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مســئول کاوش در بخش مسکونی 
شهر سوخته با اشاره به یافته های آخرین 
فصــل کاوش در این محوطــه میراث 
جهانی، از کشف نخستین سفال با نقوش 
انسانی، پیکرک های حیوانی و انسانی و 
البته اثر مهر با نقش گل چهارپر خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، آخرین فصل 
کاوش در شهر سوخته آبان و آذر ۱۳۹۸ 
رقم خورد تا تیم باستان شناسان بعد از 
ســال ها کاوش در بخش های مختلف 
بخش مســکونی این بار به سراغ بخش 
شرقی منطقه مســکونی شهر سوخته 
بروند و به یافته هــای متنوعی از خرده 
ســفال و نقش مهر گرفته تا پیکرک ها 
و زیورآالت و البته تنها ســفال با نقش 

انسانی در شهر سوخته دست یابند.
حســین مــرادی، دکتــرای 
باستان شناســی و مســئول کاوش در 
بخش مسکونی شهر ســوخته، با اشاره 
به آنکه در آخرین فصل از کاوش در شهر 
سوخته به دلیل مسائل مالی و سواالتی 
که در ذهن باستان شناسان مطرح بود، 
کاوش در گورستان شهر سوخته انجام 
نشد، گفت: با مشورت و نظر سیدمنصور 
سیدســجادی، کاوش هــا را در بخش 
مسکونی شهر سوخته متمرکز کردیم. 
هرچند فصل های گذشته که در بخش 
مسکونی شهر سوخته کاوش داشتیم 
بخش های مرکزی و شمالی مورد کاوش 
قرار گرفت و این روند حدود ۱۰ ســال 
به طول انجامیــد و گزارش ها و مقاالت 
کشفیات نیز منتشر شد، اما در آخرین 
فصل کاوش، بخش مسکونی شرقی و 
بخصوص الیه های مرتبط با دوره  یکم، که 
دوره شکل گیری شهر سوخته را شامل 
می شــود را مدنظر قرار دادیم تا بتوانیم 
به روند شکل گیری شهر سوخته و اینکه 
چگونه این شهر توانست تبدیل به یک 
محوطه سکونتی بزرگ در فالت ایران 

شود، پی ببریم.
او تصریح کرد: باتوجه به ترانشه های 
کوچک که ســال های قبــل در بخش 
مسکونی شرقی برای بررسی زده بودیم، 
کاوش اخیــر را با دقت بیشــتری آغاز 
کردیم تا بتوانیم بیشترین اطالعات را 
از دوره یکم شهر ســوخته که ۳۲۰۰ تا 
۳۰۰۰ پیش از میــالد را دربرمی گیرد 
به دست بیاوریم. در کارگاه های کاوش 
باستان شناسی با حفاری تا عمق  چهار 
و چهار و نیم متر )۴۳۵ ســانتیمتر( از 
سطح ترانشه موفق شدیم تا خاک بکر 
منطقه پیش برویم. این در حالی است 
که در حفاری های شــهر ســوخته در 
بخش مسکونی تاکنون نتوانسته بودیم 

به خاک بکر برســیم و این اولین بار بود 
که حفاری های باستان شناسی تا عمق 
خاک بکر پیشــرفت. الیه نگاری های 
اولیه و گردآوری اطالعات، مواد و داده ها 
انجام شد. در حال حاضر نیز منتظر نتایج 
تست تاریخ گذاری رادیوکربن هستیم. 
این بخش به همت  پژوهشــگاه میراث 
فرهنگی و گردشگری انجام شده است. 
هرچند  فکــر می کنیم ممکن اســت 
نمونه هایی با تاریخ هایــی  قدیمی تر از 
۳۰۰۰ یا ۳۲۰۰ پیــش از میالد نیز به 

دست آورده باشیم. 
این باستان شــناس در پاسخ به این 
سوال که باتوجه به رســیدن به خاک 
بکر در بخش شــرقی منطقه مسکونی 
شهر سوخته آیا توانستیم به این پرسش 
پاسخ دهیم که نخستین ساکنان شهر 
سوخته چه افرادی بودند، گفت: هنوز 
به لحاظ ژنتیکی به این پاسخ دست پیدا 
نکرده ایم اما بر اســاس مطالعاتی که در 
گورستان انجام شد و مطالعات ژنتیک 
باستان شناسی بسیار محدودی که روی 
اسکلت های شهر ســوخته انجام شد، 
می دانیم این آدم ها ارتباط هایی با آسیای 
مرکزی و جنوب ترکمنستان امروزی 
داشتند. حتی با ناحیه افغانستان و جنوب 
آن یعنی بلوچستان و مکران داشتند. حتا 
این احتمال را می دهیم که از خوزستان و 
بین النهرین نیز افرادی برای سکونت به 

منطقه آماده باشد.
آخرین یافته های باستان شناسی 

شهر سوخته
مرادی در خصوص یافته های آخرین 
فصل کاوش در بخش شــرقی منطقه 
مسکونی شهر سوخته نیز گفت: مانند 
همه بخش های شهر ســوخته عمده 
یافته های ما قطعات سفال، پیکرک ، اثر 
مهر، اشیا  و ابزارهای سنگی،  ابزارهای 
چوبی است. پیکرک های بدست آمده، 
انســانی و حیوانی هســتند که بازتاب 
دهنده سنت های پیکرک سازی آسیای 
میانه و جنوب ترکمنستان ۵ هزار سال 
پیش و بازتاب دهنده سنت های بومی 
شــهر ســوخته و البته چند قطعه که 
بازتاب دهنده ســنت های خوزستان 
و بین النهریــن اســت.  پیکرک های 
حیوانی بعضا گاو، گوسفند و گراز است 
و پیکرک های انســانی زن و مرد است. 
پیکرک های زن ها در حال نشســته و 
ایستاده است و پیکرک های مردها نیز 
همان استایل فیگوراتیو شهر سوخته 
است که ایستاده هستند و بعضا یک شال 
به دور کمرشان بسته شده. پیکرک های 
مرد با دســتان باز و کشــیده که شکل 

ســر و بدن آنها مانند یک مار است که 
بدنش را افراشــته کرده. در عین حال با 
یکســری مهرهای آغاز ایالمی رو به رو 
شدیم که نقشــی از گل های چهار پر را 
نشان می دهند. این مهرها نشان از ارتباط 
شهر سوخته با مناطق غربی ایران مانند 
خوزســتان و فارس را در سه هزار سال 
پیش از میالد نشان می دهد. همچنین 
سفال هایی به دست آوردیم که  گواهی 
بر تاثیر فرهنگ های همجــوار بر  دوره 

شکل گیری شهر سوخته  هستند.
وی با اشاره به کشــف تعداد اندکی 
سفال سالم در بخش شــرقی منطقه 
مسکونی شــهر ســوخته گفت: این 
سفال ها بومی شهر سوخته هستند. البته 
۹۹% ســفال های به دست آمده قطعه 
سفال هستند و سفال ســالم نیستند 
چراکه این اشیاء در عمق بیش از ۴ متری 
به دســت آمده اند و بر اثر فشــار خاک 
شکســته اند. البته در الیه های قدیمی 
این بخــش موفق شــدیم تیرک های 
چوبی درخت گز را پیدا کنیم که نشانی 
از ســوختگی ندارند اما پوســیده اند. 
احتمال می دهیم بعد از پایان این دوره 
و تخریب های انجام شده آوار زیر خاک 
دفن و دوره های بعد روی الیه های بعدی 

شکل گرفته است.  
مســئول کاوش در بخش مسکونی 
شهر سوخته در ادامه از کشف یک قطعه 
سفال با  نقش انسانی خبر داد و گفت: این 
یافته تنها سفال با نقش انسانی است که 
در شهر سوخته به دست آمده و ازجمله 
یافته های نادر به حســاب می آید. این 
ســفال نیز متعلق به ۵ هزار سال پیش 
است. این نقش مشابه با نقوش انسانی 
اســپیدژ در نزدیکی ایرانشهر و بمپور 
است حتی با برخی از سفال هایی که در 

پاکستان به دست آمده، شباهت دارد.
مرادی درخصوص آثار بدست آمده از 
مهرها در بخش شرقی منطقه مسکونی 
شهر سوخته نیز گفت: آثار روی مهرها 
بیشتر اشکال هندسی هستند. در عین 
حال نقوش موسوم به گل های چهارپر 
که تاریخ آنها به حــدود ۳ هزار پیش از 
میالد بازمی گردد نیز به دست آمد.  نقوش 
گل های چهارپر در همان بازه تاریخی 
در مناطق دیگری ماننــد میانرودان، 
خوزســتان، ملیان فارس و حتی عمان 
برای داد و ستد کاال مرسوم بود. در واقع 
می توان گفت با یک شــبکه گسترده 
از مبادله کاال در پنج هزار ســال پیش 
روبه رو هستیم که از بین النهرین شروع 
می شد و کانون آن در فارس بود و حتی 
تا بلوچستان و پاکستان ادامه می یافت. 

حوزه فرهنگــی که در پیــش از تاریخ 
بین النهرین و خوزستان را به بلوچستان 

و پاکستان وصل می کرد.
اشیایی باستانی از فرهنگی وسیع

این باستان شناس اظهار کرد: از آنجا 
که موقعیت شکل گیری شهر سوخته 
در  ۵ هزار ســال پیش در سیســتان و 
بلوچستان به گونه ای بود که زمین های 
کشاورزی وسیعی داشــت و آب نیز در 
دسترس بود از این رو این منطقه پتانسیل 
خوبی برای ســکونت و کشــاورزی در 
اواخر هــزاره چهارم داشــت. از این رو 
افراد از مناطــق مختلف به اینجا آمدند 
و ساکن شــدند. طبیعتا هر یک از این 
افراد سنت های فکری، عقیدتی و مواد 
فرهنگی را با خود به شهر سوخته آوردند. 
چنانکه عــالوه بر آثاری کــه مربوط به 
مردمان بومی منطقه و ســاکنان اصلی 
شهر سوخته است،  سفال ها و اشیایی به 
دست آوردیم که به احتمال خیلی زیاد از 
بلوچستان و پاکستان است. همچنین 
مواد فرهنگی به دست آوردیم که ریشه 
آن به جنوب آسیای مرکزی مانند کپه 
داغ، مرو و حتی دوره نمازگاه ۳ )جنوب 

ترکمنستان( بازمی گردد.
به گفته مســئول کاوش در بخش 
مسکونی شهر ســوخته، در الیه های 
پایینــی کاوش هــای انجام شــده، 
اســتخوان های حیوان هــای بزرگ 
بخصوص گاو، زیاد اســت. این یافته ها 
این احتمــال را افزایش می دهند که به 
دلیل باتالقی بودن منطقــه، نیاز بود تا 
از حیوان های بزرگتر ماننــد گاو برای 
شــخم زدن زمین اســتفاده شود. این 
امر نشان از مســتعد بودن منطقه برای 
کشاورزی های گسترده برای جمعیتی 
کالن را دارد. شــکل شهرنشینی، شهر 
ســوخت از ۲۷۰۰ پیش از میالد آغاز 
و تبدیل به کانــون جمعیتی بزرگ در 
منطقه شــد. از همین دوران است که 
هویت فرهنگی شهر ســوخته شکل 

گرفت و آنچه که به عنوان سنت سفال 
شهر سوخته می شناسیم شکل و شمایل 
خود را پیدا کرد. البته در الیه های باالیی 
کاوش ها مهره های سنگی یک گردنبند 
را نیز بدست آوریم که باتوجه به آنکه در 
الیه های باالیی کشف شد قدمت آن به  ۵ 

هزار سال پیش نمی رسد.
باستان شناسان در شهرسوخته 

چه می کنند؟
نــی  ث جها ا میر ه  یــگا پا یر مد
شهر سوخته با اشــاره به ادامه کاوش  
باستان شناســان در بخش مسکونی و 
یادمان این پایگاه گفت: براسای یافته های 
جدید توانستیم به اطالعاتی از دوره های 
نخست استقرار در شهر سوخته دست 
یابیم. در این میان بازپیرایی موزه شهر 

سوخته را در دست داریم.
مجید کالنــوری با اشــاره به آنکه 
طی دوساله گذشته که مسؤولیت این 
پایگاه را به عهده گرفته اســت مجموعا 
حدود ۵۰ میلیارد ریال از منابع ملی در 
معاونت میراث فرهنگی کشور و حدود 
۳۰ میلیارد ریال از منابع استانی در حوزه 
زیرساختی معاونت ســرمایه گذاری 
اســتان جهت شهر ســوخته و حریم 
منظر آن اعتبار تخصیص داده شــده 
است، گفت: شهر ســوخته تنها سایت 
باستان شناسی کشور است که حفاری 
علمی باستان شناســی آن به شــکل 
مستمر تقریباً همه ساله متوقف نشده 
و ادامه دارد. هر ســال هیات مشترک 
باستان شناســان ایرانی و ایتالیایی، به 
سرپرستی سیدمنصور سجادی بنا به 
مجوز صادره از سوی پژوهشگاه میراث 
فرهنگی کشور اقدام به انجام این مهم 

می کنند.
کالنوری با اشاره به آنکه کاوش های 
انجام شده، قطعا نیازمند حفاظت  است، 
گفت: اولویت نخســت کار ما در پایگاه 
میراث جهانی شهر سوخته حفاظت از این 
بخش ها بود. از سوی دیگر شهر سوخته 
یک سایت میراث جهانی است و توقعی که 
از آن وجود دارد فراتر از سایر سایت های 
ملی کشــور اســت. بنابراین توجه به 
زیرســاخت های الزم اولویــت بعدی 
اســت که براســاس طرح های مصوب 
ازجمله سایت موزه شهر سوخته،  پالن 
مدیریتی آن و... سیاســتگذاری اصلی 
مشخص و اولویت بندی شــده است. 
براساس چشــم انداز کوتاه مدت، میان 
مدت، درازمدت ما پروژهای عمرانی- 
زیرساختی را در دستور کار داریم بر این 
اساس با همکاری معاونت سرمایه گذاری 
و طرح های استان بازسازی آمفی تئاتر 
شهرسوخته که طی سال های گذشته 
دچار آتش سوزی شده و از بین رفته بود 
را آغاز کردیم و امیدواریم تا بهمن ماه ۹۹ 

آن را برای افتتاح آماده کنیم.
مدیرپایــگاه میراث جهانی شــهر 
ســوخته ادامه داد: ضمن آن ســعی ما 
برآن بود تا بتوانیم شهر سوخته را تبدیل 
به محفلی برای آموزش دانشــجویان 
باستان شناســی و مرمت آثار کنیم؛ از 

این رو درصدد راه انــدازی کارگاه های 
مرمتی در مجموعه هستیم که نیازمند 
زیرساخت است. با توجه به آنکه یافته های 
باستان شناسی شهر سوخته خیلی زیاد 
است اشــیایی که قابلیت نمایش دارند 
در موزه  ها به نمایش درمی آیند و اشیایی 
که قابلیت مطالعاتی دارند در کارگاه های 
مرمت مورد مطالعه و حفاظت و مرمت 
قرار می گیرند. از طرف دیگر شهر سوخته 
تنها مرکز گیاه باستان شناســی کشور 
را نیز در خود جای داده اســت، ســایر 
سایت های کشــور نیز یافته های خود 
در این حــوزه را بــرای مطالعه به مرکز 
شهر سوخته می فرســتند. همچنین 
او از بازپیرایی موزه شــهر سوخته نیز 
خبر داد و درخصــوص وضعیت موزه 
شهر ســوخته گفت: بازپیرایی موزه را 
انجام دادیم. چنانکه بر اساس یافته های 
جدید باستان شناسی موزه گردانی انجام 
شد و اشیای شاخص تر را برای نمایش 
گذاشــتیم و درعین حال بخشی به نام 
تداعی زندگی در شهر سوخته که نوآوری 
در نمایش اســت و با ترکیب نور و سایه 
اســت را اجرا کردیم. تصویر شماتیکی 
از زندگی مردم در جهان باســتان روی 
تابلوهایی که پشــت آن المپ روشن 
می شــود، به نمایش گذاشته شده که 
مورد توجه بازدیدکننــدگان کودک و 

نوجوان قرار گرفته است.
 کتاب از نوع باستان شناسی 

شهر سوخته
سیدمنصور سید سجادی )مسئول 
کاوش های باستان شناســی در شهر 
سوخته( نیز با اشــاره به آنکه اخیرا سه 
کتاب جدید درباره باســتان شناسی 
سیستان و بلوچستان منتشر شده است، 
گفت: کتاب اول مجموعه مقاالتی در باره 
کاوش های اخیر شهر سوخته است که 
به کوشــش من و انریکو اسکالونه به دو 
زبان فارسی و ایتالیایی و چکیده هایی 
به فارسی، انگلیسی و ایتالیایی منتشر 
شده است. مجموعا ۱۲ مقاله به فارسی 
و ۱۱ مقاله به ایتالیایــی در این کتاب 
منتشر شــده اســت که اعضای گروه 
باستان شناسی شهر سوخته نوشته اند. 
عمده مقاالت این کتاب درباره مطالعات 
میان رشته ای است. این کتاب از طرف 
گروه باستان شناسی شــهر سوخته و 
پژوهشکده باستان شناسی و  دانشگاه 

سالنتوی ایتالیا منتشر شده است.
او ادامه داد: کتاب دوم به نام هشــت 
گفتار در باستان شناســی سیستان و 
بلوچســتان و دارای هشت فصل است. 
کتاب مزبور قبال در سال ۱۳۷۴ منتشر 
شده بود اما با توجه به کاوش ها سال های 
اخیر فصول چهارم و پنجم کال بازنویسی 
شد و سایر فصول نیز مورد بازبینی قرار 
گرفت. از مشخصات این کتاب، کتابنامه 
مفصل آن در باره سیستان و بلوچستان 
است. کتاب از سوی انتشارات پل فیروزه 
موسسه آبی پارســی در ۴۸۷ صفحه 

منتشر شده است.
سیدســجادی درخصوص سومین 
کتابی که در این خصوص منتشر شده 
است نیز گفت: کتاب سوم، ترجمه کتاب 
کاوش ها تپه بمپور نوشــته بیاتریس 
دکاردی است که نتایج کاوش های خود 
در این تپه بلوچســتان را در این کتاب 
آورده اســت که منبعی کلیدی و بسیار 
مهم درباره باستان شناسی بلوچستان 
به شمار می رود. این کتاب توسط حسین 
مرادی )باستان شــناس و معاون گروه 
باستان شناسی شهر سوخته( به فارسی 
ترجمه شده است. کتاب بمپور از سوی 
انتشارات پل فیروزه موسسه آبی پارسی 

منتشر شده است.

شهر سوخته؛ 

میراثیچندهزارسالهومملوازشگفتی

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

وجه تسمیه تونل کندوان چیست؟ 
پاسداشت مخروطی نشین ها 

آرزو احمدزاده ، راهنمای طبیعت گردی 

به یاد دارم سال گذشته در چنین روزهایی بود 
که  سفری به اســتان آذربایجان شرقی داشتیم و 
بعد از بازدید از دیدنی های شهر تبریز که نیمی از 
روزمان به پرسه زدن در بازار قدیمی شهر و لذت 
بردن از معماری بی نظیرش گذشت، نهار را در یک 
غذاخوری قدیمی صرف کردیم و راهی شهر سهند 
شدیم. محل اقامتی که از قبل هماهنگ کرده بودیم 
در سهند بود و بعد از پیدا کردن آدرس و خوش و 
بش با صاحبخانه، کوله هامان را گذاشتیم و آبی به 
سر و صورتمان زدیم و دوباره سوار ماشین شدیم 
و به سمت روســتای کندوان به راه افتادیم. این 
روستا به دلیل معماری منحصر به فردش یکی از 
جاذبه های دیدنی این منطقه است. معماری بومی 
روستای کندوان معماری صخره ای است که در اثر 
فعل و انفعاالت آتشفشانی کوه های سهند ایجاد 
شــده اند. توده ها و گدازه های مذاب آتشفشانی، 
به وســیله باد، برف و باران در طول هزاران ســال 
متمادی شکل گرفته و چنین صخره های مخروطی 
شــکلی را به وجود آورده اند و روستاییان با کندن 
صخره ها و ایجاد اتاق در دل ســنگ، محلی امن 
جهت سکونت برای خود ساخته اند.  این روستا به 
سبب ویژگی معماری صخره ای و بافت مخصوص 
آن در فهرست آثار ملی کشور نیز به ثبت رسیده 
 است. کندوان یکی از سه روستای صخره ای جهان 
است، یکی در کاپادوکیه ترکیه و دیگری در داکوتا 
آمریکا قرار دارند، آما آنچه که کندوان را نسبت به 
دیگر نمونه ها منحصر به فرد و متمایز ساخته است 
جاری بودن زندگی مردم در قالب بافت قدیمی و 
صخره ای روستا است و به همین علت کندوان در 
دنیا یک استثنا به حساب می آید. اجزای خانه ها 
شامل تنور، اتاق ها، صندوق خانه و آشپزخانه است 

و قطر دیوارها بین ۲ تا۳ متر است. 

راه رفتن در کوچه های باریک کندوان و البه الی 
این مخروط ها لذتی وصف ناپذیــر دارد. بوی نان 
تازه از تنور خانه ای بیرون می آیــد، با کنجکاوی 
از کنار خانه رد می شــوم اما صدایی از پشت سرم 
می شــنوم که زن صاحبخانه ما را بــه داخل خانه 
مخروطی اش و خوردن نان تازه از تنور بیرون آمده 
دعوت می کند. این اولین بار است که وارد خانه ای با 
چنین معماری می شوم. من هاج و واج به در و دیوار 
خانه نگاه می کنم و عکسی توجه ام را به خود جلب 
می کند. عکس دسته جمعی  قدیمی از کارگرانی 
بیل و کلنگ به دســت که در پایین عکس نوشته 
شده بود » کارگران تونل کندوان جاده چالوس« 
چشمانم از تعجب گرد شده بود که زن صاحبخانه 
گفت:» عکس پدر بزرگمه«.  و نشست و تمام ماجرا 
را برایمان تعریف کرد. در زمان پهلوی اول افرادی از 
طرف دولت به روستا می آیند و از مردان روستا که در 
کندن صخره و سنگ در ساخت خانه هایشان تبحر 
داشتند درخواست می کنند در ساخت تونلی در 
جاده چالوس کمک کنند. و مردان روستا برای مدت 
سه سال از روستا رفته و در ارتفاعات و سرما جاده 
چالوس مشــغول کندن کوه با بیل و کنگ و تیشه 
می شوند. سرانجام در ۲۷ اردیبهشت سال  ۱۳۱۷ 
تونل افتتاح می شود و به پاس زحمات اهالی روستا، 
تونل را به نام آنان »کنــدوان« نامگذاری کردند. 
همیشه  تشابه اسمی تونل کندوان و شهر کندوان 
برایم سوال بود و حاال در بهترین نقطه ممکن بودم 
برای پاسخ سوالم. از زن مهربان خداحافظی کردیم 
و دوباره در کوچه پس کوچه ها مشغول پرسه زدن 
شدیم. ولی اینبار صدای کلنگ و تیشه در گوشم 
می پیچید و خاطره کودکی هایم در پشــت چراغ 
قرمز تونل باریک و یک طرفه کنــدوان در ذهنم 
زنده می شد. تونلی که با تیشه سه سال ساخته شد 
و پروژه عریض کردنش بــا ادوات امروزی بیش از 
هفت سال به طول انجامید. نمی دانم تیشه هاشان 

جادویی بوده یا عزمشان راسخ؟

سفرنامه

 شماره   517   /   پنجشنبه 25  اردیبهشت   1399  /  20 رمضان 1441  /  14  مه   2020

صاحب امتیاز: موسسه اطالع رساني و خبرگزاري ایلنا
مدیرمسئول: مسعود حیدري

زیرنظر شوراي سردبیري
مدیر بازرگانی و  روابط عمومی: مرتضی بلوکی

چاپ: کار و کارگر 66817317
نشاني تحریریه: تهران، خیابان انقالب، خیابان دانشگاه نرسیده به روانمهر، پالک 132

تلفن تحریریه: 66956600)021(
@t osee. i r ani :اینستاگرام              t oseeir ani . i r :نشانی سایت


