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بررسي ساختار سیاسي -اجتماعي جامعه شهر سوخته در هزاره سوم پیش از
میلاد
کامیار عبدی ،1شادی گنجی
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(تاريخ دريافت ،1931/1/22:تاريخ پذيرش)1931/49/41 :

چکیده
بررسی ساختار سیاسی -اجتماعی جوامع در دوره آغاز شهرنشینی يکی از موضوعاتی است که
در دهههای اخیر ذهن باستانشناسان را به خود مشغول کرده است .بررسی اين موضوع با
رويکردهای گوناگون منجر به استفاده از روشها ،تقسیمبندیها و اصطلاحات متفاوت شده که
در دهها مقاله و کتاب مطرح و به بحث گذاشته شدهاند .توجه به سازوکارهای حکومتی ،اقتصاد
سیاسی و رابطه قدرت در چنین جوامعی مباحثی چون وظايف شخص /اشخاص برتر ،فرمانروا،
گروههای اشرافی و رابطهشان با يکديگر را پیش میکشد .از بطن چنین مباحثی است که
موضوعاتی چون ماهیت و کارکرد سلسله مراتب عمودی و سلسله مراتب افقی در جامعه مطرح
میشود .استفاده از رويکردهايی ايستا و تکراستا در بررسی جوامع پیچیده باعث شده برخی از
پژوهشگران برای شناخت و معرفی ساختار سیاسی -اجتماعی اين جوامع از الگوهای مشخص
و از پیش تعريف شده استفاده کنند و تفاوتهايی را که میتواند بین آنها وجود داشته باشد

 .1دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی

kamyar.abdi@gmail.com

 .2دانش آموخته دکتری باستانشناسی دانشگاه تربیت مدرس ganji_shadi@yahoo.com
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ناديده بگیرند .شهر سوخته در هزاره سوم پ.م .يکی از جوامعی است که ساختار سیاسی-
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اجتماعی آن با ساختارهای از پیش تعريف شده برای جوامع پیچیده همزمان همخوانی ندارد .بر
همین اساس در اين مقاله سعی نمودهايم با بررسی متغیرهايی چون معماری ،تدفین ،آلات و
ادوات اداری و الگوی پراکندگی محوطهها ،با شناخت بخشهای اثرپذيرتر از ساختار سیاسی-
اجتماعی ،تصويری را از رابطه قدرت و نحوه اداره اين جوامع بازسازی کنیم.
کلیدواژگان :ساختار سیاسی -اجتماعی ،شهر سوخته ،هزاره سوم پ.م ،.سلسله مراتب
عمودی/افقی

 .6مقدمه
امروزه بیشتر مردم در جوامعی زندگی میکنند که میتوان آنها را جوامع پیچیده نامید .در چنین
جوامعی تفاوت اقتصادی -اجتماعی افراد و گروهها در جامعه منجر به تفاوتگذاری و رتبهبندی
اجتماعی -سیاسی آنها میشود .اما زندگی در جوامع پیچیده نسبت به مدت زمان پیدايش نوع
انسان قدمت زيادی ندارد و آغاز شکلگیری آن حداکثر به  14هزار سال پیش باز میگردد .تا
پیش از شکلگیری اين پیچیدگیها ،بیشتر افراد در سکونتگاههای غیردائمی زندگی میکردند،
خانوادهها در اقتصاد معیشتی خودکفا و از لحاظ منزلت اجتماعی تقريباً برابر بودند .در عین حال
جوامع انسانی از لحاظ اجتماعی -سیاسی مساواتگرا بودند و بیشتر بزرگسالان در اداره جامعه
نقش داشتند .اينکه چرا ،کی ،کجا و چگونه جوامع پیچیده شکل گرفتند و در زمانی چنین اندک
گسترش يافتند از موضوعات مورد توجه باستانشناسان است (فلانری 1و مارکوس.)2419 ،2
هنوز باستانشناسان بر سر چرايی و چگونگی شکلگیری و افول اين جوامع با هم به توافق
نرسیدهاند ،اما در اين موضوع با يکديگر متفقالقول هستند که اين جوامع را نمیتوان به شیوه
جوامع ساده پیشین اداره کرد .ساختار سیاسی و نهاد تصمیم گیری اين جوامع ،همپا با ديگر ابعاد
پیچیدگیها طی نمیکنند .در نتیجه پیچیدگیهای حاصله نیز در الگوهای از پیش تعريف شده
نمیگنجند.
1. Flannery
2. Marcus
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جامعه پیچیده میشود و تغییر میکند ،در حالی که جوامع مسیر يکسانی را برای رسیدن به اين
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پژوهشهای باستانشناختی در زمینه ابعاد گوناگون جوامع هزاره سوم پ.م .نشان میدهد
که تفاوتهای بارزی در ساختار سیاسی – اجتماعی و سیستم تصمیمگیری اين جوامع با جوامع
معاصرشان وجود دارد که تصوير اين جوامع را با ابهامات فراوانی مواجه میکند .در اين مقاله
سعی شده است با انتخاب رويکردی آمیزشگرايانه 1به بررسی مجموعهای از متغیرها در جامعه
شهر سوخته در جنوب شرقی ايران بپردازيم تا رابطه قدرت و نحوه اداره اين جامعه را بازشناسی
و بازسازی کنیم.

 .2شرحي بر ساختار سیاسي -اجتماعي جوامع
پژوهشگران تطورگرا براساس پژوهشهای باستانشناختی و قیاسهای قومشناختی خط سیر
جوامع را از سادهترين تا پیچیدهترين شکل آن بازسازی کردهاند .اِلمان سرويس ،2انسانشناس
امريکايی ،بر همین اساس ساختار سیاسی جوامع انسانی را از سادهترين تا پیچیدهترين شکل
براساس رويکردی تکراستا ،به چهار مرحله تقسیم کرد (سرويس )1322 ،که با وجود انتقادهايی
به آن (يوفی )1339 ،9هنوز بسیاری از باستانشناسان از آن استفاده میکنند :گروه ،1قبیله ،5جامعه
خانسالار 2و حکومت.7
«گروه» متشکل از خانواده گسترده است که به شکار حیوانات وحشی و گردآوری گیاهان
خودرو میپردازد .افراد جوامع با اين ساختار اجتماعی معمولاً براساس تغییرات فصلی در
سکونتگاههای موقتی يا غارها زندگی میکنند (دمارايس .)2445 ،8در چنین جامعهای هیچ کس
ادعا ندارد که از سهم بیشتری از ثروت برخوردار است .ممکن است فرد کهنسالی که در
جمعآوری خوراک مهارت دارد بیش از ديگران مورد احترام باشد ،اما اين فرد نمیتواند ديگر
اعضای گروه را به کاری وادار کند« .قبیله» عنوانی است که به واحد اجتماعی بزرگتری در مقايسه
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1. Eclectic
2. Service
3. Yoffee
4. Band
5. Tribe
6. Chiefdom
7. State
8. Demarrais
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با «گروه» اشاره دارد و شامل تعدادی خانواده است که از نظر خويشاوندی با يکديگر مرتبطاند
(دمارايس .)2445 ،قبیلهها عموم ًا رهبری غیررسمی دارند که انسانشناسان از اصطلاحی چون
«مرد بزرگ »1برای نامیدن اين شخص استفاده میکنند .چنین شخصی مسئول برگزاری بزمها،
دفاع از قبیله يا ديگر فعالیتهای گروهی است .تأثیر سیاسی چنین فردی به ابتکار عمل خود او
باز میگردد ،اما گاهی اختیارات او از يک روستا هم فراتر میرود (سالینز .)1329 ،2مدتی بعد از
به کارگیری اصطلاح «قبیله» بسیاری از تطورگرايان نارضايتی خود را از به کارگیری چنین
اصطلاحی ابراز کردند و آن را گمراهکننده دانستند؛ چرا که اين اصطلاح شکلهای اجتماعی
زيادی را شامل میشود .بعد از انتشار کتاب مفهوم قبیله در  1375به قلم مورتن فريد( 9فريد،
 ،)1375استفاده گسترده از اصطلاح «قبیله» کم کم جای خود را به استفاده از عبارتی چون «جامعه
خودگردان روستايی »1داد (فلانری.)1984 ،
شکل بعدی جامعه «خانسالار» است که در حکم يک واحد اجتماعی -سیاسی ويژگیهايی
چون کنترل منابع به دست خان ،يکپارچگی چند سکونتگاه با قدرت مرکزی و جايگاه و مقام
موروثی را برای آن برشمردهاند .سرويس از نقش دائمی خان در هماهنگ کردن فعالیتهای
جامعه ياد میکند ،نقشی که تنها در ابعاد اقتصادی (مديريت بازپخش کالا) متجلی نمیشود ،بلکه
تأثیر آن را میتوان در ابعاد مذهبی ،سیاسی و اجتماعی نیز مشاهده کرد (سرويس .)1322 ،در
اين جوامع سلسله مراتب اجتماعی بر دسترسی نابرابر به کالا و منابع تولید پايهگذاری شده است،
اما ثروت شخصی مفهوم مشخصی ندارد؛ يعنی با وجود سلسله مراتب اجتماعی ،ردههای
اقتصادی -اجتماعی وجود ندارد .جوامع خانسالار عموم ًا مساواتگرا نیستند و براساس
تفاوتهای موروثی طبقهبندی میشوند .اين امر جايگاه بالاتر و پايینتر افراد و خانوادههايشان و
تفاوت اجتماعی براساس جنس و سن را نیز به دنبال دارد (سرويس .)1322 ،با وجود همه
انتقادهايی که درباره تقسیم بندی سرويس و مفهوم جامعه خانسالار وجود دارد ،شاهد استقبال
از به کارگیری اين اصطلاح در پژوهشهای باستانشناسی هستیم؛ هرچند نبود اجماع نظر در

1. Big man
2. Sahlins
3. Fried
4. Autonomous village society
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زمینهی مفهوم جامعه خانسالار باعث ارائه گونههای مختلف از اين واحد سیاسی شده است،
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نظیر جوامع خانسالار گروهمحور و فردمحور (رنفرو 1و همکاران)1371 ،؛ جوامع خانسالار
بدون رتبهبندی ،دارای رتبهبندی و جوامع خانسالار با خان ارشد( 2تیلور)1375 ،9؛ خانسالارهای
سنتی ،باز و طبقهبندیشده (گلدمن)1374 ،1؛ جوامع خانسالار ساده و پیچیده (استپونايتیس،5
 )1378و جوامع خانسالار مبتنی بر همکاری گروهی و سازوکارهای شبکهای (بلانتون 2و
همکاران.)1332 ،
مرحله چهارم ،به موضوع بحث ما يعنی جوامع حکومتی نزديکتر است .البته اين بدان معنا
نیست که حکومتهای آغازين چیزی شبیه حکومتهای امروزی بودهاند .حکومتهای آغازين
جمعیت بیشتری را نسبت به جوامع قبلی در بر میگیرند ،نهادهایشان رسمیترند ،ابزارهايی
برای اجرای قوانین و جمعآوری و ثبت مالیاتها در اختیار دارند و فاصله بین طبقه ممتاز و
مردم عادی جامعه بیشتر از جوامع خانسالار است (فلانری .)1338 ،تعريف حکومت بستگی
نزديک به اين دارد که پژوهشگر چه مؤلفههايی را در ايجاد پیچیدگیها مدنظر قرار دهد .گروهی
از پژوهشگران با تأکید بر زمان و نحوه شکلگیری به تعريف حکومتهای اولیه و ثانويه
میپردازند (پرايس )1378 ،7و گروهی ديگر نحوه شکلگیری ،سازوکارهای حکومتی و چگونگی
فروپاشیشان را بررسی میکنند (تريگر.)2449 ،8
پژوهش حاضر به حکومتهای باستان محدود است؛ حکومتهايی که در نوشتههای
باستانشناختی ،تاريخی ،فرهنگی و انسانشناختی با اصطلاحات ديگری چون حکومتهای پیش
صنعتی( 3مثلاً ر.ک .برنبک ،)2448:591 ،14حکومتهای ابتدايی( 11مثلاً ر.ک .سرويس)1375 ،
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1. Renfrew
2. Paramount
3. Taylor
4. Goldman
5. Steponaitis
6. Blanton
7. Price
8. Trigger
9. Preindustrial state
10. Bernbeck
11. Primitive states
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يا حکومتهای باستانی ساده( 1مثلاً ر.ک .کلائسن 2و اسکالنیک )1378 ،9از آنها ياد میشود.
اصطلاح حکومت 1را اول بار پژوهشگران علوم سیاسی و انسانشناسان به کار بردند .بعدتر
باستانشناسان با پیدا کردن شاخصهای باستانشناختی اين واحد سیاسی از اين اصطلاح در
راستای پژوهشهای خود استفاده کردند .هر چند باستانشناسان تعاريف مختلفی در زمینه
حکومتها ارائه دادهاند ،اما به طور کلی جامعه حکومتی را جامعهای با تشکیلات متمرکز متشکل
از نخبگان مذهبی و سیاسی میدانند که قدرت اقتصادی و سیاسی را در دست دارند و اقداماتی
نظیر تدوين قوانین و اجرای آنها ،سربازگیری و اخذ مالیات در آنها بروز میکنند .با وجود اين،
در زمینه مفهوم و تشريح حکومتهای باستان مشکلات زيادی وجود دارد و کسی نمیتواند ادعا
کند پژوهشگرانی که پیچیدگیهای اجتماعی -سیاسی را بررسی میکنند در مورد تعريف دقیق
حکومت های باستان اتفاق نظر دارند .گروهی از پژوهشگران معتقدند حکومتها به دلیل
مسیرهای تطوری متفاوتی که پیمودهاند ،گونههای متفاوتی دارند که مثلاً حکومتهای

فردمحور5

(بالنتون ،)911:8991 ،حکومتهای مشارکتی( 6بالنتون ،)911:8991 ،دولتشهرها( 7يوفی،)1377 ،
حکومتهای چندپاره( 8ساوثهال )1331 ،3و حکومتهای قلمرويی 14از آن جملهاند.
برخی پژوهشگران از ايستا ،محدود و يکنواخت بودن تقسیمبندی سرويس و مراحل آن انتقاد
میکنند و اينکه هر مرحله نتیجه گريزناپذير مرحله قبل است .با وجود اين افرادی چون فلنری
و مارکوس معتقدند که اين انتقادات ريشه در فرضیات گیج کننده دارد .آنها معتقدند که نبايد از
اين مراحل مثل دستورات کتاب آشپزی استفاده کرد و تنوعی را ناديده گرفت که در هر مرحله
میتواند وجود داشته باشد (فلنری .)1335 ،سرانجام انتقادهای فراوان به تقسیمبندی سرويس
پژوهشگران ديگر را به ارائه تقسیمبندیهای جديد واداشت .نمونه اين تقسیمبندیها ،تقسیم
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1. Simple early states
2. Claessen
3. Skalnik
4. State
5. Person-centered state
6. Corporate state
7. City state
8. Segmentary state
9. Southhall
10. Territorial state
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بندی سه مرحلهای فريد (فريد )1327 ،براساس روابط سیاسی (جامعه مساواتگرا ،جامعه رتبهای
و جامعه طبقاتی) و تقسیمبندی سه بخشی جانسون 1و ارل )2444( 2براساس تنوع محیطی،
فرهنگی و اجتماعی است (گروه در سطح خانواده ،گروه محلی و واحد سیاسی منطقهای) که در
آن توجهی به زمان يا جهت تغییر نمیشود.
همانگونه که آمد پژوهشگران گوناگون متناسب با رويکرد خود برای بررسی سطح پیچیدگی
جوامع تقسیمبندیهای گوناگونی ارائه دادهاند ،اما آيا استفاده از اين تقسیمبندیها گاهی مانعی
برای مشاهده واقعیات نیست؟ فرگوسن 9معتقد است که« :پژوهشگران بسیاری زندانی انواع
فرضیههايی هستند که در ذهن دارند .از نظر خیلیها جامعه يا حکومت است يا خانسالار و آنها
هرگز نبايد با هم ترکیب شوند .با وجود اين ،تنوع بسیاری در اين تقسیمبنديها وجود دارد»
(فرگوسن .)1331:128 ،پرداختن به اين تقسیمبندیها و فرضیات نبايد ما را از ديدن آنچه
تاکنون ديده نشده بازدارد.

 .9موقعیت جغرافیايي شهر سوخته
محوطه شهر سوخته در شرق ايران ،در  52کیلومتری جنوب زابل و در استان سیستان و بلوچستان
قرار دارد .بقايای شهر سوخته (تصوير  )1در مساحتی حدود  151هکتار (اين محوطه در دوره
 IIIبه بیشترين وسعت خود يعنی  84هکتار میرسد) ،فقط با تعداد اندکی از شهرهای همزمان
خودش قابل مقايسه است .شهرهايی چون اوروک و کیش در میانرودان ،ملیان و شوش در
جنوب و جنوب غربی ايران و موهنجودارو در کرانه رودخانه سند بزرگترين شهرهای هزاره
سوم پ.م .محسوب میشوند ،اما وسعتشان از شهر سوخته کمتر است .بیشترين ارتفاع پشتههای
شهر سوخته از سطح زمینهای اطراف  17/14متر است (توزی .)1389:71 ،1طويلترين محور
اين تپهها از شمال به جنوب  2224متر و عريضترين محور آن بالغ بر  1434متر و شیب اصلی

1. Johnson
2. Earl
3. Ferguson
4. Tosi
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محوطه شهر سوخته همراه با محوطه مرکزی مونديگاک در شمال قندهار در افغانستان و
دهها محوطه ديگر حوزه فرهنگی هیرمند را تشکیل میدهند (تصوير  .)1اين حوزه در واقع با
منطقه سیستان تاريخی همپوشانی دارد .دلیل نامگذاری اين حوزه با نام هیرمند ،پرآبترين
رودخانه اين حوزه است که از کوههای هندوکش سرچشمه میگیرد و مسیری پر پیچ و خم
حدود  1244کیلومتر را طی میکند تا سرانجام به درياچه هامون میريزد (مدر.)1377:55 ،1
استقرار شهر سوخته روی سطحی متشکل از شن و ماسه و ريگ آبرفتی يعنی تراس رَمرود در
س
بالاترين نقطه شمالغربی دلتای قديمی قرار گرفته است (ژوکس 2و کمپف .)1389 ،9اين ترا ِ
رودخانهای به وسعت  122هکتار در  53کیلومتری جنوب زابل قرار دارد .تراس رسی رودخانه
هیرمند اجازه شکلگیری بستری دائمی را نمیدهد .در واقع در دورههای خشکسالی ،انباشت
مستمر نهشتهها باعث بالا آمدن بستر رودخانهها میشود .به همین دلیل اين بستر نمیتواند همه
حجم آب را در دوره پر آبی و سیلابی در خود حفظ کند .همین باعث میشود که رودخانه
بسترش را مدام تغییر دهد .به خاطر جهت چرخش زمین اين تغییر در نیمکره شمالی در جهت
عقربههای ساعت است (پديده کوريولیس .)1بنابراين هیرمند امروزی نسبت به رودخانه باستانی
(رود بیابان) که جهتی شرقی -غربی داشت 34 ،درجه تغییر جهت داده است و اکنون جهتی
جنوبی -شمالی دارد (توزی .)1323 ،دلتای کهنی که شهر سوخته در کنار آن واقع شده امروزه
چنان پر از شن و ماسه است که تشخیص آن کار آسانی نیست.

 .4پیشینه پژوهشهای باستانشناختي در شهر سوخته
پیش از شناسايی شهر سوخته توسط باستانشناسان ،مسافرانی که از اين منطقه عبور کردهاند در
نوشتههايشان از شهر سوخته نام بردهاند .کاپیتان اوئن اسمیت در گزارشی درباره سیستان در سال
 ،1872شهر سوخته را شهر معروف رستم معرفی میکند که بهرام با مالیدن نفت به گوشه و

1. Meder
2. Jux
3. Kempf
4. Coriolis
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سوخته بازديد و در نوشتههايش از آن ياد میکند (يیت  .)1925:33سر اورل استاين 1اول بار
محوطه را در اوايل قرن بیستم کاوش کرد (استاين .)1328 ،در  1327م .گروهی از باستانشناسان
موسسه پژوهشهای خاورمیانه ايتالیا 2به سرپرستی موريتسیو 9توزی کاوش و بررسی گستردهای
را در شهر سوخته آغاز کردند که فعالیتهای میدانیشان تا سال  1378م .به مدت  3فصل ادامه
يافت (توزی .)1389 ،پس از انقلاب در سال  1972ش .يک هیأت ايرانی به سرپرستی سیدمنصور
سیدسجادی مسئول ادامه کاوش در شهر سوخته شد .هیأت ايرانی کار خود را در  1972با کاوش
در بخش گورستان آغاز کرد و سپس از  1978کار خود را به بخش بناهای يادمانی در شمال تپه
گسترش داد .از سال  1973نیز به کاوش در بخش شرقی منطقه مسکونی پرداخت .در سال 1981
فعالیتهای میدانی با کاوش در شمال غربی محوطه و نزديک بخش صنعتگران ادامه يافت.
کاوشهای هیأت ايرانی تا سال  1988برای  19فصل ادامه پیدا کرد و بعد از چهار سال وقفه در
 1939از سر گرفته شد .اگر نه فصل کاوش ايتالیايیها را به اين مجموعه بیفزايیم ،در شهر سوخته
تا سال  1939در مجموع  22فصل کاوش انجام شده است.
اين محوطه در زمان کاوشهای هیأت ايتالیايی به سه بخش اصلی تقسیم شد که بعدتر
سیدسجادی آن را به پنج قسمت تقسیم کرد (سجادی )1 :)2449:21 ،ناحیه مسکونی شرقی در
مرتفعترين بخش محوطه؛  )2ناحیه وسیع مرکزی که با ارتفاع کمش از بخشهای شرقی ،غربی
و جنوبی جدا میشود؛  )9بخش صنعتگران در شمال غربی محوطه؛  )1بخش يادمانی ،در شرق
بخش صنعتگران با چندين پشته مرتفع که حاکی از وجود ساختمانهايی متفاوت است؛ )5
گورستان که در جنوبغربی محوطه مساحتی حدود  25هکتار را اشغال کرده است و حدود 25
تا  14هزار گور در آن قرار دارد (تصوير  .)2برای نظم دادن به کاوش نیز هیأت ايتالیايی اين
محوطه را به مربعهای  254x254متر و هريک از اين مربعها را به مربعهای  54x54متر و
مربعهای کوچکتر  14x14متر تقسیم کرد .کوچکترين مربع با نام سه حرفی لاتین مشخص
میشود که حرف نخست نام مربع بزرگ  254متری ،حرف دوم نام مربع  54متری و حرف سوم
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3. Maurizio
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نام مربع  14متری است .هیأت ايرانی نیز از همین تقسیمبندی استفاده کرده است (سجادی
.)1982:31

 .5گاهنگاری شهر سوخته
توالی گاهنگاری شهر سوخته براساس تاريخگذاری مطلق و نسبی به چهار دوره اصلی و 11
مرحله تقسیم شده است (توزی .)1379 ،اين دورهها و مراحل عبارتاند از )1 :دوره ( Iاز مرحله
 14تا  )8از حدود  9244تا  2744پ.م.؛  )2دوره ( IIاز مرحله  7تا  )5از حدود  2744تا 2144
پ.م.؛  )9دوره ( IIIاز مرحله  1تا  )9از حدود  2144تا  2244پ.م.؛  )1دوره ( IVاز مرحله 2
تا صفر) از حدود  2244تا  1844پ.م( .جدول  .)1بعدتر لانری 1و ويداله( 2لانری و ويداله،
 )1338:225براساس آزمايشهای جديد کربن  11و مقايسههای سفالی تاريخ جديدی برای هر
يک از اين دورهها ارائه دادند که برای نمونه تاريخ پايان دوره چهارم را حدود  2944پ.م.
مشخص کردهاند ،اما همچنان پژوهشگران به تاريخهای پیشین بیشتر ارجاع میدهند .توزی در
جريان کاوش علاوه بر اين زيردورهها ،که معمول ًا زيردورههای صدساله بودند ،هر ساختمان يا
دوره را به چندين زيردوره تقسیم کرده است .برای نمونه ساختمان سوخته که به دوره  IVتعلق
دارد خود به پنج زيردوره تقسیم میشود که متفاوت از زيردوره هايی است که به طور کلی برای
دوره  IVدر نظر گرفتهاند .گستردهترين دوره استقرار در اين محوطه را سیدسجادی متعلق به
مراحل هشت تا پنجم يعنی سالهای بین  2844تا  2544پ.م .دانسته که وسعت شهر به حدود
 84هکتار میرسید (سیدسجادی  ،)1982:24درحالیکه توزی مراحل سوم و چهارم دوره  IIIرا
گستردهترين زمان استقرار در شهر سوخته (حدود  84هکتار) بیان کرده است (توزی،
 .)1375:112همانگونه که اشاره شد کهنترين آثار شهر سوخته متعلق به  9244سال پ.م .است
که از بخش مسکونی شرقی به دست آمد .شباهت قديمیترين سفالهای به دست آمده از شهر
 1متر ضخامت دارد  15هکتار از مساحت محوطه را در برمیگیرد .دوره دوم شاهد گستردگی
و شکوفايی شهر سوخته است که به قول سیدسجادی حدود  84هکتار از وسعت محوطه را
1. Laneri
2. Vidale
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شامل میشود .با توجه به ضخامت نهشتهها ( 9تا  1متر) اينگونه به نظر میرسد که احتمال ًا اين
دوره طولانیتر از باقی دورهها بوده است .پايان دوره سوم را میتوان آغاز افول شهر سوخته در
نظر گرفت که با کاهش وسعت استقرار روبهروست .تاريخگذاری دوره چهارم شبهاتی دارد و
دلیل آن کمبود مساحت محدوده کاوششده در اين دوره است .احتمالاً مساحت شهر سوخته در
اين دوره به  5هکتار کاهش يافته است .بقايای قابل انتساب به دوره چهار در بخش معروف به
«کاخ سوخته» و چند گور قرار دارد .هر چند سیدسجادی در آغاز کاوش در اين محوطه ،پايان
آخرين مرحله شهر سوخته را  244سال عقب میبرد و آن را  2444پ.م .میداند (سیدسجادی
 ،)1971:114اما بعدتر در آن تجديدنظر میکند و تاريخگذاری دقیق برای آخرين مرحله را
نیازمند انجام کاوشهای بیشتر و لايه نگاری مجدد میداند (سیدسجادی .)1982:914

 .1بررسي متغیرها
برای بررسی ساختار سیاسی -اجتماعی جوامع باستان بايد در میان يافتههای باستانشناختی به
شناسايی و بررسی متغیرهايی پرداخت که تاثیر بیشتری از اين ساختار میگیرند .معماری (کاخ،
معبد ،انبار ،سازههای عمومی ،بناهای مسکونی/عمارتها ،کارگاههای تولیدی) ،تدفین ،ابزار و
ادوات اداری و پراکندگی محوطهها از اين جملهاند .در ادامه به بررسی اين متغیرها در يافتههای
باستانشناختی محوطه شهر سوخته خواهیم پرداخت.
 -6-1معماری (کاخ ،معبد ،انبار ،سازههای عمومي ،بناهای مسکوني/عمارتها)
در برخی تعاريفی که از حکومتها ارائه شده به تمرکز قدرت و شکلگیری سلسله مراتب
عمودی و وجود شخصی مثل فرمانروا در رأس ساختار مثلثی شکل قدرت اشاره شده است
(سرويس )1373:231 ،که ساختمانی مثل کاخ يکی از شواهد آن در يافتههای باستانشناختی
است (فلنری .)1338 ،بلانتون تفاوت اصلی حکومت با نهادهای اجتماعی -سیاسی پیش از آن
است که هر جامعه يا قلمروی محلی رهبر خودش را دارد و مستقل از جوامع ديگر عمل میکند،
درحالیکه در حکومتها تعدادی از رهبران محلی در قلمرويی وسیع ،صلاحیت يک يا چند
رهبر را در سطوح مختلف میپذيرند که منجر به شکلگیری مفهوم «شاه» يا مفاهیم ديگری چون
93

] [ Downloaded from jhs.modares.ac.ir on 2023-01-10

را در نحوه اداره جوامعشان میداند .وی مینويسد« :اداره جامعه در سادهترين شکل اينطور

جامعهشناسی تاريخی _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ دورة  ،3شمـارة  ،2بهار و تابستان 1932

«انجمن مشاوران» يا «شورا» میشود .بیشتر حکومتهای اولیه به دست شاه اداره میشدند .اداره
جامعه به همت انجمنها و شوراها را میتوان در دولتشهرهای اولیه يونان (حدود  544پ.م).
و حکومتهای دوره ودايی در حاشیه رود گنگ در هند ديد ( 544پ.م( »).بلانتون.)2445:77 ،
آنچه بلانتون «انجمن مشاوران» يا «شورا» میخواند و آن را به حکومتهای ثانوی نسبت میدهد
تاکنون به طور جدی در زمینه حکومت های آغازين بررسی نشده و شواهد احتمالی آن در
يافتههای باستانشناختی مطرح نشده است .در شهر سوخته با وجود  29فصل کاوش هنوز هیچ
نشانهای از ساختمانی که بتوان آن را کاخ يا محل زندگی حاکم شهر دانست پیدا نشده است ،اما
ساختمانهايی وجود دارند که احتمالاً متأثر از ساختار سیاسی -اجتماعی جامعه بودهاند و میتوان
آنها را در قالب ساختمانهای عمارتمانند از ساختمانهای مسکونی معمولی متمايز کرد .در
ادامه توصیف کوتاهی از اين ساختمانها که در بخش مسکونی قرار دارند ارائه میدهیم.
بخش مسکونیِ کاوششده شهر سوخته در شمال شرقی محوطه قرار دارد و خانههايی از
دورههای  II ،IIIو احتمال ًا  Iاز آن شناسايی شدهاند .آثار به دست آمده از بخش مسکونی
نشاندهنده نوعی نظم و ترتیب در تقسیمبندی ساختمانها و واحدهای مسکونی است که
خیابانها و کوچهها آنها را از هم جدا میکنند .از  1328تا  1374سه بنا شامل «خانه پلهها »1به
مساحت  188/84متر مربع با  11اتاق (تصوير « ،)9خانه شالوده »2به مساحت  174متر مربع با
 24اتاق در دوره ( IIIتصوير  )1و  14اتاق در دوره  IIو «خانه گودال »9به مساحت  114متر
مربع با  8اتاق (تصوير  )5کاوش شدند که هر سه متعلق به دوره  IIبودند .اين سه ساختمان
شباهتهای زيادی دارند .در بین اين شباهتها میتوان به نقشه چهار ضلعی ،اندازه آجرها و
فنون مشابه ساخت کفها ،اجاقها و درها اشاره کرد .خانه پلهها و خانه گودال هر دو از
ساختمانهای کوچک گسترش يافته بودند« .خانه گودال» راست گوشه و در راستای شمالی-
جنوبی است .نام گودال را به اين دلیل به اين خانه دادهاند که گودالی با کاربری نامشخص در
آن قرار دارد .سه مرحله زمانی در اين خانه تشخیص داده شد .در مرحله اول دو اتاق  CCو

1. The house of the stairs
2. The house of the foundation
3. The house of the pit
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 CCIدر ضلع شمالی مجموعه نهايی ساخته شده و سپس اتاقهای شرقی بعد اتاقهای جنوبی
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به آنها اضافه شده است (توزی« .)1389 ،خانه شالوده» در جنوب فضای کاوششده در بخش
مسکونی و در مجاورت خانه پلهها قرار دارد .نام اين واحد ساختمانی به پی آن بازمیگردد که
حدود  174سانتیمتر عمق دارد (بیشونه 1و همکاران .)1377:114 ،اين مجموعه در دورههای
مختلف بازسازی شده و تغییرات زيادی در آن انجام شده است ،چنان که در دوره  14 ،IIاتاق
و در دوره  24 ،IIIاتاق با اندازههای کوچکتر و نقشهای متفاوت از دوره قبل دارد .اتاقهای
دوره  IIIدرب ندارند و برخلاف ديگر ساختمانها روی ديوارها روکشی از گچ وجود ندارد .به
همین دلیل کاوشگر محوطه معتقد است آنها پی و شالوده بنا هستند .وجود شواهدی از اجاق،
فضای کوچک ذخیره گندم و آسیاب در کنار اندازه اتاقها در دوره  IIنشان از مسکونی بودن
اين واحد ساختمانی دارد .مجموعه متعلق به دوره  ،IIبه ساختمانهای مجاور از همین دوره
شباهت دارد .توزی معتقد است وجود راه پله در اين ساختمان و ديگر ساختمانهای همزمان به
خاطر اهمیت وجود «طبقه دوم» در معماری محلی اين دوره از شهر سوخته است (توزی.)1389 ،
«خانه پلهها» در مربعهای  XIG ،XIC ،XIBو  XIHقرار دارد .مراحل مختلف استفاده از اين
ساختمان در دورههای  IIو  IIIبراساس پرشدگیهای عمدی از يکديگر جدا شدهاند .اين
پرشدگیها به دلیل بالا رفتن سطح خیابان و سطح محوطه در مراحل مختلف استقرار بوده است.
اين ساختمان در دوره  1 ،IIمرحله داشته و استفاده از آن در دوره  IIIنیز ادامه يافته است .در
مرحله دوم از دوره دوم پلکانی در ضلع شرقی اين اتاق ساخته شده که به پشت بام راه داشته
است .در مرحله سوم اتاقهايی به شرق و جنوب ساختمان اضافه میشود که پلکانهايی مجزا
به پشت بام داشتهاند؛ در حالی که نقشه چهار اتاق مرحله اول همچنان باقی میماند .در پايان
دوره  IIو مرحله  IVهمه اتاقها را پر میکنند و نقشه ساختمان را تغییر میدهند (در دوره
 .)IIIدر شمال و جنوب اين ساختمان مجموعهای از اتاقها به دست آمد که ارتباطشان با هم
چندان مشخص نیست .کاوشگر محوطه معتقد است که افزايش وسعت ساختمان ،کوچکتر
شدن فضاها و وجود پلکانهای مجزا برای دسترسی به پشت بام نشان از زندگی خانوادههايی

1. Biscione
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در اين ساختمان دارد که به صورت حسابشدهای جدا از هم زندگی میکردند.
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در بخش  XHنیز تعدادی ساختمان کاوش شد (توزی ،)1389 ،جايی که سطح تپه حدود
 1متر از سطح خانه پلهها و ساختمانهای مجاور بالاتر بود .شواهد لايهنگاری و يافتهها نشان
میدهد که اين اتاقها متعلق به دوره  IIIهستند .اين مجموعه مساحتی حدود  214متر مربع
دارد و  11اتاق در آن قابل تشخیص است .کاوشگر محوطه معتقد است شباهتهايی بین اين
ساختمان و ساختمان معروف به «خانه خان» در آلتین تپه (تصوير  )2وجود دارد (توزی،)1389 ،
اما توضیح نداده که دقیقاً چه چیز اين دو ساختمان به هم شبیه است.
در شرق محوطه و در جنوب بخش مسکونی ساختمان بزرگی وجود دارد (تصوير  )7که
توزی آن را ساختمان سوخته نامیده است (توزی .)1389 ،اين ساختمان  25اتاق دارد که همه
آنها چهارگوش هستند .ديوار پیرامونی ساختمان به جز بخشهايی از شرق و جنوب آن از بین
رفته است؛ بنابراين دستیابی به اندازه اصلی ساختمان ممکن نیست .با اين وجود آثار باقیمانده
از ساختمان سوخته حدود  524متر مربع مساحت دارد .با توجه به اينکه هیچ اثری از ارتباط اين
ساختمان با سیستم سیاسی ،اداری يا مذهبی شهر سوخته به دست نیامده است ،اين مساحت
عجیب به نظر میرسد .متأسفانه ساختمانهای مسکونی همزمان با ساختمان سوخته کاوش
نشدهاند و نمیتوان اين ساختمان را در مقايسه با ساختمانهای ديگر اثری ويژه دانست .تنها
سازه ديگر از اين دوره ،سکويی خشتی در گورستان است (بیشونه )1334:142 ،که امروزه وجود
ندارد .کل اين ساختمان از خشت ساخته شده که روی آن لايهای از گچ به ضخامت  1سانتیمتر
کشیدهاند و هیچ نشانهای از تزئینات روی آن ديده نمیشود .اندازه خشتهای اين ساختمان
 54x24x12سانتیمتر است (با مقیاس تقريبی  )5:2:1و اختلاف اندازه آجرها با هم حداکثر 2
سانتیمتر است؛ بنابراين آجرهای به کار رفته در اين ساختمان بلندتر و کمی بزرگتر از آجرهای
دوره  2و  9هستند که اندازه آنها  14x24x14است (با مقیاس  .)1:2:1اگر در سالهای اخیر از
محوطه بازديد کرده باشید با تابلوی کاخ سوخته در کنار ديوارهای باقی مانده از اين ساختمان
مواجه میشويد؛ اما آنچه مسلم است آن است که کاوش اين ساختمان شواهد لازم برای کاخ
در دوره سکونت در اين ساختمان به استقراری تبديل شده بود که فقط  5هکتار وسعت داشته
است ،پس احتمالاً نمیتوان اين ساختمان را کاخ اين محوطه کوچک دانست.
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بودن آن را به دست نمیدهد .درباره اين ساختمان بايد به اين نکته توجه داشت که شهر سوخته
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در سال  1978هیأت ايرانی در بخشی شروع به کاوش کرد که بعداً بخش يادمانی نامیده شد.
در اين بخش ساختمانی با مساحت  254x254متر کاوش شد که نام آن را ساختمان شماره 1
گذاشتند (تصوير  .)8در اين ساختمان  2مرحله ساختمانی مشخص شد ( )A-Fکه از مرحله
پايانی دوره  Iيا آغاز دوره  IIتا دوره  IIIو شايد آغاز دوره  IVمورد استفاده بودهاند (سجادی
و مرادی .)2411 ،قديمیترين مرحله اين ساختمان (مرحله  )Aشواهدی از اتاقهايی با
ورودیهای باريک به دست میدهد که سیدسجادی بهخاطر يافتههايی چون مهرها و اثر مهرها،
اين اتاقها را انبار میداند .در مرحله  Bتغییراتی در ساختمان ايجاد شد که آن را به ساختمانی
برای زندگی روزمره شبیهتر کرد .بخشهای زيادی از نهشتههای اين مرحله را ساکنان دورههای
بعد تخريب کردهاند .برخی از درهای مرحله قبل در اين مرحله با خشت بسته شدهاند .ساختمانی
که از مرحله  Cساختش آغاز شده بود تا متروک شدن اين بخش مورد استفاده قرار میگیرد.
سیدسجادی معتقد است ساختمان مراحل  Dو  Eاحتمالاً شاهدی هستند بر رشد پیچیدگیهای
اجتماعی در دشت سیستان .اين ادعا بر اثر مهرهای فراوانی تکیه دارد که از اين مرحلهها به
دست آمدند .در واقع آثار بهجا مانده از مرحله  ،Dآغاز ساخت و ساز با يک شکل استاندارد در
بنای يادمانی است .ساختمان  1در اين مرحله با  14اتاق و  54فضا بزرگتر شد 1.مرادی و
سیدسجادی معتقدند اين ساختمان در مرحله  Eخانه «خان» يکی از طايفههای شهر بوده است
(مرادی و سجادی .)1931:559 ،در لايه پايانی (لايه  )Fشاهد ساخت پلکان ورودی بزرگی
همراه با مسدود شدن ورودی اتاقها هستیم .وجود اشیايی چون گلولههای گلی احتمالاً شمارشی
و بالشتکهای مثلثی شکل گلی ،اثر مهر روی گل ،مهر ،قفلهای گلی در و پیکرکهای فراوان
در اين ساختمان حاکی از کاربری ويژه اين ساختمان دارد .سیدسجادی و مرادی معتقدند مساحت
زياد اين خانه نسبت به خانههای همزمان در دورههای  IIو  IIIحاکی از اين است که اين
ساختمان احتمال ًا محل زندگی يک خانواده هستهای بزرگ بوده است (سجادی و مرادی.)2411 ،
بايد به اين نکته هم توجه کرد که برخلاف ساختمانهای مسکونی ديگر ،در اين ساختمان هیچ

میکند .منظور از فضا يک واحد ساختمانی با حداقل سه ديوار پیرامونی است که میتواند بیش از يک اتاق باشد
(سجادی و مرادی ،در دست انتشار).
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 .1سجادی در کاوش بخش های مرتبط با معماری از اصطلاحاتی چون ساختمان ،خانه ،حیاط ،اتاق و فضا استفاده
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اجاقی به دست نیامده است (مرادی و سیدسجادی )1932 ،که اين خود در مسکونی بودن
ساختمان شبهاتی به وجود میآورد ،هرچند اجاقهايی در جنوب و خارج ساختمان در مرحله
 Eشناسايی شده است.
ساختمان شماره  24در مربعهای  K’NF ،K’NB ،K’NAو  K’MAو در شمال غرب
ساختمان شماره  1در بخش يادمانی قرار دارد (تصوير  .)8اين ساختمان  12فضا با راستای
شمالی -جنوبی دارد .اين ساختمان اتاقهای مرکزی ،اتاقهای پیرامونی ،فضاهای باز ،اتاقها
ذخیرهسازی و راهپله دارد که ديوارهای اتاقها با پوششی سفید رنگ اندود شدهاند .ورودی اين
ساختمان در سمت جنوب به اتاق مرکزی شماره  5راه دارد .از اين اتاق است که میتوان وارد
فضاهای ديگر ساختمان شد و فقط اين اتاق به بیرون ساختمان راه دارد .پوشش سفید و قرمز
روی ديوارهای اين ساختمان و آتشدانهای بزرگ از ساختمانهای ديگر شهر سوخته به دست
نیامدهاند (سجاد و مرادی.)2411 ،
توزی در گزارش کاوش سالهای  1323و  1374به صراحت اشاره میکند که با وجود کاوش
 1544متر مربع ،تا آن سال هیچ نشانهای از معبد به دست نیامده است (توزی .)1389:71 ،او
معتقد است با توجه به اينکه هیچ يافته مرتبط با مذهب از خانههای مسکونی به دست نیامد
(منظور آثاری چون سکوهای نیايش است) پس احتمالاً مراسم مذهبی در ساختمانهای ويژهای
انجام میشده که هنوز کاوش نشدهاند (توزی .)1389:194 ،اين طور به نظر میرسد که توزی
نمیتواند جامعه پیچیدهای را تصور کند که بازيگران سیاسی آن برای نیل به اهداف خود بیشتر
از منابع عینی قدرت مثل کنترل تولید و تجارت استفاده میکنند تا منابع نمادين قدرت مثل
مذهب و مراسم آيینی .به همین دلیل است که نبود سکوهای نیايش در خانههای مسکونی را
دلیلی بر وجود معبدی مرکزی میداند که هنوز کشف نشده است .سیدسجادی و مرادی معتقدند
ساختمان شماره يک که پیشتر شرح داديم طی مراحل  8تا  2استقرار يعنی نیمه اول هزاره سوم
احتمالاً ساختمان ويژه ای شبیه معبد يا پرستشگاه بوده است که پس از دوره سوم استقرار يا
کوچک شده است (سجادی و مرادی ،)2411 ،اما برای معبد دانستن اين ساختمان دلیل موثقی
ارائه نمیکنند.
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اواسط هزاره سوم کاربری آن کاملاً تغییر يافته و تبديل به کارگاههای کوچک صنعتی و انبارهای
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درباره انبار در شهر سوخته که شاهدی بر وجود مازاد محصول ،کنترل تولید و ساختار اداری
پیچیده است توزی در گزارش کاوش سالهای  1323و  1374بار ديگر به صراحت اشاره میکند
که تا کنون با وجود کاوش  1544مترمربع ،هیچ نشانهای از انبار دخیره حبوبات به دست نیامده
است (توزی .)1389:71 ،او در تشريح ساختمان سوخته به اتاقهای کوچکی در جنوب بنا اشاره
میکند که از اتاقهای داخلی ساختمان جدا شدهاند (تصوير  .)7عرض اين اتاقها بین  2/25تا
 2/54متر است ،اما طول آنها مشخص نیست .بیشونه و همکارانش احتمال میدهند که اين
ساختمانها در دوره  IVانبار بودهاند (بیشونه و همکاران .)1377:148 ،هرچند توزی هیچ
نشانهای از انبارهای بزرگ شهری در شهر سوخته به دست نیاورد ،اما بعدتر در کاوشهای
سیدسجادی در لايه  Aيعنی لايه سطحی بخش معروف به ساختمان يادمانی مجموعهای از
اتاقهای فشرده به دست آمد که کاوشگر محوطه به دلیل وجود ورودیهای بسیار باريک و پیدا
شدن اثر مهر در کنار ورودیهای اين اتاقها معتقد است که اين اتاقکها برای انبار و کارگاه
استفاده میشدند (سیدسجادی و مرادی .)1982:944
در بررسی معماری نبايد سازههای مرتبط با بخش تولیدی و صنعتی جامعه را ناديده گرفت ،زيرا
از يک طرف نشان از وجود متخصصان تمام وقت دارند و از طرف ديگر به سازوکاری اشاره
میکنند که مايحتاج اولیه متخصصان تمام وقت را تأمین میکردند .يکی از بخشهای اصلی شهر
سوخته بخش صنعتی است که در شمال غربی محوطه قرار دارد (تصوير  ،)2اما متاسفانه اطلاعات
زيادی درباره آن منتشر نشده است و دلیل اينکه چرا و بر پايه چه شواهدی اين بخش را صنعتی
خواندهاند برای نگارندگان دقیقاً مشخص نیست .در شرق ساختمان شماره يک فضايی با تکههای
پارچه و طناب از الیاف گیاهی و حیوانی و ابزار بافندگی مثل قلاب چوبی کشف شد که اين
فضا را کارگاه تولید منسوجات معرفی کردهاند .در  54متری غرب ساختمان شماره يک،
برجستگی به ارتفاع  194سانتیمتر و پهنای  1متر ديده میشود که براساس يافتههای سطحی
احتمالاً کورهای با کارگاه سفالگری بوده است (سجادی و مرادی .)2411 ،با وجود اين
کارگاههای روستاهای اقماری اطراف شهر سوخته نظیر تپههای رود بیابان تولید میشدند
(سیدسجادی .)1982:29 ،با توجه به يافتهها در منابع گوناگون از شهر سوخته به عنوان مرکزی
15
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سیدسجادی در جای ديگر بیان میکند که احتمالاً بخش اعظم تولیدات سفالی شهر سوخته در
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برای تراش سنگهای قیمتی ياد شده است (توزی 1371 ،ای 1371 ،بی؛ بولگار .)1تعداد زياد
مهرهای سنگی به دست آمده از اين محوطه دلیلی بر اين ادعاست .برای نمونه از  92گور122 ،
مهره تزيینی به دست آمد (سجادی )2449 ،که به استثنای لاجورد و فیروزه ،ماده خام بقیه مهرها
در کوهستانهای منطقه وجود دارد .آزمايشها نشان میدهد که لاجورد را از کوههای پامیر،
ساری سنگ از بدخشان افغانستان و تپههای چغايی 2در پاکستان آوردهاند (دلماس 9و کاسانووا،1
 ،)1334:542در حالی که نزديک ترين معادن فیروزه به شهر سوخته در اطراف نیشابور و منطقه
قزل قوم قرار دارد (توزی 1371 ،بی 118:افاف).

 -2-1تدفین
در شهر سوخته مردهها را در گورستانی به خاک میسپردند که خارج از محدوده شهر قرار داشت
(تصوير  .)2اين گورستان در جنوب غربی محوطه روی زمین آبرفتی يکپارچهای قرار دارد.
هیأت ايتالیايی مساحتی حدود  9444متر مربع و  224گور را کاوش کرد و با در نظر گرفتن 12
متر مربع برای هر گور و با توجه به وسعت گورستان ،تعداد گورها را  18444عدد تخمین زد.
کاوشها و بررسی های بعدی به دست هیأت ايرانی ،با توجه به تراکم گورها در بخش مرکزی،
احتمال وجود  95تا  14هزار گور را در اين گورستان مطرح کردهاند (سیدسجادی.)1982:31 ،
تا سال  1988در اين گورستان ده نوع گور متفاوت شناسايی شد که تنوعی قابل توجه است
(تصوير ( )3سیدسجادی ،1982:31 ،گفتوگوی شخصی با سیدسجادی.)1939 ،
يکی ديگر از شواهدی که در کنار ساختمانی مثل کاخ ،حضور شخصی چون فرمانروا يا شاه را
در راس ساختار سیاسی -اداری جامعه مطرح میکند ،تدفینهای اشرافی است .براساس
کاوش های شهر سوخته ،تاکنون شواهدی از آن به دست نیامده است (پیپرنو 5و سالووداری،2
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1. Bulgare
2. Chagai hills
3. Delmas
4. Casanova
5. Piperno
6. Salvodari
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 .)1389با اين حال بايد به اين نکته توجه داشت که تدفینهای اشرافی به تنهايی نمیتوانند
شاهد محکمی بر وجود يا نبود خانواده سلطنتی باشند و بايد اين متغیر را در کنار متغیرهای
ديگر مورد بررسی قرار داد .يکی از انواع گورهايی که نسبت به انواع ديگر گور در شهر سوخته
گورآوندهای بیشتر و ارزشمندتری دارند و انرژی بیشتری صرف آمادهسازی گودال تدفینشان
شده است ،گورهای سردابهای است که احتمالاً صاحبان آنها افراد متمايز شهر سوخته بودهاند؛
هرچند اين تفاوت تا آن حد نیست که آنها را گورهای شاهی معرفی کنیم .تعداد اشیای اين
گورها بین  24تا  124عدد در نوسان است ،در حالی که در انواع ديگر گورها بین صفر تا 24
عدد شی وجود دارد.
 -9-1ابزار و ادوات سیستم اداری
بسیاری از پژوهشگران نگارش را که در مراحل آغازين شکلگیری آن فقط برای ثبت و ضبط و
در امور اداری به کار گرفته میشد ،از ويژگیهای حکومتهای آغازين میدانند (شیلد.)1354 ،1
يک گل نبشته آغاز عیلامی از دوره  9244( Iپ.م ).شهر سوخته از بخش مسکونی شهر به دست
آمده است (تصوير  .)14پییرو مريجی 2اين گل نبشته را بررسی کرده و معتقد است علائم روی
آن از چپ به راست نوشته شدهاند و لوح را پیش از کندن اين علائم مهر کردهاند .اثر محو شده
مهر استوانهای هنوز روی لوح ديده میشود .ترجمهای که او از گل نبشته ارائه داده شامل نام کالا
يا شخص و پنج علامت به نشانه عدد پنج است (مريجی .)1377 ،اين گل نبشته تنها نشانه وجود
نگارش در شهر سوخته است که تا به حال به دست میشود (تصوير  .)14البته بايد توجه داشت
که محدوده کاوش شده از دوره  Iکم وسعت است و در صورت گسترش کاوش نهشتههای اين
دوره احتمال پیدا شدن گل نبشتههای ديگر نیز وجود دارد.
در شهر سوخته از هر دو بافت مسکونی و گورستان تعداد زيادی مهر به دست میشود
بافت مسکونی گزارش شده است .مهرهای شهر سوخته را میتوان به مهرهای مسطح و استوانهای
1. Childe
2. Meriggi
3. Amiet
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تقسیمبندی کرد (تصوير  )11که از سنگ صابون ،کلسیت ،لاجورد ،استخوان ،مرمر ،صدف ،سفال
و فلز ساخته شدهاند .مهرهای استوانهای شهر سوخته عمر کوتاهی دارند .فقط در دوره  Iو
احتمالاً آغاز دوره  IIاز مهر استوانهای استفاده شده است که شايد نشان از ارتباط با غرب باشد،
يعنی جايی که مرکز استفاده از اين مهرها بوده است .در دورههای بعد مهرهای مسطح مشبک
جای مهرهای استوانهای را می گیرد .نقوش مهرهای شهر سوخته بیشتر هندسی است ،اما
نمونههای انگشتشماری از نقوش حیوانی (گاو کوهاندار و ماهی) و انسانی هم در اين محوطه
کشف شده است .ساخت مهرهايی با اشکال مختلف و روند مهروموم حاکی از وجود افراد و
نهادهايی است که بر جريان کالاها نظارت داشتند .اثر مهرهای بهجای مانده از سیستم اداری شهر
سوخته نشان میدهد که از مهرها برای مهروموم کردن ظروف و قفلهای گلی درب اتاقها
استفاده میشده است (فريولی 1و همکاران1373 ،؛ فیاندرا1381 ،2؛ توزی .)1381 ،از قفلهای
گلی ممهور برای حفاظت از اتاقها و محتويات آنها و جلوگیری از ورود افراد غیرمجاز استفاده
میشد .قفلهای گلی درب را میتوان به منزله کهنترين شواهد محسوس و عینی گذار تحولی
از جامعه قبیلهای به جامعه شهری در نظر گرفت (علیزاده.)1989:98 ،
 -4-1الگوی پراکندگي محوطهها
شهر سوخته در حکم محوطه مرکزی حوزه هیرمند ،در نخستین دوره استقرار  15هکتار ،در
دومین دوره استقرار  84هکتار ،در سومین دوره استقرار  15هکتار و در آخرين دوره استقرار و
پیش از متروک شدن حدود  5هکتار وسعت داشته است (سیدسجادی  .)1934:33هیأت ايتالیايی
در فصل دوم فعالیتهای میدانی در شهر سوخته بیش از  14محوطه کوچک در کنار دلتای باستانی،
رود بیابان شناسايی کرد و احتمال ارتباط آنها با شهر سوخته را مطرح نمود (توزی.)1323 ،
سیدسجادی همچنین از  794محوطه کوچک  1تا  9هکتاری در نیمه دوم هزاره سوم پ.م .در
محوطهها هنوز بررسی نشده است ،فقط وجود اين محوطههای کوچک همزمان با استقرار وسیع
شهر سوخته برای تصور يک سیستم اداری -سیاسی پیچیده کافی به نظر میرسد .همانگونه که
1. Ferioli
2. Fiandra
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پیشتر بیان کرديم سیدسجادی معتقد است کارگاههای سفالگری شهر سوخته در روستاهای
اقماری اين شهر قرار داشتند که شناختهشدهترين آنها در تپههای رود بیابان قرار دارد
(سیدسجادی )1982:29 ،که مربوط به دوره دوم تا چهارم استقرار در شهر سوختهاند (بیشونه،
 .)1334:932محوطه «تپه دشت» در سه کیلومتری جنوب غرب شهر سوخته و  23کیلومتری
جنوب زابل يکی ديگر از محوطههای اطراف شهر سوخته است که استقرار در آن همزمان با
دوره  IIIشهر سوخته ،يعنی نیمه دوم هزاره سوم پ.م .بوده است .اين محوطه با توجه به
يافته های سطحی و حاصل از گمانه زنی ،به عنوان يکی ديگر از مراکز اقماری تولیدی شهر
سوخته معرفی شده است که صنعتگرانش در شهر سوخته زندگی و در اين محوطه کار میکردند
(مرتضوی و همکاران.)2411 ،

 .7جمعبندی و نتیجهگیری
در بخش دوم اين مقاله درباره ساختار سیاسی -اجتماعی جوامع پیچیده و حکومتهای آغازين
و تفکیک آنها از جوامع سادهتر پیشین و پیچیدهتر پسین بحث کرديم .در ديگر بخشها نیز با
توصیف محوطه شهر سوخته سعی کرديم در يافتههای باستانشناختی به شواهدی توجه کنیم که
بیش از باقی شواهد از ساختار سیاسی -اجتماعی جامعه شهر سوخته تاثیر پذيرفتهاند تا با اين
روش محتملترين شکل ساختار سیاسی -اجتماعی را برای جامعه شهر سوخته شناسايی کنیم و
توضیح دهیم.
هر سیستم اجتماعی -سیاسی وظايف اقتصادی خاص خود را دارد .اين وظايف اقتصادی
بخشی از نهاد اقتصادی جامعه را شکل میدهند که برای مشروعیت بخشیدن و اداره اجزايش،
به نوعی ايدئولوژی سیاسی نیازمند است .نهادهای اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی آنقدر به هم
وابستهاند که بررسی يکی بدون در نظر گرفتن ديگری غیرممکن به نظر میرسد .سیاست امری
ذاتی در شکلگیری همه فعالیتهای اجتماعی از جمله فعالیتهای خانگی ،فعالیتهای محل
اجتماعی و اقتصادی است .واحدهای سیاسی برای نیل به اهداف خود ،به منابع قدرت نیاز دارند
که میتواند عینی يا نمادين باشد .ثروت و کنترل تولید جز منابع عینی و مذهب و مراسم آيینی
جز منابع نمادين به حساب میآيند (بلانتون و همکاران .)1332 ،به وسیله همین منابع قدرت
13
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کار ،تجمعهای گروهی و اداره حکومت است .کار واحدهای سیاسی در واقع کنترل بخشهای
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است که کنشگران سیاسی میتوانند ساختار سیاسی -اجتماعی جامعه را آنگونه که میخواهند
اداره کنند.
کنشگران سیاسی از استراتژیهای متفاوتی برای دستیابی به جايگاه مورد نظرشان در رسیدن
به قدرت ،ثروت و کنترل منابع استفاده میکنند .بلانتون از دو استراتژی مبتنی بر محدوديت 1و
همکاری 2نام میبرد که هر چند میتوانند همزيستی داشته باشند ،اما گاهی يکی بر ديگری برتری
میيابد و ساختار سیاسی -اجتماعی جامعه را تغییر میدهد (بلانتون و همکاران .)1332:2 ،در
استراتژی محدوديت ،انحصار قدرت در دست فرد يا گروه ويژهای است ،در حالی که در
استراتژی همکاری ،قدرت بین گروههای مختلف و بخشهای جامعه پخش میشود و مانع از
شکلگیری قدرت متمرکز میشود .اما بايد توجه داشت که به کارگیری استراتژی همکاری و
عدم تمرکز قدرت ،لزوماً باعث شکلگیری جامعهای بدون سلسله مراتب عمودی و يا کامل ًا
مساواتگرا نمیشود ،بلکه به شکلگیری محدوديتهايی در مسیر انحصار منابع قدرت
میانجامد.
در نوشتههای باستانشناختی درباره جوامع پیچیده به ندرت به استفاده از استراتژی همکاری
بر میخوريم و عموماً اينگونه فرض میشود که قدرت تمرکزگرا ويژگی ثابت حکومتهای
باستانی است .اين فرض جز معدود فرضهايی است که رويکردهای مختلف در باستانشناسی
در توجه به آن مشترکند .به ندرت به حکومتهايی مانند واحدهای سیاسی يونان دوره کلاسیک
که استراتژی همکاری در آنها پررنگ است در پژوهشهای مرتبط با تطور سیاسی -اجتماعی
جوامع پیچیده آغازين توجه شده است (بلانتون و همکاران.)1332:2 ،
از طرف ديگر ساختار سیاسی -اجتماعی هر جامعهای سلسله مراتب دارد .مشکل اينجاست
که ذهن ما در شناخت يک جامعه پیچیده بیشتر تمايل به شناخت و ساخت سلسله مراتب
عمودی دارد تا سلسله مراتب افقی که بیشتر با تقسیم کار مرتبط است .اگر تقسیم کار در يک
جامعه پیش از شکلگیری مرکز قدرت (خانواده سلطنتی) گسترش يابد ،میتواند با ادغام منابع
بدون نیاز يا با حداقل نیاز به سلسله مراتب عمودی فقط با گسترش سلسله مراتب افقی به حیات
1. Exclusionary
2. Corporation
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مختلف قدرت گسترش بیشتری پیدا کند؛ يعنی ساختار سیاسی اجتماعی چنین جامعهای میتواند
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خود ادامه دهد .اگر اين ساختار مساواتگرا و همکاریجو 1بتواند ايدئولوژی مناسب خودش را
گسترش دهد آن وقت است که فضای اجتماعی اندکی برای رشد پادشاهی باقی میماند (مايسلز،2
 .)2414:84اصطلاح سلسله مراتب افقی را حدود نیم قرن پیش وارن مککالا 9که متخصص
حوزه عصبشناسی و سايبرنتیک بود به کار گرفت (مککالا .)1315 ،او نشان داد که ذهن انسان
با همه پیچیدگیها و نظمی که دارد دارای سلسله مراتب عمودی نیست .با وجود اين بعد از او
به ندرت مفهوم سلسله مراتب افقی را پژوهشگران حوزههای متفاوت استفاده کردند .اين در
حالی است که برخی ادعا میکنند بررسی سلسله مراتب افقی برای بررسی هر سیستم پويايی
ضروری است (گلدامر .)2412 ،1در حوزه علوم اجتماعی ،باستانشناسان ناخشنود از تقسیمبندی
چهار مرحلهای سرويس (گروه ،قبیله ،خانسالاری و حکومت) به بررسی مجدد معرفتشناختی
سلسله مراتب عمودی ،شناسايی سلسله مراتب افقی و ارتباط بین آنها پرداختند .برای بررسی
ساختار سیاسی -اجتماعی جوامع بايد به اين نکته توجه داشت که به کارگیری مدلهای تطوری
باعث ناديده گرفتن تنوع و شواهدی است که با مدلهای تطوری همخوانی ندارند (کراملی،5
 .)1335:1رابطه قدرت پیچیدهترين و مهمترين جنبه اداره جوامع انسانی است .اصطلاح سلسله
مراتب افقی در يک ساختار سیاسی پیچیده و رابطه قدرت ،به عناصری اشاره میکند که هر چند
نظم مشخصی دارند ،اما در رابطه عمودی با يکديگر قرار نمیگیرند و نسبت به يکديگر رتبهبندی
نمیشوند (کراملی .)1335:1 ،بررسی جامعه شهر سوخته در فصول پیشین نشان میدهد که
ساختار سیاسی -اجتماعی آن بیشتر متمايل بر نظام سلسله مراتب افقی است تا سلسله مراتب
عمودی و استراتژی کنشگران سیاسی در اين جامعه بیشتر بر همکاری تکیه دارد تا بر تمرکز
قدرت.
درباره ساختار سیاسی -اجتماعی و رابطه قدرت در جامعه پیچیده شهر سوخته تاکنون مطالب
زيادی منتشر نشده است (توزی .)1381 ،براساس شواهدی که ارائه کرديم به نظر میرسد ،به
ويژه در دوره های دوم و سوم که اطلاعات بیشتری از آنها در دست است ،با جامعهای روبهرو
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هستیم که سلسله مراتب عمودی قدرت در آن کمرنگ و تمرکز بالای قدرت وجود ندارد ،زيرا
تاکنون هیچ بنايی در شهر سوخته کاوش نشده که بتوان آن را محل زندگی فرمانروای شهر
سوخته دانست .اين در حالی است که در بررسی گورها نیز هر چند گورهای سردابهای از نظر
ساختار گور و تعداد و ارزش گورآوندها با گورهای ديگر متفاوتند و میتوان فرض کرد که به
افراد متمول جامعه تعلق داشتهاند ،اما اين تفاوت تا آن حد نیست که نشان از تمرکز قدرت و
ثروت در دست صاحبان اين گورها داشته باشد .گورهای سردابهای و تفاوت آنها با گورهای
ديگر ذهن را به سوی وجود افراد يا گروههايی در جامعه سوق میدهد که قدرت و ثروت
مرکزی بین آنها تقسیم شده است .اين فرض را شواهد معماری نیز همراهی میکند؛ يعنی
همانگونه که اشاره شد هر چند تاکنون ساختمانی با کاربری کاخ در هیچ کدام از دورههای شهر
سوخته گزارش نشده است ،اما وجود ساختمانهايی مثل «خانه پلهها» با مساحت  188متر مربع،
«خانه شالوده» با مساحت  174متر مربع و «خانه گودال» با مساحت  114متر مربع که در زمان
استفاده از آنها در دورههای دوم و سوم مدام بر وسعت آنها افزوده شده است و در قالب
مجموعههای ساختمانی مستقل با بیش از  14اتاق از اتاقهای پراکنده اطرافشان جدا شدهاند،
احتمال وجود خانواده يا گروههايی با موقعیت اجتماعی -اقتصادی مشابه را مطرح میکند .از
طرف ديگر ،مجموعهای مثل ساختمان شماره يک با شش مرحله ساختمانی از دوره  Iتا  IIIکه
شرايط لازم برای مسکونی بودن را ندارد ،با يافتههای فراوانی چون مهرها ،اثرمهرها ،اشیای
شمارشی و پیکرکها در مراحل  Dو  Eو فضاهای موسوم به انبار ،میتواند مرکزی برای اداره
امور جامعه شهر سوخته توسط گروهها يا افرادی با قدرت مشابه باشد .از طرف ديگر مهرها و
اثرمهرهای فراوان ،اشیای شمارشی و قفلهای گلی درب ،نشان از وجود سیستمی اداری فرای
نظام مبادلاتی خويشاوندی و رودررو به حساب میآيد که پیش شرط حکومتهای اولیه است
(والاس .)1371 ،1با توجه به تولیدات فراوان سنگی در شهر سوخته تصور گروهی که بر تجارت
سنگهای نیمهقیمتی ،انتقال آنها به شهر سوخته ،ساخت اشیاء و صادرات آنها نظارت داشته باشد
معدن آن ها در محل وجود ندارد و حاکی از مبادلات گسترده و تجارت هستند نظام و ساختار

1. Wallace
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بعید به نظر نمیرسد (توزی .)1381 ،تولیدات و استفاده فراوان از سنگهای نیمه قیمتی نیز که
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اداری فراتر از حدود قومی و خانوادگی را به ذهن متبادر میکند .بر همین اساس به نظر میرسد
پايههای اقتصادی قدرت سیاسی در شهر سوخته بیشتر بر تولید ،تهیه و صادرات محصولات
خاص مثل ساخت ظروف سفالی و سنگی ويژه ،مهرههای سنگی ،پارچههای ويژه ،اشیای فلزی
يا مواد اولیه و کالاهای خارجی و نه استراتژی ايجاد فشار برای افزايش محصولات کشاورزی و
گردآوری مازاد محصولات کشاورزی تکیه دارد .اين فرضیه را میزان بالای استفاده از مواد خام
خارجی در کارگاههای تولیدی شهر سوخته ،شواهد تجارت با نواحی دوردست ،وجود کالاهای
شأنزا و نبود انبارهای مرکزی ذخیره مازاد محصولات کشاورزی تأيید میکنند.
از سوی ديگر به نظر میرسد کنشگران سیاسی شهر سوخته برای نیل به اهداف خود بیشتر
از منابع عینی قدرت مثل ثروت و کنترل تولید و تجارت استفاده کردهاند تا منابع نمادين مثل
مذهب و مراسم آيینی ،زيرا شواهد سیستم مذهبی در شهر سوخته کمرنگ است .برای مثال در
میان يافتهها ساختمانی شناسايی نشده است که بشود آن را فضايی برای تمرکز مراسم آيینی و
نماد قدرت مذهبی دانست.
الگوی پراکندگی محوطهها در اطراف محوطه شهر سوخته هم از الگوی سلسله مراتب
سکونتگاهی تبعیت نمیکند که پیشتر برای حکومتهای میانرودان تعريف شده و
سکونتگاهها را نسبت به يکديگر رتبه بندی میکند (رايت .)1381 ،1در اينجا با يک الگوی
استقراری «همسنگ» يا «پايینرتبه» مواجه هستیم که در آن سلسله مراتب محوطهها ضعیف
است؛ يعنی در اين سیستم استقراری يک محوطه بزرگ مرکزی با شماری اقمار کوچک وجود
دارد .در حالی که در میانرودان و خوزستان ،الگوی استقراری در هزاره سوم پ.م .بر سلسله
مراتب عمودی سکونتگاهها تکیه دارد که سلسله مراتب سطوح اداری را نیز به دنبال دارد:
شهرهای بزرگ ،شهرهای متوسط و روستاهای کشاورزی .اين الگوی استقراری ساختار اداری
خاص خودش را دارد که میتوان آن را به شکل يک هرم با سطوح مختلف در يک قلمروی
خاص تصور کرد .در مقابل در حوزه هیرمند الگوی استقراری کامل ًا متفاوت است و همان گونه

1. Wright

59

] [ Downloaded from jhs.modares.ac.ir on 2023-01-10

که گفتیم بر شکلگیری مراکز بزرگ شهری مبتنی است که در اطراف آنها روستاهای کوچک

جامعهشناسی تاريخی _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ دورة  ،3شمـارة  ،2بهار و تابستان 1932

فراوانی پراکندهاند؛ بنابراين در اين دو منطقه شاهد شکلگیری گونههای متفاوتی از الگوی
استقراری هستیم که از سطوح سیاسی و اداری متفاوتی حکايت میکنند (سالواتوری.)1377 ،1
براساس همین شواهد است که تصور میکنیم هرچند با جامعهای با پیچیدگیهای اجتماعی،
سیاسی و اداری روبهرو هستیم که میتوان شواهد آن را در تفکیک فضاهای شهری ،مهروموم
کالاها و اتاقها ،تخصصگرايی بالا ،تجارت با نواحی دوردست و روابط فرهنگی ،اداری و
اقتصادی با محوطههای پیرامونی ديد ،اما استفاده از استراتژی همکاری به کوشش کنشگران
سیاسی به جای استفاده از استراتژیهای محرومسازی يا تمرکز قدرت باعث شده در بررسی اين
جوامع با همه ويژگیهای از پیش تعريف شده برای حکومتها روبهرو نشويم .به جای آن از
يک طرف با شواهدی از وجود گروههای متفاوت چه از نظر حوزه قدرت و کنترل و چه از نظر
قومی يا اعتقادی روبهرو هستیم که به خوبی در تدفین متنوع اين شهر منعکس شدهاند ،و از
طرف ديگر با ضعف سلسله مراتب عمودی برخورد میکنیم که به نظر میآيد به قوت سلسله
مراتب افقی در اين جامعه انجامیده است.

1. Salvatori

51

] [ Downloaded from jhs.modares.ac.ir on 2023-01-10

جدول .6گاهنگاری شهر سوخته
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تصوير( .6تصوير سمت چپ) موقعیت جغرافیايی شهرسوخته در ايران
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تصوير( .2تصوير سمت راست) نقشۀ محوطۀ شهرسوخته )(Sajjadi 2003: fig. 2
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تصوير ( .9اولین تصوير از سمت راست) نقشۀ خاة پلهها در شهرسوخته )(Tosi 1969: fig. 10
تصوير ( .4دومین تصوير) نقشۀ خانۀ شالوده در شهرسوخته )(Tosi 1983: fig. 15
تصوير ( .5سومین تصوير) نقشۀ خانۀ گودال در شهرسوخته )(Tosi 1983

خانۀ خان در آلتینتپه )(Masson 1977
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تصوير  .1سمت راست نقشه ساختمان  XH-XCدر شهرسوخته ) ،(Tosi 1983: fig.17سمت چپ نقشه
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تصوير  .7نقشه ساختمان سوخته )(Biscione 1979: Pl. 2

)2014, fig.1
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تصوير  ..8نقشه و موقعیت ساختمانهای شماره  1و  24در بخش يادمانی شهرسوخته (Sajjadi and Moradi
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تصوير  .9انواع تدفین در گورستان شهرسوخته )(Sajjadi 2003, fig.4

تصوير  .61گل نبشتۀ آغاز عیلامی از دورة  Iشهرسوخته )(Amiet and Tosi 1978, fig.16
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تصوير .66نمونه هايی از مهرها و اثر مهرهای شهرسوخته )(Tosi 1983, figs. 73-76
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