده می شود. 
شماره  با  شده  شناسایی  اسالمی  قبرستان  در  نیز 
107، هم انبوه قطعات سفال هزاره سوم پ م دیده 
می شود؛ ولی قبری از این دوره بر سطح قبرستان 
نمی توان  به آسانی  و  نیست  قابل تشخیص  فعلی، 
نظر داد که آیا بر قبرستانی از هزاره سوم پ م ایجاد 

شده یا بر یک محوطه از آن دوره؟
فقط یک قبر به وضوح قابل تشخیص متعلق 
به هزاره سوم پ م شناسایی شده )محوطه 044( 
که آن نیز مورد حفاری غیرمجاز قرار گرفته  است 
قطعات  انبوه  و  استخوان  مقداری  آن  اطراف  و 
هزاره  سفال های  شاخص  ویژگی های  با  سفال 

1. ahviri / ahven
2. šah bāveγ
3. gowr gord
4. dambi

دامنه  بر  گور  این  بود.  پراکنده  پیش ازمیالد  سوم 
هویری/اهِون1 قرار دارد. 

َ
شمالی رشته کوه مرتفع ا

به صورت  دیم  ِکشت  برای  نظر  مورد  محوطه 
میانه ضلع  در  تسطیح شده  است.   

ً
کامال پلکانی 

قبرمانندی  ساختار  دره،  شیب  نزدیک  و  شرقی 
نشان می داد  قرار گرفته که  مورد کاوش غیرمجاز 
ساختار مستطیل شکل و سنگی آن به گورها این 

دوره شباهت دارد )بنگرید به تصویر 1(. 
محوطه های  از  بسیاری  تاریخی: گورها -
رودخانه  سرشاخه های  حاشیه  در  تاریخی  دوران 
بابک(،  )شه  باِوغ۲  ه 

َ
ش رودخانه  حاشیه  پشتگر، 

منطقه،  دیگر  رودخانه های  و  سردشت  رودخانه 
حاشیه  در  سردشت  دهستان  شرق  در   

ً
خصوصا

وجود  آن،  فرعی  شاخه های  و  جگین  رودخانه 
دارند.

گورهای سنگ پشته ای این دوره را مردم منطقه، 
رد3 و در بعضی مناطق َدمبی4 می نامند. در 

ُ
گور گ

گورهای از این دوره که مورد کاوش غیرمجاز قرار 
ساختار  و  آنها  درون  شده اند،  تخریب  و  گرفته 
از  )تصویر4-۲(؛  است  مشاهده  قابل  منظمشان 
و  تخت  طبیعی  به صورت  -که  الشه  سنگ های 
چهارگوش هستند و تراشیده نشده اند و در کوه های 
مصالح  به عنوان  و  می شوند  دیده  به وفور  بشکرد 
بهره برداری  و  برداشت  آماده   

ً
کامال بوم آورد، 

هستند، برای ایجاد دیواره گور استفاده شده  است؛ 
 چهارضلعی هستند و کنج های 

ً
برخی گورها کامال

دیده  راست گوشه   
ً
کامال شکل  به  و  به وضوح  آن 

می شود و برخی دیگر در محل کنج ها کمی گرد 
گور  که  شده اند  چیده  گونه ای  به  سنگ ها  و  شده 
شکل بیضی به خود گرفته  است. در هر صورت، 
چشمگیری  میزان  همیشه  گورها  این  اطراف  در 
که  می کند  توجه  جلب  متنوع،  خرده سفال های 
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تاریخی  آنها ویژگی های سفال های دوران  همگی 
این  مشابه  دارند.  را  اشکانی-ساسانی(  )بیشتر 
سیستان و بلوچستان  در  خاش  شهرستان  از  گورها 

هم گزارش شده است )حیدری، 1391: 156(. 
برخی دیگر از گورهای تاریخی، سنگ پشته ای 
ساخته  طویل  و  بزرگ  بسیار  ابعاد  در  و  نیستند 
سنگچین  منظم  طور  به  گورها  دور  و   شده اند 
مردم  ابعاد،  در  آنها  بزرگی  به دلیل  شده است؛ 
می نامند.  ِچل گزی1  گورها  را  گورها  این  منطقه 
)در   09۸ گورستان های  در  گور  نوع  این  نمونه 

1. čel gazi

دره های  )در   0۸5 و  سردشت(  رودخانه  مسیر 
رودخانه  کوچک  سرشاخه های  از  یکی  تنگ 
زی کمتر مورد 

َ
ُبن ریز( دیده می شود. گورها ِچل گ

حفاری غیرمجاز قرار گرفته اند؛ شاید به دلیل اینکه 
برجستگِی کمتر قابل  مشاهده ای دارند. 

که سفال های  دربارۀ گورهایی  ذکر  قابل  نکته 
تاریخی در اطراف آنها پراکنده  است -چه ساختار 
سنگ پشته ای  به صورت  و  داشته  باشند  منظمی 
باشند و جلب توجه کنند و مورد حفارس غیرمجاز 
و  باشند  دور سنگ چین  چه  گرفته  باشند،  قرار 

رد)گورستانسرزهرودخانهبابک(،2:نمونه
ُ
تصویر1.2:نمونهگورهایسنگ پشته ایدورانتاریخییادراصطالحگور گ

درکناراین
ً
قبورگزارش شدهازعمان)Cleuziou & Tosi, 2007: 32(،3:انبوهسفالهایدورانتاریخیکهمعموال

گورها–درمنطقهموسومبهَدمبی-دیدهمی شود،4:جزئیاتدرونیکگورتاریخی)محوطه085(-ازنوعگورهایموسوم
بهِچل گزیدرمنطقه-پسازکاوشغیرمجاز.
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تخریب  کمتر  و  نداشته  چشمگیری  برجستگی 
در  استخوان  قطعات  که  است  این  شده  باشند- 
اطراف گورها تخریب شده و یا بر سطح گورستان 

)دسِت کم در زمان بررسی( دیده نشد. 
محوطه های  اغلب  در  اسالمی: گورهای -
تاریخی، آثاری )سفال، پی دیوار، قبر، ...( هم از 
دوران اسالمی دیده می شود. این مسئله، نشانگر 
استمرار فرهنگی در این منطقه است که حتی در 
دیده  نیز  منطقه  تدفین  سنت های  و  گورستان ها 
تا دوران  پیش ازتاریخ  از دوران  می شود؛ گورهای 
روی  گاهی  حتی  و  هم  کنار  در  اسالمی  متأخر 
گورهای  می شوند.  دیده  گورستان ها  این  در  هم، 
بلوک های  به صورت  اغلب  بشکرد،  در  اسالمی 
خانوادگی یا طایفه ای است که به آنها َهریَر /هریره1 
می گویند، اغلب به شکل مدّور و گاهی بلوک های 
قبر  بیشتری  تعداد  با  مستطیلی شکل  بزرگ  بسیار 
)تصویرهای  هستند  مدّور  هریره های  به  نسبت 
یا  -مدّور  گورها  بلوک های   .)3-۲ و   3-1
به صورت  مسطح  الشه سنگ های  از  چهارگوش- 
ساخته  متر  یک  )میانگین(  ارتفاع  با  خشکه چین 
در  یک  آنها  اغلب  برای   .)4-1 )تصویر   شده اند 
ورودی در  نظر گرفته  شده  است و برخی تزئیناتی 
شکل بخشیدن  و  سنگ ها  چیدن  متفاوت  -با 
دارند  دیواره هایشان  در  آجرچینی-  شبیه  آنها  به 

)تصویرهای ۲-4 و 4-3(.
نماینده  فلویر،  ارنست  را  گورها  این  نمونه 
سفر  در  -که  جاسک  در  شرقی  هند  کمپانی 
مسیر  از  ترکیه،  به  جاسک  از  ماجراجویانه اش 
در  جگین  رودخانه  حاشیه  در  گذشت-  بشکرد 
بلوچی  گورها  به عنوان  و  دیده  بشکرد  جنوب 
 Floyer, 1882:( کرده است  توصیف  و  گزارش 
عمان  از  بشکرد  هریره های  مشابه  همچنین   .)17
 Cleuziou & Tosi,( شده است  گزارش  نیز 

36 :2007( )تصویر4: پایین سمت راست(.

1. harira / harireh

طایفه ای،  و  خانوادگی  بلوک های  بر  عالوه 
نیز به صورت منفرد وجود  دارد. گورها،  گورهایی 
درون  گروهی  به صورت  یا  و  منفرد  به صورت 

هریره ها، اغلب به سه شکل هستند: 
1. گورهای طبقاتی: بر حسب طبقه اجتماعی 
میان  در  متوفی  یا جایگاه  و  اقتصادی  و وضعیت 
خانواده و طایفه، قبر او به صورت طبقاتی -از یک 
شده  پوشانده  تخت  سنگ های  با  طبقه-  پنج  تا 
سنگ  دو  قبر،  فوقانی  سنگ  پایین  و  باال   است. 
دیده  گاه  گذاشته  می شود.  کار  ایستاده  به صورت 
ایستاده  و سنگ های  فوقانی  بر سنگ  که  می شود 
متوفی،  نام  نشانگر  نوشته هایی  آن،  پایین  و  باال 
شده  است  کنده  ادعیه  و  آیات  یا  و  فوت  تاریخ 

)تصویر 7-3 و 3-۸(.
۲. گورهایی با سنگ باریک و کشیده میانی و 
سنگ های ایستا بر باال و پایین قبر: در بخش هایی 
کشیده  و  باریک  سنگ  سطح  روی  بشکرد،  از 
و  باال  عمود  سنگ های  سطح  روی  نیز  و  وسط 
ادعیه  و  آیات  فوت،  تاریخ  متوفی،  نام  قبر،  پایین 
شده  است.  کنده  شکل های  )به ندرت(  حتی  و 
بسته به جنس سنگ و میزان مقاومت و فرسایش 
هستند.  خواندن  قابل  و  مانده  باقی  نوشته ها  آن، 
دیده  نوشته ای  هیچ  نیز  گورها  از  دیگر  برخی  بر 
نمی شود. دور این گروه از گورها، برای پیشگیری 
برای  هم  شاید  و  تخریب  و  باران  آب  نفوذ  از 
مشخص کردن حریم و محدوده هر قبر، با سنگ 

محصور شده  است )تصویر 3-5(.
چهار  َپهن  تخِت  سنگ های  با  گورهای   .3
باال  بر سنگ های  این گروه، عالوه  قبر: در  طرف 
و پایین قبر )سر و پاهای متوفی( و نیز سنگ وسط 
)روی بدن( که گاه باریک و کشیده و گاه به نسبت 
پهن است، سنگ هایی نیز در چهار طرف قبر تعبیه 
مانند گورها دو  پهن هستند.  و  می شود که تخت 
باال و  گروه دیگر، روی سنگ وسط و سنگ های 
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است  )به ندرت(  منقوش  و  مکتوب  گور،  پایین 
)تصویر5(. 

ساختار  اسالمی،  گورستان های  همه  در 
منظمی به شکل مکعب مستطیل وجود دارد که با 
استفاده از الشه سنگ های تخت و به نسبت صاف 
این  از  شده  است.  شکل  داده   منطقه  کوه های 
حجم شکیل و منظم برای قراردادن جسم متوفی 
استفاده  آن  بر  نماز میت  خواندن  و  و شست وشو 

می شده  است )تصویرهای 6-3 و 3-9(.  
دربارۀ  ذکر  شایان  و  توجه  قابل  نکات  از 
معاصر  نیز  و  متأخر  اسالمی  گورستان های 
می شود-  انجام  تدفین  سنت های  همان  با  -که 
آنها  بر  که  است  مذکر  افراد  گورهای  معدودی 

1. titken
2. sar titken

به صورت  شیشه  خمیر  جنس  از  النگوهایی 
است  زنانی  گورهای  یا  می شود؛  دیده  شکسته 
سر  بر  را  آنها  النگوهای  درگذشتشان،  از  پس  که 
متوفی،  النگوهای  از  دیگر  و  شکسته  گورهایشان 
استفاده نمی شده  است و یا متعلق به زنانی است 
زیور آالت  همسرانشان،  درگذشت  از  پس  که 
و  زیبایی  هرگونه  و  شکسته  گور  سر  بر  را  خود 
خوشی را از خود دور می کنند و این گونه به سوگ 
گورها  این  نمونه  )تصویر6(.  همسران می نشینند 
و  تیتِکن1  قدیمی  قبرستان های  در  را  سنت  این  و 
سرتیتِکن۲ در شهرستان جاسک نیز نگارنده دیده 
النگوها -که در  این  از   است. شکل های متنوعی 
النگوی شیشه ای  نام  با  برخی قسمت های منطقه 

یره،5:نمونهگورهایمنفردمحصورشده یرهخانوادگیوطایفه ای،3و4:گورهایدروندوهر تصویر1.3و2:دونمونههر
بهشکلمدورباسنگ،6و9:دونمونهازمحلغسلمتوفیونمازمیت،7و8:نمونهگورهایافرادمهموشایدمتمکن.
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جدول1.فهرستومشخصاتگورستانهایسردشت*

* دربارۀ مقیاس قبرستان این توضیح ضروری است که برای نگارنده عالوه بر ابعاد قبرستان، تعداد گورها نیز مالک است؛ گورستان هایی با تعداد 
کمتر از 10 گور در مقیاس کوچک، بین 10 تا ۲0 گور در مقیاس  متوسط و بیش از ۲0 گور در مقیاس بزرگ در جدول طبقه بندی شده اند. در 
برخی موارد، در جدول دیده می شود که شماره نزدیک ترین محوطه به گورستان مورد نظر، شماره همان گورستان ذکر شده  است؛ به این دلیل 
که اثر مورد نظر فقط گورستان نیست و محوطه ای نیز در کنار آن هست. پس محوطه آن گورستان به عنوان نزدیک ترین اثر به آن ذکر شده  است. 
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1001
تاریخی 

 -
اسالمی

سطح هموار تپه 
طبیعی، روی 

محوطه هزاره 3 پ م
متوسط00۲ - اسالمیرودخانه سردشتشهر سردشت

شده 
است.

رودخانه سردشتشهر سردشتزمین همواراسالمی200۲
 – 001

هزاره3پ.م.
کوچک

اسالمی3003
سطح هموار تپه 

طبیعی
کوچک004 – اسالمیرود فصلیشهر سردشت

متوسط001-  تاریخیرودخانه سردشتشهر سردشتزمین هموارتاریخی4005
شده 
است.

وزمین همواراسالمی5006
ُ
وبیسک

ُ
متوسط007 – اسالمیرودخانه بیسک

وزمین همواراسالمی6007
ُ
وبیسک

ُ
متوسط006 – اسالمیرودخانه بیسک

رودخانه سردشتشهر سردشتزمین همواراسالمی7009
 – 001

هزاره3پ.م.
بزرگ

تاریخی8010
سطح هموار تپه 

طبیعی
بزرگ007 – اسالمیسرزه رودخانه بابکبابک

شده 
است.

تاریخی901۲
سطح هموار تپه 

طبیعی
کوچک001-  تاریخیرودخانه سردشتشهر سردشت

تاریخی10016
روی شیب تند 

دامنه کوه
دره پشتگر

حاشیه رود خانه 
پشتگر

کوچک015- تاریخی
شده 
است.

تاریخی11017
روی شیب تند 

دامنه کوه
دره پشتگر

حاشیه رود خانه 
پشتگر

کوچک015- تاریخی
شده 
است.

تاریخی1201۸
روی شیب تند 

دامنه کوه
دره پشتگر

حاشیه رود خانه 
پشتگر

کوچک015- تاریخی
شده 
است.

تاریخی13019
روی شیب تند 

دامنه کوه
دره پشتگر

حاشیه رود خانه 
پشتگر

کوچک01۸- تاریخی

دره پشتگرپای کوه اسالمی140۲0
حاشیه رود خانه 

پشتگر
کوچک019 – تاریخی

دره پشتگرپای کوه اسالمی150۲1
حاشیه رود خانه 

پشتگر
کوچک0۲0 – اسالمی 
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دره پشتگرپای کوه تاریخی160۲۲
حاشیه رود خانه 

پشتگر
کوچک0۲1 – اسالمی 

دره پشتگرپای کوهاسالمی170۲3
حاشیه رود خانه 

پشتگر
کوچک0۲4 – اسالمی

اسالمی180۲5
سطح هموار تپه 

طبیعی
دره پشتگر

حاشیه رود خانه 
پشتگر

کوچک0۲6 – اسالمی

اسالمی190۲7
سطح هموار تپه 

طبیعی
دره پشتگر

حاشیه رود خانه 
پشتگر

متوسط0۲6 – اسالمی

اسالمی200۲۸
سطح هموار تپه 

طبیعی
دره پشتگر

حاشیه رود خانه 
پشتگر

متوسط0۲9 – اسالمی

033 – اسالمیجغینسیت پای کوهاسالمی2103۲
به نسبت 

بزرگ

033 – اسالمی جغینسیتزمین همواراسالمی22033
به نسبت 

بزرگ

کوچک036 – اسالمیجگینزرآباد مرانگزمین همواراسالمی23034

بزرگ033 – اسالمیجگینزرآباد مرانگزمین همواراسالمی24036

کوچک041 – اسالمیچشمه های اهوناهونپای کوهاسالمی2504۲

کوچک04۲ – اسالمیچشمه های اهوناهونپای کوهاسالمی26043

27044
هزاره 3 

پ م
روی شیب تند 

دامنه کوه
بزرگ045 – تاریخیچشمه های اهوناهون

شده 
است.

کوچک046 – اسالمیچشمه های اهوناهونزمین همواراسالمی28047

کش تختزمین هموارتاریخی2904۸
کش تخت ) امتداد 

رود گوهران(
متوسط050 – تاریخی

شده 
است.

کش تختزمین همواراسالمی30049
کش تخت ) امتداد 

رود گوهران(
050 - تاریخی

به نسبت 
بزرگ

شده 
است.

کش تختزمین همواراسالمی31050
کش تخت ) امتداد 

رود گوهران(
متوسط04۸ – تاریخی

کش تختزمین هموارتاریخی32051
کش تخت ) امتداد 

رود گوهران(
بزرگ050 – تاریخی

شده 
است.

تاریخی3305۲
سطح هموار تپه 

طبیعی
کش تخت

کش تخت ) امتداد 
رود گوهران(

بزرگ050 - تاریخی
شده 
است.

کش تختپای کوهتاریخی34053
کش تخت ) امتداد 

رود گوهران(
بزرگ050 - تاریخی

کوچک050 - تاریخیامتداد رود پشتگرکش تختزمین همواراسالمی35054

اسالمی36055
سطح هموار تپه 

طبیعی
کوچک057 – تاریخی امتداد رود پشتگرکش تخت
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اسالمی37057
پای تپه، روی تپه 

تاریخی
کوچک057 – تاریخی امتداد رود پشتگرکش تخت

رودخانه ملکنملکنزمین هموارتاریخی3805۸
060 – تاریخی و 

اسالمی
متوسط

رودخانه ملکنملکنروی دامنه کوهاسالمی39059
060 – تاریخی و 

اسالمی
کوچک

متوسط059 – اسالمیرودخانه ملکنملکنزمین همواراسالمی40060

یک سرشاخه از ملکنملکنروی دامنه کوهاسالمی41061
060 – تاریخی و 

اسالمی
متوسط

یک سرشاخه از ملکنملکنروی دامنه کوهاسالمی4206۲
060 – تاریخی و 

اسالمی
کوچک

یک سرشاخه از ملکنملکنروی دامنه کوهاسالمی43063
060 – تاریخی و 

اسالمی
کوچک

یک سرشاخه از ملکنملکنروی دامنه کوهاسالمی44065
060 – تاریخی و 

اسالمی
کوچک

یک سرشاخه از ملکنملکنروی دامنه کوهاسالمی45066
060 – تاریخی و 

اسالمی
کوچک

تاریخی46067
سطح هموار تپه 

طبیعی
رودخانه ملکنملکن

077 و 07۸ 
– تاریخی و 

اسالمی
متوسط

اسالمی4706۸
سطح هموار تپه 

طبیعی
رودخانه ملکنملکن

077 و 07۸ 
– تاریخی و 

اسالمی
متوسط

بزرگ034 – اسالمیرودخانه جگینزرآباد مرانگزمین همواراسالمی48069

رودخانه جگیندرَمییپای کوهاسالمی49070
070 – تاریخی و 

اسالمی 
کوچک

رودخانه جگیندرَمییپای کوهاسالمی50071
070 – تاریخی و 

اسالمی
کوچک

متوسط076 – تاریخی رودخانه بن ریزبن ریززمین هموارتاریخی5107۲
شده 
است.

کوچک075 – اسالمی رودخانه بن ریزبن ریززمین همواراسالمی52074

کوچک067 – اسالمیرودخانه بن ریزملکنزمین همواراسالمی53077

کوچک06۸ – اسالمیرودخانه ملکنملکنزمین همواراسالمی5407۸

متوسط079 – اسالمیرودخانه ملکنبن ریزپای کوهاسالمی55079

متوسط079 – اسالمیرودخانه بن ریزبن ریزپای کوهاسالمی560۸0

متوسط0۸۲ – اسالمیرودخانه بن ریزبن ریزسطح هموار کوهاسالمی570۸1

اسالمی580۸4
پای شیب تپه 

کوچک
رودخانه بن ریزبن ریز

0۸3 – تاریخی و 
اسالمی 

متوسط

تاریخی590۸5
روی شیب دامنه 
و پای کوه، روی 

محوطه هزاره 3 پ م
رودخانه بن ریزبن ریز

0۸3 – تاریخی و 
اسالمی

متوسط
شده 
است.

بزرگ090 – اسالمی رودخانه شاه بابکمحمودآبادزمین همواراسالمی600۸6

متوسط0۸7 – اسالمی رودخانه شاه بابکمحمودآبادزمین هموارتاریخی610۸7
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رودخانه شاه بابکمحمودآبادزمین همواراسالمی620۸۸
0۸۸ – تاریخی و 

اسالمی 
متوسط

تاریخی630۸9
سطح هموار تپه 

طبیعی
رودخانه شاه بابکمحمودآباد

0۸۸ – تاریخی و 
اسالمی

متوسط

زمین همواراسالمی6409۲
جاده سردشت-

محمودآباد
کوچک091 – اسالمیامتداد رود پشتگر

زمین همواراسالمی65093
جاده سردشت-

محمودآباد
یک سرشاخه از رود 

بابک
کوچک094 – اسالمی

زمین همواراسالمی66095
جاده سردشت-

محمودآباد
یک سرشاخه از رود 

بابک
متوسط094 – اسالمی 

کوچک096 – اسالمی رود بابکبارشکانزمین همواراسالمی6796

کوچک097 – اسالمی رود بابکبارشکانزمین همواراسالمی68097

تاریخی6909۸
روی شیب تند 

دامنه کوه
09۸ – تاریخی رود بابکبارشکان

به نسبت 
بزرگ

شده 
است.

تاریخی70099
سطح هموار تپه 

طبیعی
جاده سردشت-

محمودآباد
کوچک099 – تاریخی رود بابک

ِلنگزمین همواراسالمی71101
َ
کوچک10۲ – اسالمی رود بابکزیارت َبِن ک

بن کمزمین همواراسالمی7210۲
یک سرشاخه از رود 

بابک
کوچک10۲ – اسالمی 

بن کمزمین همواراسالمی73103
یک سرشاخه از رود 

بابک
کوچک10۲ – اسالمی 

تاریخی74104
روی شیب تند 

دامنه کوه
ن

َ
کوچک105- تاریخیرودخانه جگینَسگ

شده 
است.

اسالمی75107
پای کوه، روی 

محوطه هزاره 3 پ م
ن

َ
بزرگ110 – تاریخی رودخانه جگینَسگ

شده 
است.

تاریخی7610۸
سطح هموار تپه 

طبیعی
ن

َ
کوچک106 – تاریخیرودخانه جگینَسگ

شده 
است.

تاریخی77109
سطح هموار تپه 

طبیعی
ن

َ
کوچک110 – تاریخیرودخانه جگینَسگ

شده 
است.

تاریخی78110
سطح هموار تپه 

طبیعی
ن

َ
رودخانه جگینَسگ

109 و 10۸ - 
تاریخی

کوچک
شده 
است.

نروی دامنه کوهتاریخی79111
َ
رودخانه جگینَسگ

111 – تاریخی و 
اسالمی 

متوسط

رودخانه جگینزمین عباسوپای کوهاسالمی8011۲
111 – تاریخی و 

اسالمی
بزرگ

اسالمی81114
سطح هموار تپه 

طبیعی
کوچک114 –اسالمیرودخانه جگیندیمَبکی

اسالمی821۲1
بر شیب تند دامنه 

تپه، در کنار و روی 
محوطه ای تاریخی

و – 
ُ
سیت پیر ا

رَرن
ُ
گشاد گ

و ) 
ُ
رودخانه سیت پیر ا

به رودخانه جغین می 
ریزد (

1۲1- تاریخی و 
اسالمی

بزرگ
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سیُمرگی1 شناخته شده است- از طریق بلوچستان 
ایران از هند و پاکستان وارد می شود و هنوز مورد 

استفاده است. 
که  کرد  اشاره  نکته  این  به  باید  همچنین 
کوچک ترین گورهای یافت شده در بشکرد مربوط 
از  برخی  اندازه  است.  اسالمی  گورستان های  به 
آنها بسیار کوچک است؛ در گورستان های شماره 
م۲( و 103 )بر دره 

َ
0۲۸ )در روستای متروکه ُبن ک

پشتگر( گورهای به اندازه های 30-50 سانتی متر 
نوزادان  به  زیاد متعلق  به احتمال  دیده می شود که 

بوده  است )تصویر7(. 

برآیند
که  گفت  باید  پیش از تاریخ  قبرستان های  دربارۀ 

1. simorgi
2. bon kam

سوم  هزاره  به  متعلق  شناسایی شده،  قبرستان  تنها 
پ م است، بر دامنه شمالی پرشیب رشته کوه اهون 
 تخریب و تسطیح شده 

ً
)اهویری( قراردارد، کامال

قرار  غیرمجاز  کاوش  مورد  بازمانده،  گور  تنها  و 
گرفته است؛ گور بودن آن به دلیل قطعات پراکنده 
استخوان در اطراف آن بسیار محتمل است. دربارۀ 
محوطه های دیگری که سفال هزاره 3 پ م بر سطح 
 ،)107 و   001( شده  نمونه برداری  و  دیده  آنها 
آنها  گورستان  بودن  به  رأی  قطعیت  به  نمی توان 
داد؛ هیچ قبر واضح و مشخصی از این دوره در آن 
محوطه ها دیده نشده و در دوره های بعد -تا دوران 
تاریخی و قرون متأخر اسالمی- همچنان به عنوان 
گورستان یا محوطه ای برای سکونت موقت مورد 
شده  تغییرات  دستخوش  و  گرفته  قرار  استفاده 

یره ها،4:یکنمونهازگورهایگزارش شدهاز یره ها،2و3:نمونهتزئیناترایجهر تصویر1.4:اندازهمعمولورودیهر
یره هایمنطقهبشکرداست. عمان)Cleuziou & Tosi, 2007: 36(کهبسیارشبیههر
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مرتفع تر  قسمت  که  سردشت  تپه  همچون   است؛ 
به هزاره سوم  از قطعات سفال مربوط  تپه پوشیده 
میانی  قسمت  در  به تدریج  و  بود  پیش ازمیالد 
به  مربوط  پیش از تاریخی(  قسمت  از  )پایین تر 
بخش های  در  و  است  تاریخی  دوران  تدفین های 
پایین تر مربوط به سکونت های موقت دوره اسالمی 
متأخر. نیز گورستان شناسایی شده به شماره 107 
ن وضعیت مشابهی دارد؛ 

َ
در نزدیکی روستای َسگ

باوجود مقادیر چشمگیری قطعات سفال متعلق به 
هزاره سوم پ م در بخش شرقی محوطه، گورهای 
گورهای/هریره های  و  شرقی  قسمت  در  انفرادی 
گورستان  غربی  قسمت  در  طایفه ای  و  خانوادگی 

متعلق به دوران اسالمی به چشم می خورد.  
دامنه کوه ها  تند  تاریخی روی شیب  گورهای 
سرشاخه های  و  رودها  حاشیه  و  دره ها  میان  در 
آنها ایجاد شده اند )بنگرید به جدول 1(. اکثر آنها 
اطراف  در  و  گرفته اند  قرار  غیرمجاز  کاوش  مورد 

آنها قطعات سفال بسیار دیده می شود که همگی 
معرف سفال های دوران تاریخی هستند و از تنوع 
با  گورستان ها  برخی  برخوردارند.  چشمگیری 
وجود کوچک  بودن و کم بودن تعداد گورها، مورد 
کاوش غیرمجاز قرار گرفته اند و تعداد بسیار زیاد 
تاریخی  دوران  از سفال های  متنوعی  نمونه های  و 
این  ذکر  قابل  نمونه های  از  دارند.  برخود  را 
گورستان های کوچک روی ارتفاعات با شیب تند، 
و  با شماره های 016  گورستان های شناسایی شده 
غیرمجاز  حفاری  که  هستند  پشتگر  دره  در   017
شده است و پوشیده از قطعات متوسط و بزرگ و 
البته منقوش سفال های اشکانی-ساسانی هستند. 
گورها؟  این  گفته  شد،  نیز  پیشتر  چنانکه 
باوجود  نشده-  یا  و  شده  غیرمجاز  -حفاری 
اطرافشان،  در  سفال  شکسته  قطعات  پراکندگی 
استخوانی  قطعه  هیچ  بررسی  زمان  در  دست کم 
گورستان،  سطح  بر  یا  و  گور  اطراف  در  یا  درون 

تصویر5.نمونهسنگگورهایگورستانهایاسالمیبشکردمتعلقبهدوراناسالمیمتأخر.
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یز. یز-روستایبن ر یره هایقبرستان080دامنهکوهپار تصویر6.نمونهالنگوهایخمیرشیشهمربوطبههر

گور/ دربارۀ  باشد  بهتر  شاید  ازاین رو  نشد.  دیده 
که  مواردی  -به خصوص  آنها  بودن  گورستان 
تا  دارند-  منظم  و  مشخص  مستطیلی  ساختار 
اطالعات  جمع آوری  دقیق،  کاوش های  انجام 
اغماض  دیده  با  بیشتر  مطالعات  و  گسترده تر 

نگریست. 
اسالمی  دوران  به  متعلق  گورستان ها  اغلب 
بر زمین های  به نسبت وسیع هستند.  آنها  بیشتر  و 
هموار، سطوح و دامنه های به نسبت هموار تپه های 
کم شیب ایجاد شده اند. به ندرت قطعات سفال بر 
 در این منطقه در نظر 

ً
سطح آنها دیده می شود. قطعا

داشتن زمان و میزان طغیان رودخانه های دائمی، 
زمین های  اندک  یافتن  فصلی،  رودهای  جریان 
شکل گیری  در  زمین ها  آن  چگونگی  و  هموار 
مستقیم  تأثیر  آنها  اندازه  و  شکل  و  استقرارها 
داشته  است و در شکل گیری و شکل و مساحت 
به طوری که  استقرارها؛  آن  با  مرتبط  گورستان های 

می بینیم در مناطقی که زمین های هموار به نسبت 
آنها  ابعاد  بوده  است،  ساکنان  اختیار  در  بیشتری 
بیشتر  مناطق  آن  در  سکونت  استمرار  و  بزرگ تر 
بوده  نزدیک تر  استقرار  تا  گورستان  فاصله  و  بوده 
به صورت  سکونتگاه هایی  می بینیم  گاه   است. 
البته  که  گرفته اند  شکل  ارتفاعات  بین  پراکنده 
فقط  و  می شوند  شمرده  آبادی  یک  هم  با  همگی 
از  تپه ها،  بین  هموار  زمین های  پراکندگی  به دلیل 
هم فاصله گرفته اند. بنابراین گورستان نیز با فاصله 
بر شیب  یا  و  مناسب(  زمین مسطح  یافتن  )برای 
دامنه ها )برای استفاده آسان تر از مصالح بوم آورد 
ایجاد  هستند(  دسترس  در  کوه ها  در  به وفور  که 
به احتمال  توپوگرافی،  وضعیت  به دلیل  شده اند. 
بوده   حاکم  منطقه  بر  دوران  تمام  در  شرایط  این 

است )بنگرید به جدول 1(. 
و  تعداد  افزایش  امروز،  به  تا  پیش ازتاریخ  از 
افزایش  به  توجه  با  گورستان ها  وسعت  گسترش 
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جمعیت منطقه و افزایش و گسترش سکونتگاه ها 
برخی  از  استفاده  تداوم  نیز  است.  طبیعی  امری 
سوم  هزاره  به  متعلق  محوطه های  و  گورستان ها 
پ م و یا دوران تاریخی به عنوان گورستان در دوران 
و  شناسایی  مواردی  در  -باوجوداین که  اسالمی 
یکدیگر  از  را  مختلف  دوران  گورهای  تشخیص 
می کند-  مواجه  دشواری  با  سطحی  بررسی  در 
نیز  مناطق  برخی  در  است؛  توجه  جالب  بسیار 
استمرار  و  مطلوب سکونت  به دلیل وجود شرایط 
دوران  از  گورستان هایی  و  محوطه ها  استقرارها، 
مختلف با فاصله بسیار اندک از یکدیگر را شاهد 
با محوطه هایی  مثل روستای محمودآباد  هستیم؛ 
به  )بنگرید  امروز  تا  اسالمی  و  تاریخی  دوران  از 

جدول 1(.   
 روش دفن ظروف و لوازم متوفی در کنار 

ً
ظاهرا

او از هزاره 3 پ م تا سده های نخستین میالدی در 
منطقه رواج داشته است. همان ظروفی که بر سطح 

کاوش های  نتیجه  در  می شود،  دیده  محوطه ها 
شکل  به  نیز  گورها  کنار  در  گورها،  در  غیرمجاز 
شکسته و خردشده دیده می شوند. تنوع سفال های 
دوران  تا  همچنان  و  تاریخی  دوران  پ م،  هزاره3 
آنچه  قابل توجه است. مطابق  اسالمی در منطقه 
منقوش  سفال های  می شود،  دیده   ۸ تصویر  در 
نارنجی و خاکستری در هزاره سوم پ م، سفال های 
سفال های  و  تاریخی  دوران  قرمز  و  نارنجی 
در  که  شبه پیش ازتاریخی  نقوش  با  قرمز  مصرفی 
حوزه فرهنگی جنوب شرق رواج داشتند، در این 

منطقه نیز در تمام دوران حضور ُپررنگ دارند. 
گورستان های  از  دقیق تر  اطالعات  کسب 
و  خطوط  نقوش،  بررسی  طریق  از  منطقه 
نوشته های روی گورها، تاریخ درگذشت ها و دیگر 
موضوعاتی که در بخش درآمد همین نوشتار گفته 

شد، نیازمند مطالعات جامع تری است.

ینگورهایگورستانهایاسالمیبشکرد-بهاحتمالگورنوزادان. تصویر7.نمونهکوچکتر
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پی نوشت
فعالیت  هر  که  است  باور  این  بر  نگارنده 
همیشه  بررسی،  یا  کاوش  از  اعم  باستان شناختی 
داشت،  خواهند  پی  در  تخریب  از  درصدی 
هرچند که با رعایت همه اصول علمی و با دقت و 
درایت و وسواس صورت گیرند؛ به هنگام کاوش، 
با  و  می شود  تغییر  دستخوش  فرهنگی،  الیه های 
برای  باالتر  الیه های  زیرین،  الیه های  در  کاوش 
مراحل  همه  اگر  حتی  می روند؛  بین  از  همیشه 
و  ویژگی های همه الیه ها  و  ثبت  به خوبی  کاوش 
یافته ها حین کاوش با دقت ضبط شوند، دیگر آن 
الیه را هرگز نخواهیم داشت. آن الیه برای همیشه 
از دست رفته  است. در بسیاری از کاوش ها، پس 
خاک  با  ترانشه ها  که  می شود  توصیه  کاوش،  از 
بیرون آورده شده از خودشان، پر شوند تا از برخی 
آسیب های انسانی و طبیعی )کاوش های غیرمجاز 

یا  انسان ها  سقوط  انسانی،  دخالت های  دیگر  و 
حیوانات در آنها، رویش گیاهان و گسترش ریشه 
آنها در گستره و عمق الیه های ترانشه ها، بارش ها 
و آبگرفتگی ترانشه ها و نفوذ آب به الیه های ترانشه 
و ...( حفظ شوند. این مسئله در عین اینکه برای 
است،  سودمند  گفته شده،  خطرات  از  پیشگیری 
اجتناب ناپذیر  به هم خوردگی  و  آشفتگی  باعث 
نظم الیه ها و اختالل در کاوش های باستان شناسان 

بعدی نیز می شود. 
در بررسی های سطحی باستان شناختی، با صرف 
نیروی انسانی و وقت و بودجه کمتر می توان تعداد 
آثار و محوطه های تاریخی را شناسایی  از  بسیاری 
کرد و با مطالعه یافته های هرچند سطحی، به نتایج 
گسترده تر و شناختی کلی از منطقه ای دست یافت و 
چه بسا به پرسش های اساسی و اولیه در شناخت یک 
منطقه پاسخ داد. ولی حتی در بررسی های سطحی 

برسطحگورستانهایدورانمختلفدیدهمی شود:1:سفالهایقبرمحوطه044-
ً
تصویر8.نمونهسفالهاییکهمعموال

اهون،ازهزاره3پم،2:سفالهایگورستان010-بابک،ازدورانتاریخی،3:سفالهایگورستان059-ملکن،از
دورهاسالمیمتأخر.
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نیز همیشه آسیب هایی و درصدی از تخریب اتفاق 
می افتد: جمع آوری و نمونه برداری سفال ها از سطح 
محوطه ها و انتقال آنها به پایگاه های باستان شناسی، 
فرهنگی  آثار  این  همیشه  برای  موزه ها،  و  اداره ها 
با  می کند.  دور  و  جدا  خاستگاهشان  از  را  منقول 
توجه به مطالبی که به اجمال گفته شد، تخریب در 
باستان شناسی را امری اجتناب ناپذیر و از ویژگی های 

بارز آن می دانم. 

سپاسگزاری
دهستان  اخیر  باستان شناختی  بررسی های  در 

سردشت بخش مرکزی بشکرد و در مأموریت های 
داشته ام،  منطقه  به  اخیر  دهه  طی  که  متعددی 
بسیاری از اهالی و به خصوص رئیسان و اعضای 
صمیمانه  روستاها  دهیاران  و  اسالمی  شورای 
برای  اجمالی  نوشتار  این  نمودند.  همراهی  مرا 
گرمی،  از  خوشایند  خاطرات  آن  همه  نگارنده، 
سادگی، درک و فهم فرهنگی عمیق مردم منطقه را 
یادآور شد و فرصتی فراهم آورد تا بدین روش از 
همه آن بزرگواران مراتب سپاس خود را بیان دارم. 

برای همه آنها تندرستی و سربلندی آرزومندم. 

شکل1.نمودارمقایسهایتعدادگورستانهایدورانمختلفدرسردشتبشکرد.درمجموع82گورستان.
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Abstract
Archaeological surveys of Sardasht village from the central part of Beshkord city in March 2014 and April 2015 identi�
fied more than 120 sites in the form of hills, cemeteries and monuments. A large number of these sites are cemeteries 
from different eras from the third millennium BC to the late Islamic era. Due to the neighborhood of Beshkord/
Bashagard city in the east of Hormozgan with the provinces of Sistan and Baluchistan and Kerman, the archaeological 
findings and ancient sites including cemeteries were similar to the findings of this cultural area. In the historical era, 
Cairn burial were identified, which are similar to these types of graves in the southeast and coastal strip of southern 
Iran and the Persian Gulf Hinterland.
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