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  افسانه ای جیرفت سرزمین

است و اشیای جیرفت حلقه ای گم شده در شناخت عصر برنزند چرا  مي توان گفت جیرفت ھمان سرزمین افسانه ای

 ظروف سنگ صابونی که بر روی ھمگی آنھا تصـویرھای یکسـانی کنـده کـاری شـده، در سـایت ھـای        که تعداد زیادی

  .شده اندباستان شناسی بسیار دور از ھم ظاھر 

، ھمکاران یوسف مجید زاده، سرپرسـت  )اواخر بھمن(  بعداز ظھر یک روز معتدل در اواسط ماه فوریه ٢در حدود ساعت 

پیش از پایـان  . گروه باستان شناسی او را صدا کردند تا داخل گودالی را نگاه کند که نشانه ھایی از وجود چیزی داشت

ی در پایگاه تابستان باستان شناسی جیرفت در کویر جنوب شرقی ایران، سال در آخرین روز فصل شش ھفته ای حفار

این باستان شناس ایرانی که به مدت دو سال در جیرفـت مشـغول بـه    . مجید زاده به تندی نکاتی را یادداشت می کرد

آن منجـر بـه    ساله کلید پادشاھی ای در عصر برنز را که وجـود  ۴۵٠٠حفاری بوده کم کم متقاعد شده بقایای این شھر 

 .بازنویسی حداقل یک یا دو فصل از تاریخ خاورمیانه باستان می شود، در دست دارد

: ایـن گونـه بـه یـاد مـی آورد     . مجید زاده اکنون به خانه اش در شھر بندری مدیترانـه ای نـیس فرانسـه بازگشـته اسـت     

مربـع مسـتطیل پـنج    ). د کمـک کـردم  تیشه در دست گرفتم و به خارج کردن مھری که به طرز جـالبی سـالم مانـده بـو    (

سانتی متری را به زحمت از میان خاک رس فشرده شده دیوار گودال خارج کردند و باستان شـناس آن را در مقابـل نـور    

  .آفتاب گرفت

او از کشف چیزی در میان خط ھای کم رمق حک شده و تصویر انسان ھا و نقوش حیوانی که فرمی عجیـب و نـا آشـنا    

  .یرسید، متحیر شده بود این مھر اولین شاھد باسواد بودن مردم این شھر برای مجید زاده استاز خط به نظر م

اینکه بتوانم بگویم جیرفت تمدنی تاریخی بوده، نه تمدنی پیش از تـاریخ، پیشـرفتی بـزرگ محسـوب مـی      : او می گوید

ه در حـال حاضـر قـادر بـه خوانـدن آن      اصـال مھـم نیسـت کـ    . پیدا کردن خط بر روی آن مھر، من را به گریه واداشت. شود

  .نیستیم این موضوع در درجه بعدی اھمیت قرار می گیرد

اگر چه دیگران از اعالمیه مجید زاده مبنی بر اینکه جیرفت بیش از یک تمدن منطقه ای بوده انتقاد کرده اند امـا باسـتان   

  .شناسان عموما با او ھم رای اند

  

ماری مقبره ای بی ھمتا و فرم نوشتاری مخصوص به خود مشخص می شود کـه مـا   یک تمدن ممتاز با مع: او می گوید

  .در زمستان گذشته ھر دو اینھا را یافتیم

طوفان ناگھانی در امتداد ھلیل رود، خاک سطحی ھـزاران گـور    ٢٠٠٠در سال . کشف سایت جیرفت کامال تصادفی بود

مـد بھشـتی، قـائم مقـام سـازمان میـراث فرھنگـی و        سـید مح . ناشناخته قـدیمی را شسـت و شـو داد و بـا خـود بـرد      

  .گردشگری ایران به علت پافشاری سرسختانه مجید زاده بر اھمیت جیرفت از او برای آغاز کار حفاری دعوت کرد

  ارت؛ شھری در حاشیه ھلیل رود
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لعـات مربـوط بـه ھـزاره     و یک استاد معتبـر ایرانـی در زمینـه مطا   ) تاریخ بین النھرین(او بعنوان نویسنده کتاب سه جلدی 

،  (Aratta)) َاَرت(سوم پیش از میالد از مدت ھا پـیش ایـن فرضـیه را داده بـود کـه جیرفـت ھمـان سـرزمین افسـانه ای          

  .قلمرو بلند آوازه و گم شده عصر برنز است

در مقالـه ای   به عنوان دانشجوی دوره دکترا در دانشگاه شیکاگو شـروع کـرد و   ١٩٧۶او تحقیق در این زمینه را در سال 

که انتشار داد به این موضوع اشاره کرد که ارت که صنایع دستی باشکوھش را به بین النھرین صادر می کرده در جنوب 

  .شرقی ایران قرار دارد

پیش از میالد، ارت منطقه ای بـود بـا تزیینـات مجلـل و پـر زرق و بـرق بـا دژی کـه بـرج و           ٢١٠٠طبق متن ھای مربوط به 

  .الجورد سبز و برج ھای مرتفع آن از آجرھایی به رنگ قرمز روشن ساخته شده بودباروی آن از 

، پیغامی بـه   (Enmerkar)پیش از میالد پادشاه سومریان، انمرکار  ٢۵٠٠آثار ھنری ارت چنان قابل توجه بود که در سال 

خت معبدی بـرای احتـرام بـه ایـَنَن     فرمانروای ارت فرستاد و درخواست کرد ھنرمندان، صنعتگران و معماران به منظور سا

(Inanna) خواھر من از : ((انمرکار نامه اش را خطاب به اینن می نویسد. ، الھه باروری و جنگ به پایتخت او اعزام شوند

برای من {آجرھایی از الجورد شفاف . برای اوروک، ارت را بر آن دار که ماھرانه بر روی طال و نقره جات برای من کار کنند

  )).، الجورد شفاف و زجاجی}ده کنندآما

، قلب تمدن سومریان بوده و پادشاه آن از فرمانروای دیگری کـه  (Uruk)وقتی تصور کنیم که اوروک : مجید زاده می گوید

کیلومتر از او دورتر بوده، ھنرمندانش را درخواست کرده آن موقع است که متوجه می شویم کیفیـت کـار    ٢٠٠٠در حدود 

امـروز در ذھـن مـن ھـیچ     . این ھنرمندان باید در ھمه جا شناخته شده بـوده باشـند  . ندازه شگفت انگیز بودهآنھا تا چه ا

  .تردیدی در اینکه جیرفت ھمان ارت بوده وجود ندارد

، که جیرفت را با پادشاھی عـیالم در جنـوب ایـران    )فرانسوا واال(تنی چند از ھمکاران از جمله کتیبه شناس فرانسوی، 

  .و دگیران اطمینان کمتری دارند  اما تاکنون ھیچ چیز ثابت نشده. ی کند با او ھم عقیده اندمقایسه م

ھمیشـه وقتـی شـروع بـه     : عباس علیزاده باستان شناس ایرانی موسسه شرق شناسی دانشگاه شیکاگو می گوید

یـن مـی مانـد کـه در آبـی      افسانه و اسـاطیر ھسـتند مـی کنیـد، مثـل ا       احیای مکان ھای جغرافیایی واقعی که بر پایه

بعضی از محققان بر این باورند که ارت در آذربایجان است بعضی می گویند بلوچستان یا خلیج . عمیق غوطه ور ھستید

  .فارس، این موضوعی مبھم است

حتی اگر این نتیجه به دست بیاید که جیرفت، ارت نیست، ھنوز راھنمای موثری برای درک بھتر عصری اسـت کـه خـط    

اولین بار در آن جوانه زد و بازرگانان ادویه جات و حبوبات و طال و الجورد و آرا و ایده ھا را از نیل به سند منتقل مـی  برای 

  .کردند

استاد تاریخ ھنر دانشگاه پنسیلوانیا یکی از محققان رو به افزایش غیر ایرانی است که اجازه داده شـده  ) ھالی پیتمن(

جیرفت به روشنی یک مجموعه بسیار مھم است اگر چه نـه بـه انـدازه تمـدن ھـای      : ویداو می گ. به داخل کشور بیایند

این یک تمدن مستقل محلی مربوط به عصر برنـز بـا تعـداد زیـادی کلـونی در انـدازه ھـای        . بین النھرین، مصر و دره سند
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ی مـورد مطالعـه ھـزاره    ایـن کشـفیات از دیگـر تمـدن ھـا     . مختلف است که ما تازه شروع به کاوش و کشف آن کرده ایم

تیم باستان شناسی به مدت صـد سـال در بـین     ۵٠اما به یاد داشته باشید که . سوم پیش از میالد بسیار قدیمی ترند

  .النھرین حفاری کردند در حالی که در جیرفت یک تیم به مدت کمتر از دو فصل به کاوش پرداخت

  کشفیات جیرفت

کیلومتر ی که دژ دو طبقـه نامتعـارف کـه توسـط دیوارھـای       ۵/١ھری به طول در میان این کشفیات تماشایی، بقایای ش

متـری در   ۴٠٠متر ارتفـاع و پـی    ١٧متر احاطه شده و زیگوراتی ھمانند زیگورات سومریان که با  ۵/١٠محافظ با ضخامت 

 ٢۵موفـق بـه کشـف     ھمچنـین گـروه  . ھر طرف، در میان بزرگ ترین زیگورات ھای دنیای باستان قرار میگیرد، وجـود دارد 

مھر و مھر ھای استوانه ای دو تا پنج سانتی متری شده اند که تصاویری از گاو نـر، بـز کـوھی، شـیر، مـار و فیگورھـای       

  .انسانی و خط بر روی آن نقش بسته است

  سرنوشت آثار مکشوفه

جعبه که از سنگ ھـایی نـرم،    احتماال تاثیر گذارترین کشفیات مربوط می شود به تعداد قابل توجھی ظرف، جام، پیاله و

ده ھـا ھـزار   . ساخته شده اند) (chloriteبادوام، خوش تراش و به رنگ خاکستری متمایل به سبز به نام سنگ صابونی 

، اولـین  ٢٠٠٠کشـاورزانی کـه بعـد از طوفـان سـال      . قطعه پیدا شده، اما اکثر آنھا توسط افـراد محلـی غـارت شـده انـد     

  .ش گوش غول پیکر برخورد کردندکسانی بودند که با قبرھای ش

ھزاران نفر از مردم در حال حفاری بودند و دالالن عتیقه در پشت سر آنھا منتظـر  : ( مجید زاده این گونه توضیح می دھد

کشاورزان گلدان ھای سنگ صابونی را که در بازارھای بـین المللـی ارزشـی معـادل     . تا به سرعت اشیا را بخرند  بودند

  .)ر دارند، در ازای چند کیسه آرد می فروختندده ھا ھزار دال

، قدم ھایی در جھت توقف غارت و قاچاق این آثار برداشته شد و صدھا شی قاچاق را توقیف ٢٠٠٢نھایتا در پاییز سال 

  .کردند

اشیای جیرفت حلقه ای گم شده در شناخت عصر برنزند، زیرا کمک می کنند کـه توضـیح دھـیم    : ( مجید زاده می گوید

را تعداد زیادی ظرف سنگ صابونی که بر روی ھمگـی آنھـا تصـویرھای یکسـانی کنـده کـاری شـده، در سـایت ھـای          چ

باستان شناسی بسیار دور از ھم، از ماری در سوریه تا نیپورواور در بین النھرین، سوچ در ازبکسـتان و جزیـره تـاروت در    

  .)عربستان سعودی و شمال بحرین، ظاھر شده اند

مرکز اصلی ساخت این ظرف ھا ناشناخته بوده، اگر چه بعضی از آنھا احتماال به صورت محلی ساخته شـده  تا به حال، 

اند، اما حجم زیاد این آثار در جیرفت، دلیل بر این است که پرکارترین کارگاه ھای سـاخت اشـیای سـنگ صـابونی در آن     

  .جا بوده اند

  کیفیت ساخت نقوش
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بعضی از آنھا با الجوردھایی از افغانستان، عقیـق  . ه نگاری عجیب و مبھم می ساختندھنرمندان جیرفت اشیا را با پیکر

  .ھای دره سند، فیروزه و دیگر سنگ ھای قیمتی، روکاری شده اند

ھنرمندان روشی طبیعت گرایانه در ارائه تصویرھا داشته اند که در این عصر، در ھیچ جای دیگری : (مجید زاده می گوید

  .)دیده نمی شود

باید مدرسه ای برای آموزش سنگ تراشی وجود می داشته، زیرا وحدتی ظریـف در ایـن اشـیا، در    : ( او اشاره می کند

پیشـرفت ایـن   . این سطح اللی کیفیت ھنری ناگھان از ھیچ کجـا ظـاھر نمـی شـود    . سراسر پادشاھی دیده می شود

  .)سال طول کشیده باشد ۴٠٠تا  ٣٠٠صنعت باید 

بونی خاکستری رنگ، جانوری اساطیری با سرھای در ھم پیچیده انسانی و پاھای گاونمـا کـه   داخل یک جام سنگ صا

پلنگ ھایی را وارونه از دم ھایشان نگه داشته کنده کاری شده است، بر سطح سنگی که به صورت کیف زنانـه شـکل   

  .داده شده است، دو مرد عقرب نمای شاخدار دیده می شوند که به طرف ھم حرکت می کنند

جعبه ھای سنگ صابونی گرد، با تصویری از دروازه ھای منحنی، دیوارھای بافته شده از نی، زیگورات ھا و دیگر جزئیات 

معما گونه تزیین شده اند، که احتماال اشاره ای است به آنچه ساختمان ھای مدفون شده جیرفت به نظر مـی رسـیده   

  .اند

ورتی و نارنجی رنگ، ظرف ھای مسی کوچک، جـام ھـا و ظرفـی    ھمراه با اشیای سنگ صابونی، سبدھای مرمرین ص

مسی که در وسط آن عقابی نشسته است ھم وجود دارند که به خوبی مھر سنگی حجاری شده عقاب ھـای قاصـد،   

  .عقرب ھا و زن ھای عقرب نما ھستند

صویر شد بـر روی لوحـه   بسیاری از صحنه ھای روی ظرف ھای جیرفت، شباھت بسیاری به خدایان، جانوران و گیاھان ت

  .ھا و مھرھای استوانه ای و مجسمه ھای سومریان دارند

جیرفت در من این تصور را ایجاد کرده که ایـران تـاثیری   : ( فرانسوی، پیر باستان شناسی خاورمیانه، می گوید) ژان پرو(

  .)بسیار بیشتر از آنچه قبال فکر می کردم بر بین النھرین داشته است

، منطقه ١٩٧٠که در سال  -از دانشگاه ھاروارد ) کارلوفسکی -کارل المبرگ ( رد اکتشافات جیرفت برای چیزی که در مو

حیرت انگیز است این اسـت کـه ھـزاران ظـرف خـالی تنھـا بـه منظـور دفـن           -کیلومتری را حفاری کرده  ٩٠تپه یحیی در 

این حقیقت که : ( گونه اظھار شگفتی می کند او این. شدن در قبرھا برای احترام گذاشتن به مردگان ساخته شده اند

حتی یکی از آنھا اثری از روغن، عطر، مواد غذایی، دارو و حتی نشانی از اسـتفاده در خـود نـدارد، بسـیار غریـب و بـی       

  ).نظیر است

  پی نوشت 
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اینترنشـنال  (ه در ، نویسنده مقیم فرانسه، عموما در زمینه فرھنگ، ھنر و رسـان (RichardCovington)ریچارد کاوینگتون 

  .و دیگر نشریات مطلب می نویسد) ریچاردزدایجست(، )اسمیتسونین(، )لوس آنجلس تایمز(، )ھرالد تریبیون

  .به چاپ رسیده است ١١-٢صص   ،٢٠٠٧اکتبر  -شماره سپتامبر  (Saudi Aramcoworld)این مقاله در مجله 

  ماھی طالیی و غارتگران محلی

  .بر غارت جیرفت و استخدام تعدادی نگھبان مسلح، دزدی ھنوز در این محل ادامه داردعلی رغم سخت گیریھا در برا

این زمستان، ھنگامی که مجید زاده مشغول کار بر روی یکی از تپه ھای شھر بود، به صورت محرمانه خبـردار شـد کـه    

ھمراه یکی از نگھبانان به  ھنگامی که او. تاراجگران در منطقه ای به فاصله شش کیلومتری مشغول به حفاری ھستند

  .سوی آن گورستان می دوید، متوجه ده ھا غارتگر شد که با دیدن او پا به فرار گذاشتند

یکی از کارگرانش بعدھا به او گفت که شایعه شده غارتگران برنامه ریزی کرده بودند تا پیکره یک ماھی طالیـی بسـیار   

  .قیمتی را خارج کنند

ظرف سنگ صابونی خوش سـاخت از یـک منطقـه حفـاری شـده، بـه        ٣٠شی از جمله  ٢٠٠گزارش ھا نشان می دھد 

آیا آن آرامگاه فرمانروای ارت بود؟ از آن جایی که تمام اشـیا از محـل   : ( مجید زاده با ناراحتی می پرسد. دست آمده بود

  .)بازار عتیقه بازگردند، ما ھرگز این موضوع را نخواھیم فھمیداصلی خود خارج و ناپدید شده اند، حتی اگر به 

  فرھنگسازی برای مردم محلی

این باستان شناس در روزھای مرخصی به روستاھای اطراف سفر می کند تا در مورد اھمیت جیرفت و آثار بی مانند آن 

ن مـی دھـم و بـه زبـان سـاده بـه       من عکس ھای اشیا و حفـاری ھایمـان را نشـا   : ( او توضیح می دھد. سخنرانی کند

شـما میـراث خـود را نمـی     . تمام این کارھا به اجداد شما تعلـق دارنـد و میـراث شـما ھسـتند       روستاییان می گویم که

اگر ما این جام ھاو ظرف ھا را در موزه قرار دھیم، توریس ھا جذب می شوند و پول بیشـتری از یـک یـا دو بـار     . فروشید

کـم کـم ، مـردم    ). تحصـبالت سـود خواھیـد بـرد      می رسدو شما و فرزندانتان از توریست ھـا  فروختن این اشیا به شما

  .بیشتر متوجه ارزش فرھنگی این کشفیات شدند

موزه ھا و مجموعه دارھای خصوصی خیلـی زود بـه ارزش   . در بازار بین المللی ھنری، داستان متفاوتی در جریان است

او . شیا، که مجیدزاده مطمئن است از جیرفت دزدیده شده اند، پی بردندفرھنگی، حسی و علی الخصوص مادی این ا

من اینترنت و کاتالوگ ھاو بروشورھای حراج ھا را جست وجو کردم و از دیدن اینکه موزه ھایی در سوئیس، : (می گوید

  .)ژاپن، ترکیه، پاکستان و جاھای دیگر اقدام به خرید این اشیا می کردند، بسیار حیرت زده شدم

منطقـه باسـتان شناسـی جداگانـه را در      ٢۵٠مراقبت از جیرفت یک وظیفه مھم بـرای مجیـدزاده و گـروھش اسـت کـه      

  .سرزمینی به اندازه اتریش یا کارولینای جنوبی کشف کردند
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کیلـومتری شـمال جیرفـت، معـدن مسـی را کشـف کردنـد ک         ١۵٠دیگر باستان شناسان، در کوه ھـای پـر از جنگـل در    

اما تا . گ معدن مورد نیاز اشیای برنزری و مسی را که در منطقه جیرفت کشف شده تامین می کرده استاحتماال، سن

، متخصـص  )اریک فوشه( پزئومورفولوژیست فرانسوی، . کنون، ھیچ کس اشاره ای به معدن سنگ صابونی نکرده است

کشف کرد، چیـزی کـه مزیـت بسـیار      گروه در زمینه مطالعه طبقه ھای زیرین محوطه ھای باستان شناسی چیز دیگری

آب، یک شبکه چاه آرتزین که حتی ھنگـامی کـه   : بزرگی برای منطقه جیرفت نسبت به بین النھرین محسوب می شود

  .ھلیل رود خشک می شد، آب فراوانی برای آبیاری و نوشیدن تامین می کرد

نرژی خرما را بیشتر از غالت دلتای رود دجلـه و  با این منبع آب، ساکنان جیرفت کشت و زرع درختان پرا: ( فوشه میگوید

  .)درختان خرما ھمچنین سایه مورد نیاز باغداری را تامین می کنند. فرات گسترش دادند

بنابراین احتمال بسـیار دارد کـه مـردم جیرفـت خیلـی راحـت تـر از سـاکنان بـین النھـرین،           : ( این دانشمند اسرار میکند

سال بعد فوشه بر روی کاوشھایی عمیق تر برنامه ریزیکرد تا بقایای قدیمی تری را  .)کشاورزی را گسترش داده باشند

  .که بر اثر جابجایی ھای مکرر طبقات زمین مدفون شده، مکان یابی کند

ما بر اساس عکس ھای ھوایی که تغییرات گذشته زمین را نشان می دھد، انتظار داریم زیستگاه ھـای  : ( او می گوید

  .)ه از سطح قابل رویت نیستند، پیدا کنیمقدیمی تری را ک

متـر   ٢١و  ١٣کـه بـه ترتیـب     Bو Aمحوطه ابتدایی جیرفت تشکیل شده بد از دو تپه جدا از ھـم بـه نامھـای کنـار صـندل      

باستان شناسان بـه منظـور کشـف    .کشف کردند Bباستان شناسان مھرھای حامل نوشته ھا را از صندل . ارتفاع دارند

  .حفاری کرده اند Bمتر در کنار صندل  ٩ھکتار، تا عمق  ۵/١٣ای دو طبقه با بنایی حدود بقایای دژ پنجره 

  .مجیدزاده حدس می زند این عمارت با ابھت زمانی مرکز اداری شھر و شاید یک معبد یا قصر بوده است

د ھفتـه ھـا در خـاکی    پیدا کردن نمای سردر ساختمان بسیار سخت بود، اما برای پیدا کردن یک ورودی، گروه مجبور ش

  .که بر اثر ھزاران سال شست و شوی باران سخت و فشرده شده بود، حفاری کند

  .)آن فرو نمی رود/تیشه در . این گل مثل سنگ است: ( مجید زاده شکایت می کند

 یـک ورودی سـفالی ھندسـی کـه بسـیار     : این زمستان، آنھا به چیزی برخوردند که به نظر دروازه اصلی شھر مـی آمـد  

  .شبیه به جزئیات معماری ترسیم شده بر ظرف ھای صابونی بود

گروه ھمچنین دومین دیوار و بقایایی از سومین دیوار، به ھمراه گودال ھایی که خانه ھا و ساختمان ھای عمومی قابل 

  .مالحظه دیگر و احتماال یک مرکز تجاری در آن به چشم می خورد،کشف کرد

انیم این نیز یک بنای یادبود است، زیرا این آجرھا بزرگ تر آجرھایی ھستند کـه درخانـه   ما می د: ( مجید زاده می گوید

  .)استفاده می شده
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وجود داشته، شـاھکار عظیمـی در مھندسـی بـوده و      Aطبق نظر باستان شناسان، زیگورات عظیمی که در کنار صندل 

اال به ماننـد ھمتـای سـومری اش دارای سـاختاری     این نیز احتم. ساخت آن نیاز به چھار تا پنج میلیون آجر داشته است

پنھانی، پلی بین زمین و آسمان بوده و در نوک آن نیز احتماال اتـاقی وجـود داشـته کـه خـدای محـافظ شـھر بـا ھمسـر          

  .زمینی خودش که اغلب ھمسر یا دختر فرمانده بود، به عشق بازی می پرداخت

ن جیرفت اطالع کمی به دست آمده، اما مجید زاده اعتقاد دارد کـه  اگر چه در مورد اعتقادات و تشریفات مذھبی ساکنا

انجام مراسم تدفین مرده که در آثار باستانی ترسیم شده، به مذھبی رسمی اشـاره مـی کنـد کـه طبقـه روحـانی آن       

 بـه مردھـای  ) گـیلگمش (از آن جـایی کـه در حماسـه باسـتانی بـین النھـرین       . می توانست بر کار ھنرمندان نظارت کند

عقرب نما نظیر آنچه بر گلدان ھای سنگی جیرفت کنده شده، اشـاره مـی شـود، باسـتان شناسـان حـدس مـی زننـد         

  .در جیرفت اتفاق افتاده و حتی شاید خاستگاه آنھا جیرفت بوده) گیلگمش(قسمت ھایی از حکایت ھای 

  تجارت و بازرگانی در جیرفت

وان کوسه ماھی ھا و صـدف ھـایی از منطقـه ای در خلـیج     یکی دیگر از کشف ھای مھم فصل ھای اخیر، کشف استخ

ایـن کشـف مجیـدزاده    . کیلو متری جنوب جیرفت، توسط مراجان مشکور، محقق ایرانی مقیم فرانسه بود ٢٠٠فارس در 

را متقاعد کرد که بازرگانان جیرفت در جاده تجارتی که به خلیج فارس منتھی می شـد و از بـین النھـرین مـی گذشـت،      

مد و ظرف ھای سنگ ثابونی، الجورد و دیگر سنگ ھای قیمتی و پارچه ھای بافته شـده در جیرفـت را معاملـه    رفت و آ

  .می کردند

مجید زاده حتی در ایـن مراحـل ابتـدایی معتقـد اسـت بـرای عـوض کـردن بعضـی از اعتقـادات بنیـادی در مـورد باسـتان              

توسط  ١٩٢٠احتماال رد گنجینه پادشاھی که در سال  : (او می گوید. شناسی خاورمیانه، شواھد کافی در دست دارد

که شامل تمثال بر کوھی رو کاری شده با صدف است  -لئونارد وولی در پایتخت قدیمی سومریان، شھر اور، پیدا شده 

حتی شـاید گلـدان ھـای سـنگ صـابونی      . به کارگاه ھای جیرفت می رسد -که برگ ھای درخت طالیی را گاز می زند 

  ).ی و سوچ نیز این چنین باشنداوروک، مار

ما مطمئن نیستیم تکه ھای طال از جیرفت آمده باشند، اما به روشنی ثابت شده بعضـی از قطعـات   : ( پیتمن می گوید

  .)سنگ صابونی کشف شده، از جنوب شرقی ایران صادر شده است

  جیرفت؛ تمدنی ھمتراز سومر

عمومی که بین النھرین مھـد تمـدن اسـت موافـق بـودم، امـا االن        سه سال پیش، من با این باور: ( مجیدزاده می گوید

  .)نظرم به جیرفت که در روزھای اوج خود به اھمیت تمدن سومری بوده، تغییر پیدا کرده

کارلوفسکی یکی از کسانی اسـت  . این مقایسه، زنگ ھا را برای افرادی که در این زمینه کار میکنند به صدا درمی آورد

این استاد دانشگاه ھاروارد در عین اینکه اھمیت کشف جیرفت و ظرف ھای سنگ صابونی . شک دارندکه به این قضیه 

اگر بگوییم که جیرفت قدیمی ترین تمدن شرق است، پا را از حد : ( را تصدیق می کند، در مورد اغراق ھشدار می دھد
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قبـل از مـیالد کـه ھـزار سـال       ٢۵٠٠قبل از  بر اساس شواھد واقعی که تا حاال به دست آمده، چیزی. فراتر گذاشته ایم

  .)بعد از تمدن جنوب بین النھرین بوده، پیدا نشده است

قبـل از مـیالد قابـل     ٢٨٠٠مجیدزاده مدعی است سفال ھایی که در جیرفت یافته شده بـا سـفال ھـای تپـه یحیـی در      

ل کشیده تا به آن درجـه از مھـارت   سال طو ۵٠٠او استدالل می کند که برای ھنرمندان جیرفت بیش از . مقایسه است

پیش از میالد  ٣٠٠٠این استنتاج تاریخ جیرفت را به . پیش از میالد برانگیزند ٢۵٠٠برسند که رشک انمرکار پادشاه را در 

  .می رساند

متاسفانه از آنجایی که ھیچ ردی از بقایای ارگانیک در ھیچ ی از اشیای کشـف شـده بـه دسـت نیامـده، امکـان انجـام        

  .بر روی گلدان و ظرف ھا نیست -که معتبرترین روش برای اندازه گیری سن اشیا است  -کربن  تست

این اغراق و تحریف در تاریخ باسـتان اسـت کـه    : (او می گوید. کارلوفسکی و دیگارن از بحث ھای مجیدزاده ناراضی اند

  .)بخواھیم جیرفت را ھم ردیف سومر، مصر و تمدن دره سند قرار بدھیم

وفسکی بر اساس آنالیزھای شیمیایی خودش بر روی اشیا سنگ صابونی تاروت، بین النھرین و جاھای دیگر، بیـان  کارل

می کند که سنگ ھایی که از آن مکان یافت می شود، از ھمان محل استخراج شده اند؛ اگر چه از این ادعا که سـفال  

  .ھای جیرفت صادر می شده آگاه است

یرفت مرکز ساخت تعداد قابل توجھی ظرف سنگی صابونی بوده بسیار روشن است، اما اینکـه  اینکه ج: ( او بیان میکند

بگوییم ظرف ھای یافت شده در بین النھرین، شبه جزیره عربستان و فالت ایران از جیرفـت مـی آمـده، آشـکارا اشـتباه      

  .)است

تی در جای دیگری سـاخته شـده   مجید زاده این گونه پاسخ می دھد که ممکن است ظرف ھای سنگ صابونی به راس

باشند، اما به وسیله صنعتگرانی که تقلید می کرده اند یا سنگ تراشانی که اصالت جیرفتی داشت اند و یـا ھنرمنـدان   

  .محلی که از شیوه جیرفتی پیروی می کرده اند

ی سنگ صابونی به مدیرمرکز فرانسوی تحقیقات علمی در تھران، احتمال می دھد که جیرفت ظرف ھا) رمی بوشارال(

ما ھنوز به درستی نمی دانیم که مردم بین النھرین خالقیـت  : وی می گوید. بین النھرین و جاھای دیگر صادر می کرده

خودشان را بر روی سنگ ھایی که ناتمام باقی مانده اند به کار بـرده انـد یـا ایـن پیکـره نگـاری ھـا در اصـل متعلـق بـه           

  .جیرفت است

رمندان جیرفت به راحتی می توانستند به بین النھرین و جاھـای دیگـر خاورمیانـه سـفر کننـد موافـق       علیزاده با اینکه ھن

است، اما بعضی از ادعاھای اغراق شده مجید زاده از جمله این را که تمدن جیرفت قدیمی تر از تمدن سومر است، رد 

  .میکند
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در ماه فوریه انجام شد، اکنـون ایـن باسـتان شـناس     بعد از اینکه آزمایش ھایی بر روی خط موجود بر مھرھای مکشوفه 

در مقایسه با نظام پیشرفته نوشتاری که پیش از این در سرزمین ھای : ( او می گوید. در اعتبار و سندیت آن تردید دارد

  .) سال پیش از میالد وجود داشته، آثار جیرفت مجموعه ای نوشتارھای مبھم ارائه می دھد ٢۵٠٠

به دلیل تعـداد حیـرت انگیـز ظـرف ھـای سـنگ صـابونی کـه در جیرفـت یافـت شـده ، شـور و             : ( دارد علیزاده اظھار می

شـباھت  . اشتیاق زیادی در مورد این محل وجود دارد، اما مشکل این است که چیزی از سازندگان این اشیا نمی دانیم

سـت کـه در ایـن شـرایط، جیرفـت را      این اشیا با طرح ھای یافته شده در تمدن عیالمی آشکار است، اما این درسـت نی 

  .)داشتن یک کارگاه تولیدی بزرگ، این سایت را دارای ویژگی ھای تمدن نمی کند. تمدن بنامیم

شایدآنچه بسیار ھیجان انگیز تر از کاسه ھای سنگ صابونی زیبا و جام ھا است، ساختمان ھـا و  : ( بوشارال می گوید

بعد از اطالعات کمی که در مورد ساکنان جیرفت وجود داشت به دسـت  زیستگاه ھای جدید حفاری شده ای باشد که 

ما اکنون به دومین مرحله از اکتشافات که از ورای اشیای زیبا به شناخت فرھنگ سـطوح بـاالی تشـکیالت    . آمده است

  .)اجتماعی و مھارت ھای تکنیکی آن میل می کند، وارد می شویم

بر روی باستان شناسی خاورمیانه می گذارد، ھیچ شکی نیسـت کـه جیرفـت    صرف نظر از تاثیری که نھایتا این سایت 

برنامه اصلی اساتید و فارغ التحصیالن ایرانی برای ھمکاری با باستان شناسان بین المللی، علی الخصـوص فرانسـوی   

  .و آمریکایی به حساب می آید

  پی نوشت 

اینترنشـنال  (ه، عموما در زمینه فرھنگ، ھنر و رسـانه در  ، نویسنده مقیم فرانس(RichardCovington)ریچارد کاوینگتون 

  .و دیگر نشریات مطلب می نویسد) ریچاردزدایجست(، )اسمیتسونین(، )لوس آنجلس تایمز(، )ھرالد تریبیون

  .به چاپ رسیده است ١١-٢صص   ،٢٠٠٧اکتبر  -شماره سپتامبر  (Saudi Aramcoworld)این مقاله در مجله 

  ٢خبري آيینه خیال، شماره  -ھشيماھنامه پژو :منبع

  

  


