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1مکران جنوبی در دوران اشکانیسواحليصنعت سفالگر

3، روح اهللا شیرازي2، رضا مهرآفرین1فاطمه علیزاده
دانشگاه سیستان و بلوچستان-شناسیفارغ التحصیل کارشناسی ارشد باستان1
شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستاندانشیار و عضو هیئت علمی گروه باستان2

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان3

چکیده

ي هند از موقعیت ویژه ي جغرافیایی آن  به عنوان دروازه و گذرگاه طبیعی شبه قاره. سرزمین بلوچستان از تنوع جغرافیایی و فرهنگی خاصی برخوردار است
هاي داریوش اول از آن به عنوان سرزمین مکا یاد شده، در طول تاریخ پر فراز و نشیب خود شاهد کتیبهدر . ها را به سوي  خود جلب نموده استدیرباز نگاه

در دوران .اندشناختهي جغرافیایی یاد کرده و آن را ذیل عنوان گدروزیا میمورخین و جغرافیانویسان یونانی از این محدوده. دگرگونی هاي بسیاري بوده است
توان هاي بلوچستان پذیراي جوامع انسانی یکجانشن و کوچ نشین بوده و شواهد حضور آنان را میي اشکانی این حوزه همچون دیگر بخشرهتاریخی و بویژه در دو

ز شکوه و استقرارهاي دوران تاریخی موجود در این منطقه حکایت ا. ها و استقرارهاي کوچک و بزرگ و همچنین وفور سفال در آنها مشاهده نموددر قالب گورستان
این حوزه در دوران تاریخی یکی از محورهاي اصلی بازرگانی . رونق آن دارد و نشانگر حضور پررنگ ایران از حداقل دوران اشکانی در سواحل دریاي مکران است

بر اساس مطالعات صورت گرفته بر روي در این مقاله در صدد هستیم تا.تواند وجود بندر معروف تیس باشدترین دالیل آن نیز میدریایی بوده که یکی از مهم
هاي فنی و باشد، ویژگیو چابهار به سرپرستی روح اهللا شیرازي میرهاي نیکشههاي باستان شناسی شهرستانهاي سفالین که حاصل بررسیاي از نمونهمجموعه

هاي فنی و تکنیکی سفال از در این پژوهش ما بر مبناي شاخصه. ر دهیمصنعت سفالگري این حوزه در دوره اشکانی را مورد تجزیه و تحلیل قراتکنیکی و بطور کلی
ها به توصیف و سپس و پرداخت سفالپوشش، میزان سالمت، میزان پخت، جمله کیفیت ساخت، نوع ساخت، نوع شاموت به کار رفته در آن، نوع پوشش، رنگ

قطعه سفال با دیگر مناطق ایران و 889شناختی بر روي پس از انجام مقایسات گونه.ایمتهمده از مکران جنوبی پرداخآهاي سفالین بدستتحلیل مجموعه نمونه
هایی از پایان نامه این مقاله بر گرفته از قسمت.ي اشکانی رسیدیمحتی محدوده خارج از ایران، به نتایج پرباري در زمینه  صنعت سفالگري مکران جنوبی در دوره

).1391علیزاده،(باشدنگارنده می

.مکران جنوبی، سفال، دوره اشکانی، صنعت سفالگري، دریاي عمان، ارتباطات فرهنگی:واژگان کلیدي

مقدمه

نگاران یونانی، جغرافی. شودشد، که هم اکنون به آن بلوچستان گفته میهاي شرقی هخامنشی محسوب می، یکی از ساتراپی2گدروزي یا گدروزیا
سرزمین . شد، سرزمین اوریتیایی بودختم می(Hingol)بخش شرقی آن که به رود هینگول: تقسیم کرده بودندبلوچستان را به سه بخش 

به طور . گرفتایختیوفاگی یا ماهی خواران در سواحل مکران قرار داشت و سرانجام گدروزیا که نواحی داخلی  بلوچستان ایران و پاکستان را در بر می
- و از شمال به درنگیانا و آریا محدود می) عمان(آرابیوس، از غرب به دماغه جاسک و کرمانیا، از جنوب به دریاي اریترا کلی گدروزیا از شرق به رود 

اي از نظر فرهنگی نیز بر عکس ادوار ي اشکانی به دلیل شیوه حاکمیت ملوك الطوایفی و منطقهدوره).56:1388مهرآفرین و موسوي حاجی، (گردید 
در ابن دوره بخصوص را مطالعه بیشتر این مسئله نیاز.باشدرو خود میهاي متفاوتی در تکنیک سفالگري مناطق مختلف قلمویژگیدیگر تقریبا داراي

هاي دوره تاریخی به شایستگی به ویژه آنکه سفال این دوره به دلیل محدود بودن ارزش زیبایی آن به مانند دیگر سلسله. سفال آن مبرم ساخته است
هاي مختلف در سراسر ایران، با مطالعات گسترده و شرکت در کاوششناس بلژیکیباستانارنی هرینک1982در سال .ه استقرار نگرفتورد توجهم

هایی را در نهایت او در هر منطقه ایران سفال. براي اولین بار سفال اشکانی را از نظر جغرافیایی و گاهنگاري بطور منسجم طبقه بندي کرده است
او ایران را به نه منطقه مشخص . هاي مناطق همجوار واقع در قلمرو اشکانیان متفاوت بوده استکرد که، مشخصه آن منطقه بوده و با سفالمعرفی

.هاي سفال هر منطقه و منشا آنها را معین کرده استتقسیم کرده و ویژگی

هاي سفالی متفاوتی یقات آقاي هرینک معرفی شده، که داراي ویژگیي مجزایی در تحقمنطقه جنوب شرق و ناحیه ساحلی دریاي عمان، حوزه
در این مقاله ما به بررسی ویژگی هاي سفال منطقه . باشداین منطقه خود شامل کرمان و بلوچستان ایران می. باشدنسبت به دیگر مناطق ایران می

نوب این حوزه و سواحل شمالی دریاي عمان قرار دارد و همچنین که در ج)هاي سفالین دو شهرستان نیکشهر و چابهارنمونه(مکران جنوبی
.پردازیمهاي سفالین، میشناختی نمونهارتباطات این حوزه با سواحل جنوبی دریاي عمان از طریق مطالعه و مقایسه گونه

.باشدمی)فاطمه علیزاده(این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد یکی از نگارندگان1
٢Gedrosia
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موقعیت، حدود و وسعت حوزه مکران جنوبی

شود، در نامیده می) یکی از چهار ایالت آن کشور(کشور پاکستان به نام ایالت بلوچستان سرزمینی که امروزه در ایران به نام بلوچستان و در 
اي از امپراطوري هخامنشیان بوده که ي باستان جزء دورافتادهدر دوره. شده استروزگاران گذشته به عنوان یک ناحیه واحد جغرافیایی شناخته می

).1385:109ملک رئیسی،(بجاي مانده است (maka)به صورت مکا ) ندر بیستو(هاي میخی آن دوران نام آن در کتیبه

دو ). 203: 1308بارتولد،(نام گرفت (Makkoran)و جنوب آن مکران(Gedrosia)» گدروزیا«به روزگار ساسانیان، شمال این سرزمین 
.پردازیمشهرستان میدر ذیل به معرفی  این دو. شهرستان نیکشهر و چابهار نیز در این حوزه قرار دارند

- شهرستان نیکشهر از شمال به بخش بمپور ایرانشهر،از شرق به بخش. کیلومتري زاهدان و در جنوب بلوچستان قرار دارد715ي نیکشهر در فاصله
تان کرمان محدود هاي مرکزي و کنارك و از غرب به شهرستان کهنوج اسهاي سرباز و راسک شهرستان ایرانشهر، جنوب و جنوب شرقی به بخش

).17:1385- 16حمیدي و رمضانی فرد،. (شودمی

تا 25درجه طول شرقی و 61تا 60ي ي ایران در فاصلهترین نقطهکیلومتر مربع، در جنوب شرقی17100شهرستان چابهار با مساحت تقریبی 
سمت شمال به شهرستان سرباز و نیکشهر، از شرق به کشور این شهرستان از).  1356مرکز آمار ایران،(درجه عرض شمالی، قرار گرفته است26

از نظر آب و هوایی این شهرستان داراي آب و هواي گرم و مرطوب . پاکستان، از جنوب به دریاي عمان و از غرب به شهرستان کنارك محدود است
. گرددبستان بادهاي مونسون باعث تعدیل هواي منطقه میاست و داراي زمستان مالیم و معتدل و تابستان نسبتاً گرم است، هر چند که در طول تا

اي همچون موز، انبه، چیکو، پاپایا و غالتی همچون گندم،ذرت بسیار مطلوبی را براي کشت محصوالت متنوع حارههاي آب و هوایی شرایطاین ویژگی
، کاجو و باهو کالت از منابع عمده تامین آب این شهرستان سه رودخانه گرگرو. و جو، حبوباتی همچون ماش و ماك و صیفی جات فراهم آورده است

ي باهوکالت از به هم پیوستن سه رودخانه گرگرو، کاجو و سرباز،رودخانه باهو پدید در منطقه. کندکه عموما دو بخش پالن و دشتیاري را آبیاري می
).47: 1388لنامه آماري استان سیستان و بلوچستان، سا(اي را در جذب استقرارهاي انسانی ایفا نموده است آید که نقش عمدهمی

هاي فنی و تکنیکی سفال اشکانی حوزه مکران جنوبیمعرفی ویژگی

شناسی  در دو شهرستان چابهار و هاي باستانآمده از بررسیهاي بدستهاي فنی و تکنیکی سفالبا انجام مطالعات مقدماتی و بررسی  ویژگی
در اینجا قبل از تحلیل وجوه . هاي سفال اشکانی مکران جنوبی پرداختیمیرهاي کمی و کیفی سفالی، به تجزیه و تحلیل ویژگینیکشهر، بر اساس متغ

ل افتراق و اشتراك و پرداختن به ارتباطات گسترده فرهنگی و تجاري میان این حوزه و مناطق همجوار خود از طریق دریاي عمان، به معرفی سفا
.پردازیمهاي موجود میبر اساس مطالعه دادهاشکانی این منطقه 

هاي تزیین، نوع تزیین و نقوش و مطالعات مقدماتی و همچنین مطالعات آماري بر روي این مجموعه سفالین، به ویژه از نظر تکنیک ساخت، شیوه
و مناطق همجوار این حوزه از جمله سواحل دریاي هاي مکران جنوبی فرم ساختاري ظروف، این فرضیه را مطرح نمود که تشابهات بسیاري بین سفال

که در این مقاله تنها به مناطق همجوار از طریق دریاي . عمان، پاکستان، افغانستان، سیستان ایران، کرمان و هرمزگان در ایران وجود داشته است
.ایمعمان از جمله امارات و عمان پرداخته

ها را، سفال% 6/56بندي که ابتدا توضیح داده شد، که، از لحاظ کیفیت ساخت براساس چگونگی دستهها نشان داد نتایج مطالعات آماري داده
گیري در نتیجه. نامشخص بودند% 6/0خشن، و % 2/8هاي بسیار ظریف و سفال% 7/10هاي با کیفیت ساخت متوسط، سفال% 7/23هاي ظریف،سفال

هاي جنس خاك و کانی. ، بافت،  میزان پخت سفال و کیفیت پرداخت صورت گرفته است)حکاماست(میزان سالمت : هاي این بخش برمبناي شاخصه
.ها دارنددهنده خاك تاثیر فراوانی در این شاخصهترکیب

% 6/54ر، داهاي تزیینسفال% 34از . باشندآنها داراي تزیین می% 34ها فاقد تزیین و سفال% 66از نظر شیوه تزیین و نقوش ، در مجموع حدود 
کنده و (تزئینات ترکیبی . شودکنده، افزوده و برجسته شامل می: دهند و تزئینات غیررنگی را انواعتشکیل می) نقاشی(تزئینات ایجاد شده را رنگ 

ها رنگ نقش.بود% 7/33بیشترین تزئینات غیررنگی، تزئین کنده با . ها یافت شده استو داغدار به تنهایی نیز بین نمونه) نقاشی، نقاشی و داغدار
و %) 5/0(، قرمز آجري %)3/1(، سبز زیتونی %)6/4(اي ، قهوه%)9/9(، قرمز%)4/20(اي سوخته ، قهوه%)5/17(، قرمز جگري %)8/50(سیاه : شامل

قابل توجهی را نقوش در بین نقوش درصد . داداي سوخته، سیاه و قرمز جگري تشکیل میهاي  قهوهرنگ غالب را رنگ. شدمی%) 1/1(رنگ نامشخص
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وجود بیشترین درصد کیفیت ساخت در متغیرهاي . باشدتزیین غالب نیز نقاشی و کنده می. رنگ بودنداما بیشتر نقوش تک. دادنددو رنگ تشکیل می
.ین منطقه در سطح باالیی قرار داشته استاین مطلب است که صنعت سفالگري در ظریف، متوسط و بسیار ظریف نشان دهنده ا

قطعه داراي نقشمایه هندسی و نمادین، دو نقشمایه گیاهی و  یک 294دار، سفال تزیین301از نظر سبک تزیینی و نوع نقشمایه از مجموع
هاي محوطه نخل کاوش(ها،در نقوش اشکانی منطقه هرمزگان آمده از این دادهنقش حیوانی بز بدست. نقشمایه حیوانی وجود داشت

هاي منطقه مکران سفال% 2/87دهد احتماال از نظر تکنیک ساخت، مطالعات صورت گرفته نشان می. آمده استنیز بدست) )1387:سرلک(ابراهیمی
اي و تعداد زیادي هم با دست باشند، با چرخ فتیلههاي بزرگ ذخیره میکه اکثرا شامل خمره% 3/9جنوبی با چرخ پیشرفته ساخته شده و حدود 

.اندتولید شده
ها داراي پخت ناقص یا ناکافی هستند، که بیانگر کنترل آن% 4/14و ) کافی(ها داراي درجه پخت مناسب داده% 6/85لحاظ کیفیت پخت، به

از نظر نوع شاموت نیز بیشترین درصد را . باشدگري میهاي ساخت سفال،  مهارت سفالگران در کار خود و اهمیت سفال و سفالسفالگران بر کوره
.دهدکانی از جمله ماسه بادي،ماسه نرم و شن ریز تشکیل میشاموت 

هاي آماري این بر اساس تحلیل.باشندقطعه داراي این ذرات می284ها قابل توجه است که، در این سفالالزم به یادآوري است که وجود ذرات براق
. هاي داراي کیفیت و پخت خوب مشاهده شدندی و بطورکلی سفالهاي بدون تزیین و داراي پوشش قرمزآجري، آجري، نارنجذرات غالبا در سفال

احتماال در گذشته نیز به این . ها جلوه و زیبایی خاصی بخشیده استاین مسئله با توجه به جغرافیا و خاك منطقه منطبق است و البته به سفال
.مسئله توجه شده و اهمیت زیادي داشته است

هاي باستانی سفالی که  خانم بئاتریس دیکاردي در برخی از تپه، "لوندو"ي ي اشکانی، گونهاخص و غالب دورهشدر بین این نقوش وجود گونه
ي یکم پیش تاریخ آن را  هزاره) اي در آن منطقهوجه تسمیه براساس نام تپه(بلوچستان پاکستان پیدا کرده و پس از نامگذاري این گونه به نام لوندو 

ي غالب دوران ي تاریخی و گونهي جنوب شرق و سواحل دریاي عمان، آن را به دورهاست اما بعدها با مطالعات بیشتر در حوزهاز میالد تعیین کرده
)4طرح(.باشندآمده است که داراي کیفیت ساخت بسیار خوب میهاي مذکور بدستي دادههاي زیادي از آن در مجموعهکه نمونهاشکانی دانستند،

هم با چرخ و هم با دست . خمیر آن خوب پخته شده و رنگ صورتی ،قرمز و یا آجري دارد.ي درشت، بافت تقریباً خشنی داردبه دلیل ذرات خمیرمایه
غلب ا. قهوه اي روشن یا کرم است-روي یک پوشش گلی قرمز) شیري(اي تیره، قرمز یا کرم ها شامل نقوش سیاه، قهوهساخته شده است و تزیین آن

جا با دقت حلقه و پیچ، مانند نقوش ظروف منقوش یک یا دورنگ است که در این:ها شامل نقشمایه. شودها صیقل خشن یا زبر دیده میبر روي آن
ي یمه سدهي اول پیش از میالد تا نگونه متعلق به سدهاین. ها وجود داردهمچنین خطوط دالبري مواج، عمودي، مثلث. اندتر نقش شدهکمتر و خشن

.)1376:245هرینک ، (باشدسوم میالدي می
این سفال داراي بدنه ظریف با )5طرح (.وجود داردتعداد کمیهاگونه در بین دادهایناز که)نمرد(ظریف منقوشقرمز-سفال نارنجیيگونه

سطح خارجی . باشندمیساز خوب است و البته چرخهاآناختمعدنی ریز به مقدار کم و بسیار خوب حرارت دیده و پرداخت و کیفیت سيخمیرمایه
- هاي آن شامل پیچ و حلقهنقشمایه. تا قرمز تزیین شده است) قرمز آجري(ها با نقاشی سیاه روي پوشش گلی زرد یا کرم مایل به نارنجی این سفال

این گونه بیشتر مربوط به .هاي طبیعی مانند پرندگان و گیاهان استنقشمایهها و ها و خطوط مواج دالبري، نقوش نردبانی، مثلثهاي واژگونه، حلقه
.)1376:244هرینک ، (.اول تا چهارم میالدي استيمتعلق به سدهاین گونه . باشدي ساسانی میاواخر اشکانی و دوره

هاي سفالین مکران جنوبیشناختی نمونهتحلیل نتایج آماري مقایسات گونه

هاي فنی  تکنیکی آنها، به بررسی و مقایسه وجوه افتراق و هاي سفالین پس از مطالعات مقدماتی و مشخص شدن ویژگیپژوهش نمونهدر این 
منطقه در این تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار 13بطورکلی . ي اشکانی مطالعه شده، پرداختیماشتراك آنها با مناطق مختلف که در آنها سفال دوره

در این پژوهش سعی شده است تا حتی االمکان از منابع علمی و به روز و همچنین . شوندهاي متعددي میکه هر کدام شامل محوطه،نداگرفته
باشد که به ناچار شناسی میهاي باستانشناسی استفاده شود و البته الزم به ذکر است که بسیاري از مناطق نیازمند انجام حفاريهاي باستانکاوش

.شناسی علمی صورت گرفته در مناطق مورد نظر استفاده شده استهاي باستانین مقاله از بررسیدر ا

هاي سنجشی به ترتیب سفالین فاقد تزیین با در نظر گرفتن مالكيهادر نمونهاین مطالعه.گرفتصورتییهایم فرمشناختی با تنظمقایسه گونه
نوع تزیین، : دار  با مالك سنجشهاي سفالین تزیینو در نمونه... خمیره و میزان پخت و نوع شاموت و شکل لبه و فرم ظروف، رنگ پوشش و : اولویت

.طرح نقش ونوع نقش هاي به کار فته انجام شده است
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- رجاعات گونهاین مناطق به ترتیب بیشترین ا.اندمنطقه تقسیم بندي شده13باشد که در قالب عدد می57هاي مقایسه شده تعداد کل محوطه
- 8افغانستان -7پاکستان - 6جنوب غرب ایران - 5جنوب ایران - 4سواحل جنوبی دریاي عمان -3شرق ایران - 2جنوب شرق ایران -1: شناختی شامل

تحلیل در این مقاله سعی شده تا با تجزیه و3.شمال ایران- 13ترکمنستان -12شمال شرق ایران - 11شمال غرب ایران -10مرکز ایران - 9غرب ایران 
هاي انتخابی در این پژوهش که در سواحل هاي آماري تهیه شده و استفاده از نرم افزارهاي مختلف به بررسی نتایج آماري محوطهنتایج و گزارش

نطقه اند و نقش مهمی در ارتباطات گسترده فرهنگی و تجاري بین این حوزه در جنوب دریاي عمان و حوزه جنوب شرق و مدریاي عمان واقع شده
.ساحلی ایران در  سواحل شمالی دریاي عمان بپردازیم

هاي سفالین داراي بیشترین تشابهات در نمونه4سواحل جنوبی دریاي عمان با رتبه سوم پس از جنوب شرق و شرق ایران،میان این سیزده منطقهاز
- باشد که بیشترین تشابهات را در مقایسات گونهاي میتنها منطقهدر واقع از بین مناطق خارج از محدوده ایران. باشدبا منطقه مکران جنوبی می

هاي تاریخی و باوجود دریاي عمان و تجارت دریایی گسترده بین مناطق این حوزه بر اساس رهیافت.  شودهاي سفالین شامل میشناختی نمونه
وبی در این دوره و ارتباطات همه جانبه آن با دیگر مناطق و از توان به اهمیت سواحل مکران جنهاي این مناطق، میهاي سفالهمچنین  مشابهت

- مسلم است که تقسیم بندي سفالها در مناطق مختلف، مطمئنا امکان وجود ارتباط یا نفوذ بین منطقه.جمله سواحل جنوبی دریاي عمان اشاره کرد
.اندي منطقه خود مشخصاخت محلی ویژهزیرا این مناطق پیش از این وجوه مشترك، هریک با س.بردها را از بین نمی

در این پژوهش سواحل جنوبی دریاي عمان شامل دو کشور امارات و عمان می باشد که سه محوطه باستانی در کشور همانگونه که آشکار است 
هایی از شمال آنمان نیز بخشدر ع.شودمی(jasim:2006)شناختی استفاده شده که شامل محوطه دیبا، شارجه و اددورگونهاین امارات در 

(decardi:1972)سوهارو محوطه(kervran&heibert:1991)بیشترین وجوه اشتراك سفال ،بر اساس نتایج بدست آمده. در آن انتخاب شده است
در .ارجاعات بیشتري را داشته استنسبت به عمان % 66/66امارات با . باشدهاي بدون تزیین میمکران جنوبی و سواحل جنوبی دریاي عمان در سفال

هاي سفالین هاي ساده با نمونههاي دیگر بیشترین شباهت را بخصوص در سفالنسبت به محوطه(lecomte:1993)کشور امارات محوطه اددور
کار رفته در سفالهاي مکران از لحاظ تکنیک تزیین و نقشمایه محوطه دیبا و شارجه به نسبت اددور شباهت بیشتري با نقوش ب.مکران جنوبی دارد

جزییات بیشتر در جدولی به . هاي مناطق شمال عمان نسبت به منطقه سوهار نیز شباهت بیشتري با مکران جنوبی داشتندسفال. جنوبی داشتند
.تفصیل آورده شده است

- براساس نوشته. ه دریا و در مجاورت هم قرار دارنداند در حاشیچابهار و تیس که از مهمترین مراکز بازرگانی و صیادي در جنوب شرق کشور بوده
تیس امروزه روستاي بزرگ . شده استدانان مسلمان از بندر تیس کاالهاي فراوانی از جمله شکر ایرانی یا پانیذ به مناطق دیگر صادر میهاي جغرافی

شناسی و تاریخی یکی از مهمترین شهرهاي ز دیدگاه باستاندر غرب شهر چابهار است که جزو مناطق تحت پوشش سازمان منطقه آزاد قرار دارد و ا
)دهچاپ نش:1389شیرازي، (ي دریاي عمان در ایران استایالت مکران و مهمترین بندر حاشیه

نتیجه گیري

هاي چابهار و شهرستانشناسی باستانهاي سفالین بررسیهاي آماري صورت گرفته بر روي نمونههاي کمی وکیفی گزارشبر اساس تحلیل ویژگی
،مرکز اصلی یا یکی از مراکز اصلی تولید سفال در دوره اشکانی و در حوزه جنوب شرق و منطقه ساحلی ایران،رسدتوان گفت بنظر مینیکشهر، می

و ،)stein:1937(شدهاي اشتاین معرفی اولین بار در بررسیون دمبکوه، فنوج، هزارمردي که هایی همچمحوطه. باشدبخش مکران جنوبی می
هاي دیگري از جمله تورهیت، هیتان، دمبالن، کوه مرکز به همراه فنوج و دمبکوه واقع در شهرستان چابهار و قلب مکران  که یکبار همچنین محوطه

بدست .اهمیت بسیارندهاي جنوب شرقی ایران حائز ، از نظر سفال)1387:شیرازي(هاي مذکور مورد مطالعه قرار گرفته استدیگر بواسطه بررسی
ها و کشفیات حاصل از این دادهي اشکانی ازجمله وفور گورهاي سنگ چین خاص پارتیان و همچنینآمدن آثار و شواهد بسیاري مربوط به دوره

شکی در این ) 1376:241هرینک (، ii-IIIي اشکانی مربوط به سیناتروك در گورسنگی شماره و سکه دورههاي این دورهوفور سفالگورها از جمله 
نیست که این منطقه در دوره اشکانی با وجود قرار گرفتن در بخش عظیمی از سواحل دریاي عمان، نقش مهمی در تجارت بین شرق و غرب داشته 

- ق تولید سفال بومیبا اتکا به مطالعات انجام شده و با توجه به مدارك و شواهد موجود، باید گفت منطقه مکران جنوبی یکی از مهم ترین مناط.است

1391علیزاده،. ك.شناختی ربراي آگاهی دقیق تر از مقایسات گونه3
٤.
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بوده است که نیازمند ي اسالمی احتماال صفویه و قاجاردر دورهو همچنیندیگرهاي تاریخیدر دورهي اشکانی بلکهنه تنها در دورهايمنطقه
هاي دیرپاي سفالگري ائم از ها و سنتدر این منطقه شاهد تداوم و استمرار سبک. باشدهاي علمی متعددي براي رسیدن به اطالعات بیشتر میکاوش

به تعبیر دیگر منطقه مکران از یک سبک فرهنگی . ها از دوره پیش از تاریخ تا عصر حاضر هستیمهاي تولیدي و تزیینی و نوع کورهفرم، تکنیک
یات سفالگري بومی نیز از در فرهنگ سفالگري این منطقه، ادب. شاخص سفالگري برخوردار است که از ادوار کهن تا عصر حاضر تداوم داشته است

به و"کچول"گویش بومی منطقه به تکه سفال از جمله در. رودهاي سفالی، واژگان خاص بکار میاي برخودار است، به نحوي که براي فرمغناي ویژه
هاي شمالی  منطقه در بخشچنانکه در منطقه کلپورگان در سراوان واقع 5.شودگفته می"هوب"و به خمره "کاسگ"، به کاسه "کوزگ"کوزه 

و همچنین . شودهاي سفالی استفاده میاي بزرگ از جنس سفال جهت ساخت و تولید برخی فرمهاي بطئی و کند گردش صفحهمکران هنوز از چرخ
تاریخی با همان ک پیش ازبهاي منقوش سدر سنت سفالگري بومی منطقه هنوز تولید سفال. شدهایی که به سبک قدیم از آن استفاده میکوره

در فرهنگ . شودها انجام میها توسط زنها و ابزارهاي اولیه تزیینی مثل محلول گل اخرا و یک قطعه چوب، رواج دارد که عموما تزیین سفالتکنیک
. شودورگان معرفی میها و تزیینات شاخصی وجود دارد که مختص این منطقه بوده و تحت عنوان سبک سفال کلپسفالگري منطقه مکران امروزه فرم

.شده استتواند به بکر ماندن صنعت سفالگري منطقه اشاره کند، چنانکه در گذشته نیز شاید این گونه انجام میاین مسئله می

مکران (هاي سواحل شمالی دریاي عمان با تکیه بر نتایج آماري و مقایسات گونه شناختی صورت گرفته و  وجوه اشتراك فراوان میان سفال
بدون تردید،  منطقه مکران جنوبی در ادوار گدشته  بخصوص در دوره اشکانی در ) کشورهاي امارات و عمان(و سواحل جنوبی دریاي عمان ) جنوبی

ابط توان به رواین طریق میازچرا که . کرده استفرهنگی و سیاسی حوزه دریاي عمان و خلیج فارس نقش مهمی ایفا می-روند ارتباطات تجاري
carter and)گسترده با بوشهر els:2004)هاي سفالین دو منطقه توان آن را از مشابهت نمونهکه میدر انتهاي سواحل خلیج فارس اشاره کرد

عالوه بر منطقه مکران درو  ظریف منقوش یکرنگ و چندرنگ،نمرداز جمله گونه لوندو،وجود گونه هاي شاخص سفال اشکانی و ساسانی. دریافت
، و همچنین مناطق غربی و شمال غربی مکران از جمله تپه یحیی)دیبا، شارجه و اددور(و امارات ...) جزیره غنام، سوهار و (شبه جزیره عمان

(karlovski:1970) دوگاريتم،هاي سهمحوطهوجیرفتمنطقهو)1386:شهسواري(کرمان،رودبارنزدیکیدر) 1383و 1382:خسروزاده(و برسیر
- هاي ویژه جنوب شرق و منطقه ساحلی میداراي سفالکه )1385:و دیگرانخسروزاده(کهورلنگرچینی(وهرمزگان)1370:سیدسجادي(قلعه خرگ

.بخشدبه اهمیت استراتژیک این آبها در روابط بین مناطق همجوار و سواحل آن قوت میباشند،

هاي فرهنگی، سیاسی و تجاري و همچنین تسلط و نظارت بر آبهاي دریاي عمان و خلیج پولیتیک اشکانیان در ایجاد و گسترش استراتژيدرك ژئو
هاي مرکزي آن سواحل شمالی دریاي عمان یکی از نکات بسیار مهمی است که یکی از محورها و هستهاین دو از طریق تنگه هرمز،فارس و ارتباط

- و با هدف اعمال مدیریت سازمان یافته بازرگانی بندر باستانی تیس و چابهار امروزيهاي تجاري در در مکران جنوبی  احتماال با ایجاد بندرگاه
- کرده، به روشنی از نتایج مطالعات دادهنظامی تثبیت می-اي، که ضمانت اجرایی آن را همچون امروزه نیروي حکومتیدریایی بین المللی و فرامنطقه

چنانچه امروزه نیز . قایسه با مناطق همجوار دریایی و غیردریایی مکران جنوبی قابل توجه استي آنها و مهاي فرهنگی منطقه و بررسی همه جانبه
ي سیاسی،نظامی، اقتصادي و فرهنگی خود با انتخاب و تقویت نقاط استراتژیکی سواحل این منطقه نقش مهم تاریخی خود را در راستاي توسعه

امید است تا با توجه به اهمیت استراتژیک این منطقه . وبی را در دریاي مکران محرز کرده استخمکران، مدیریت نظامی و سیاسی و بازرگانی بسیار 
شناختی به آن اختصاص  باستانهاي گسترده و علمیها و بررسیوشاي از منظر علم باستان شناسی با انجام کادر طول تاریخ و امروزه، امتیازات ویژه

.داده شود

گفتگوي حضوري با اهالی منطقه5
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شناختی سه حوزه از مناطق همجوار مکران جنوبیدرصد ارجاعات مقایسات گونه1-1جدول

عمانسواحل جنوبی دریاي 
)44/13(%

امارات
)66/66(%

اددور
)62/39(%

دیبا
)19/30(%

شارجه
)19/30(%

شبه جزیره عمان
)33/33(%

شمال عمان
)81/69(%

سوهار
)19/30(%

جنوب شرق ایران
)13/27(%

کرمان
)39/75(%

رودبار
)45/45(%

بردسیر
)58/30(%

یحییتپه 
)88/14(%

سرآسیاب
)09/9(%

بلوچستان
)61/24(%

دمبکوه
)14/91(%

بلوچستان
)86/8(%

جنوب ایران
)47/9(%

فارس
)21/73(%

تل تخت
)95/71(%

ممسنی
)17/23(%

تل ملیان
)44/2(%

%)44/2(حوزه رود کر

هرمزگان
)54/20(%

%)100(کهور لنگرچینی

بوشهر
)25/6(%
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)بشقاب ماهی با لبه گرد ساده(1طرح

مکران - نیکشهر-وه کور
جنوبی

شبه جزیره –سوهار امارات-اددور
عمان

-رودبار-تم خرگ
کرمان

- سیستان-قلعه سام
شرق ایران

)خمره بدون گردن با لبه مفتولی سرپخ(2طرح

شبه جزیره -بررسی شمال عمانامارات-دیبا، شارجهمکران جنوبی-نیکشهر-کولی دن
عمان

)دیگ با لبه لوزي شکل و قسمت فوقانی لبه پخ و اریب به داخل(3طرح 

امارات-اددورجنوب ایران-بوشهرشبه جزیره عمان-سوهارمکران جنوبی-چابهار- دمبکوه

)سفال گونه لوندو(4طرح 

مکران - چابهار- دمبکوه
جنوبی

- رودبار- سه تم
کرمان

- علیزایی
بلوچستان 

پاکستان

- دمبکوه
مکران -چابهار
جنوبی

-سرآسیاب
کرمان

کرمان-سرآسیاب

)گونه نمردسفال (5طرح 

- رودبار- قلعه خرگشبه جزیره عمان-شمال عمانمکران جنوبی- نیکشهر- چاه ننده
جنوبشرق ایران-کرمان

شرق ایران و منطقه جنوب
ساحلی
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