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  ددومین كتیبه پادشاھي كنارصندل در جیرفت كشف ش
اي جیرفت  در سكوي پله شناسان ھاي باستان ترين بررسي ترين و دومین كتیبه پادشاھي كنار صندل در تازه كامل

پیش از میالد وارد دوران تاريخي  بار ثابت كرد جیرفت در ھزاره سوم اين كشف براي دومین. كشف شد
  .است خاستگاه ھنر جیرفت كه كشف اين كتیبه تايید مي کند.شود مي

  
  

  
  

ھاي  ترين بررسي صندل در تازه ترين و دومین كتیبه پادشاھي كنار لكام: زھراكشوري_ھا گروه استان
بار ثابت كرد جیرفت در ھزاره سوم  براي دومین اين كشف. اي جیرفت كشف شد شناسان در سكوي پله باستان

 .شود مي پیش از میالد وارد دوران تاريخي

طول « : به میراث خبر افزود اين مطلب ماعال شناس و عضو ھیات كاوش كنارصندل با ، باستان"نادر سلیماني" 
و عرض  ١١كشف شده،  به صورت كامل تاكنون در اين محوطه اين لوح خطي آجري که تنھا لوح خطي است كه

  «.است متر آن ھفت و ضخامتش دو سانتي

ل ھاي فص نمونه اين خط در كاوش .حرف دارد ١٢سطر و ھر سطر به طور متوسط  ۵اين لوح «: سلیماني افزود
با توجه به . فرانسوي آن را يك فرمان شاھي مي داند  پیشین نیز كشف شده که فرانسوا پرو ، عیالم شناس

پیشین به احتمال بسیار زياد اين خط دومین فرمان شاھي كنارصندل است كه  ھاي فصل شباھت اين خط با خط
 «.كشف شده است تا به امروز

تر از  اي يك تا سه قرن قديمي پله اين سكوي. ي كشف شده استاي كنارصندل شمال اين كتیبه در سكوي پله 
  .النھرين است ترين زيگورات بین قديمي

ھاي  پژوھش. النھرين ھنر است نه بین شناسان با توجه به اين شواھد اعتقاد دارند كه جیرفت خاستگاه باستان
ھاي سال گذشته  شده در كاوش ي جمعھا در دنیا روي زغال بزرگترين مركز مطالعات تعیین قدمت آثار تاريخي

  .پیش از میالد رساند ٢٨٠٠اين محوطه باستاني را به  ترين اليه جیرفت، قدمت سطحي

  .ھاي معماري در زير اين سكو دارد اليه متر ١١ھمچنین علمیات ژئوفیزيك کارشناسان فرانسوي نشان از وجود 

شناسان  به اعتقاد بسیاري از باستان. دارد ھزار سال ۶تر از  شناسان اعتقاد دارند كنارصندل قدمتي كھن باستان
جیرفت آن چه تاكنون كشف شده بیانگر سكونت در سرزمیني به  ھاي تاريخي بزرگ ايراني و خارجي، در محوطه

 .سومر است النھرين و وسعت تمدن بین

به عنوان نخستین بشري شناخته  ھاي جیرفت نشان مي دھد ھنر حجاري اين محوطه از تمدن سومر كه يافته 
ھاي تاريخي بسیاري از كشورھا از  تاكنون در محوطه تر است به طوري كه آثار سنگي جیرفت شده، پیشرفته

  .به دست آمده است ھاي تاريخي تمدن سومر جمله محوطه

باستاني جیرفت به دنبال شناسايي  شناسي در محوطه ھاي باستان ي و خارجي در كاوششناسان ايران باستان
ھاي باستاني جیرفت كه در كنار  محوطه. محوطه ھستند و تعیین شكل كلي و ورودي سازه زيگورات مانند اين
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ھاي علمي  داراي غناي تمدن بسیاري ھستند كه در جريان كاوش اند رود جاي گرفته رودخانه ھلیل
غیر مجاز قاچاقچیان آثار سنگي، سفالي و بقاياي معماري از ھزاره سوم پیش از  ھاي شناسان و حفاري باستان
  .آنھا به دست آمد میالد از

متعلق به نیمه اول ھزاره سوم پیش از  ترين آثار به دست آمده يك سازه زيگورات مانند است كه يكي از مھم
تا  ٢باستان شناسان آن را متعلق به . گردد از میالد باز مي اره سوم پیشكنارصندل به نیمه دوم ھز. میالد است

 دانند مي پیش از میالد ٢۵٠٠

source: 

http://www.chn.ir/news/?Section=2&id=30443 

  

  


