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  چكيده
 جوامـع  ة آن بازسـازي رفتارهـاي گذشـت   شناسي كه يكي از وظايف اصلي      باستان

 در ،ترين ابزارهاي ايجاد همبستگي ملي عنوان يكي از مهم هتواند ب انساني است، مي
اين تخصص كه امروزه به مدد ساير علوم بسيار . جوامع مختلف ايفاي نقش نمايد

البتـه ناگفتـه نمانـد      . سـت ثر ا ؤپيشرفت نموده، در جوامع متفاوت بسيار مفيد و مـ         
گي ملي جوامع مختلف باشد،     تطور كه اين دانش ممكن است در خدمت همبس         نهما

.  شـود محلـي هـاي   به همان اندازه هم مي تواند باعث ايجـاد اختالفـات و درگيـري       
هـا مبـدل    تـرين رشـته   گيري از اين علم آن را به يكي از مهم        چگونگي بهره  ،درواقع

. وز درك نـشده اسـت     در كـشور مـا هنـ      اين موضوع    اهميت   ، هرچند ؛ساخته است 
 در   و دهـد  آن را در خدمت جامعه قرار مـي       از اين دانش     صحيح و منطقي     ةاستفاد
  .آورد ها را فراهم مي افكني استفاده از آن موجبات اختالفات و تفرقه  سوء،مقابل
آيـا يكپـارچگي فرهنگـي و همبـستگي         «ال اصلي مقالة حاضر اين است كه        ؤس

در اينجا سعي خواهد شد تا با       »  وجود دارد؟  ملي در استان سيستان و بلوچستان     
شناســي راهبــرد تــاريخي، از طريــق واكــاوي عناصــر مــشترك  اســتفاده از روش

محيط به ايـن سـؤال پاسـخ    / سيستاني و بلوچ در چارچوب رابطة دوسوية انسان      
. كنيم كه نحوة ايجاد اين همبـستگي نيـز ارائـه شـود      همچنين، تالش مي  . داده شود 

اله با ارائة مثالي از استان سيـستان و بلوچـستان كـه سيـستاني و                درواقع اين مق  
مثابة پلي براي ايجـاد       شناسي را به    بلوچستاني را در خود جاي داده است، باستان       

در نهايـت مقالـه ازلحـاظ       . همبستگي ملي در اين منطقه از ايـران قـرار خواهـد داد            
بـستگي ملـي،    كنـد بـا واكـاوي مـشكالت موجـود بـر سـر راه هم                 علمي سعي مـي   

  .راهكارهايي منطقي براي ايجاد و گسترش ارائه كند
  

  .شناسي، همبستگي ملي، سيستان، بلوچستان، قوميت ستاناب :ها كليدواژه
  شناسي دانشگاه سيستان و بلوچستان استاديار گروه باستان *                                                           



  1388، 1سال دهم، شماره 

  

 

120

  همقدم
شناسي در جهت توسعه و همبستگي ملـي اسـتفاده           سفانه در كشور ما هنوز از باستان      أمت

ن آن موجبـات    ارشته و متخصـص   نشده است، اما موارد بسياري ديده شده است كه اين           
البته دو حالت سهوي و عمدي در اين زمينـه          . اند هاي زيادي را فراهم آورده     استفاده سوء

 توسـط   اغلـب شناسان داخلي و نوع دوم       وجود دارد كه نوع اول توسط برخي از باستان        
ـ      ا محققـ  ؛ن خارجي اعمال شـده اسـت      امحقق هـاي تـاريخي و       فعاليـت  ةني كـه بـه بهان
ند و از اين طريق موجبات تفرقه و اختالف را در           كرد  ي فعاليت سياسي مي   ختناش باستان

اين وضعيت بيشتر در مناطق مرزي كه داراي        . آوردند ميوجود  ه  مختلف اين سرزمين ب   
  .شود ، بيشتر ديده مياستهاي قومي  بافت

آمـد تمـامي اذهـان معطـوف      شناسي به ميان مي  تا چندي پيش وقتي سخن از باستان      
 امـا امـروزه بـا    شـد،   مصر و يا شواهد معماري يونان و آثار معدود ديگر مـي  ةام ثالث اهر

شـويم   ي در سراسر دنيا متوجه مـي      ختشنا هاي علمي باستان   گسترش مطالعات و حفاري   
و تمدني درخور همان محيط     به وجود آمده    كه هر جا آبي بوده است استقراري در آنجا          

ثر ؤها بسيار مهم و م     گيري تمدن  نقش محيط در شكل    ،بنابراين. در آن شكل گرفته است    
انـد   شـكل گرفتـه   هـا     در آن هاي بـزرگ     هايي كه تمدن   با كمي دقت در محل    . بوده است 
شويم كه محيطي كه در آن قرار گرفته بودند بسيار حاصلخيز و سرسبز بـوده                متوجه مي 

 شـكل  كه در آن     تر بوده تمدني   اينكه هر اندازه محيط طبيعي مناسب     توجه  جالب  . است
ثرترين عامـل در    ؤتوان م  پس محيط طبيعي را مي    . تر بوده است   تر و پيشرفته   گرفته، غني 

 در  ، پـدر تـاريخ    ،هـرودوت . ظهور، پيشرفت و حتي سقوط يك تمدن در نظـر گرفـت           
 البته ماريتسو   .)62: 1983رايكس،  (» مصر هديه نيل بود   «: نويسد خصوص تمدن مصر مي   

هـاي    سيستان دسـت بـه كـاوش       ةشناسي كه در شهر سوخت     ن باستان  اولي ،توزي ايتاليايي 
 نيـل بـود پـس       ةاگر مـصر هديـ    «: نويسد ي زد، در اين خصوص مي     ختشنا علمي باستان 

بنـابراين اگـر اهميـت محـيط طبيعـي را            .)282: 1969توزي،  (» دسيستان هديه هلمند بو   
  . ه بمپور بوده است رودخانةيم كه بمپور در بلوچستان هدييتوانيم بگو بپذيريم مي
 ايـن  ةد تا با نگـاهي بـه گذشـت   كرطور كه ذكر آن رفت اين مقاله سعي خواهد      همان
آيا يكپارچگي فرهنگي و همبـستگي      «به اين پرسش كه     ) سيستان و بلوچستان  (سرزمين  

بنابراين هـدف ايـن مقالـه       .  پاسخ دهد  »ملي در استان سيستان و بلوچستان وجود دارد؟       
 سـعي  ، كه بر سر راه اين همبستگي وجود دارد، و از طرفـي         تي است مشكالپرداختن به   

با نگاهي بـه    .  منطقي براي ايجاد اين همبستگي نيز ارائه شود        يخواهد شد تا راهكارهاي   
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 كـه   شـد  اين سرزمين كه ريشه در تاريخ كهن آن دارد، براي ما روشـن خواهـد                 ةگذشت
 تمدن و فرهنگي كردند سعي ،گر در كنش و واكنش با همدي،چگونه مردم اين دو منطقه    

 موجود بـر سـر راه ايـن         مشكالت با پرداختن به     ،بنابراين. يكسان را از خود ارائه دهند     
ال فوق با ديدي عميـق      ؤ قادر خواهيم بود تا به س      ، راهكارهاي منطقي  ةهمبستگي و ارائ  

 هـاي  ست كه بر اسـاس داده      ا  اصلي اين تحقيق اين    ةهرچند فرضي . و علمي پاسخ دهيم   
تـاريخي بـسيار زيـادي    ي ـ   تشابهات فرهنگـ ها  و سيستانيها  ميان بلوچ،شناختي باستان

شـناختي بـر وجـود       هاي باستان  وجود دارد، در سطور آينده خواهيم ديد كه چگونه داده         
هاي اين همبستگي    كار قادر خواهيم بود تا ريشه      با اين . دهند اين همبستگي شهادت مي   

ن بر هـم    چنان آن را مستحكم سازيم كه ديگر هيچ قدرتي توا          ن آ ،را دريابيم و در مقابل    
  .زدن آن را نداشته باشد

  
  مباني نظري همبستگي ملي

 ملت كه در زبان فارسي داراي معاني مختلفي است، گاهي به معناي ديـن و گـاهي             ةواژ
 امت است، گـاهي نيـز بـه    ةرود و مترادف با واژ كنندگان دين به كار مي به معناي پيروي  

 nation ايـن واژه در زبـان فارسـي معـادل انگليـسي           . رود كار مـي  ه  معناي گروه و قوم ب    
دارد كه داللت اين واژه بر مردماني . مشتق شده است  natio التينية از واژ nation.است

ولـي ايـن تعريـف در       . انـد   قبيلـه و  از راه والدت با يكديگر نسبت دارند و از يك قـوم             
 ،هاي مدرن تغيير يافتـه اسـت، زيـرا حـوادث تـاريخي      ملتت ـ  گيري دول جريان شكل

وجود آورده ه اند گرد هم آورده و از آن يك ملت ب    مردماني را كه از اقوام گوناگون بوده      
 چـون  ؛توان ملت را بر مبناي يك نـژاد و تبـار شناسـايي كـرد      ديگر نمي  ،بنابراين. است

سـواي  . )117: 1381 ، و افـروغ   احمدلو(مللي چندنژادي و چندتباري به وجود آمده است       
آيد، بايد متذكر شد كه اقوامي    وجود مي ه  هاي مختلف ب   اين ارتباط كه ميان اقوام و گروه      

هاي مـشترك بـسيار      كنند داراي ويژگي    جغرافيايي مشخص زندگي مي    ةكه در يك حوز   
 بـه يكـديگر گـره       ،عنـوان ملـت     پس از شناخته شدن بـه      ،ها را   و آنچه آن   هستندزيادي  

ها و رفتارهاي اجتماعي، فرهنگي و حتي اقتصادي مـشترك اسـت             زند همين ويژگي    مي
گيبرنا ملت را يـك گـروه       . جو است و   آن در محيط طبيعي مشترك قابل جست       ةكه زمين 

اي مـشترك و     كند كه از تشكيل اجتمـاع خـود آگـاه اسـت و گذشـته               انساني معرفي مي  
عـد  پـنج ب  . كنـد   تعريـف مـي    ، دارد طرحي براي آينده و ادعاي حق حاكميت بر خود را         

عـد  ، ب )آگاهي از تشكيل گـروه    (شناسانه   عد روان ب: گردد مستفاد مي از اين تعريف    اصلي  
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 فرهنگي، ب  عد سرزميني، ب   118: 1381 ،احمـدلو و افـروغ    (عد تاريخي   عد سياسي و ب( .عـد  ب
اي  اي گذشته مي كه دار  مردد كه در آن     كرتوان همان محيط طبيعي تصور       سرزميني را مي  

كننـد تـا      و ضمن آگاهي از شرايط محيطي و معيشتي خويش سـعي مـي             هستندمشترك  
 كـه از ديـدگاه سياسـي داراي منـافع مـشترك           را تشكيل دهنـد   آگاهانه يك گروه واحد     

م وابسته ساخته است كـه       ه چنان در طول تاريخ به      را آن  ناين تشكل آنا  . هستندزيادي  
 بنابراين، محيط طبيعي است .  صادر مي شود   نمشتركي از آنا  در يك نگاه رفتارهاي فرهنگي      

  .دشون تحت عنوان يك ملت واحد معرفي ميگونه  بدينبخشد و  ها هويت مي كه به آن
موشـمن  . بـرد  كار ميه اي از معاني است كه فرد براي تعريف خود ب   هويت مجموعه 

لـف، اكثـر     تعريـف هويـت در نظريـات مخت        ةمعتقد است كه با وجـود تنـوع در نحـو          
كـه پـولس و      طـوري   در ارتبـاط اسـت، بـه       »خـود « بـا    »هويت«اند كه    ها پذيرفته  ديدگاه

 آگاهي ذهني در ههمكارانش معتقدند كه در هر تعريف قابل قبول در مورد هويت بايد ب        
ترتيب از ديدگاه موشمن هويـت يـك مفهـوم خويـشتن             اين به.  توجه شود  »خود«مورد  

  اسـت  ه فهم نظرياتي همچون برزونسكي اسـت كـه معتقـد          است و اين اولين قدم در را      
هايي مرتبط با خـود در حـال         ب از اصول، فرضيات و سازه      مركّ ،هويت ساختاري ذهني  

  . )34: 1387 ،رهنما و عبدالملكي( استتعامل با محيط 
اي كـه از      نكتـه  ؛ محيط طبيعي بـا انـسان اسـت        ة رابط ، مهم در خصوص هويت    ةنكت

 هـر فرهنـگ از محـيط        پذيريثيرأ ت ةدرواقع انديش . ندان بوده است  ديرباز مد نظر دانشم   
لق و خوي، آداب و رسوم و زندگي اجتماعي هـر    طبيعي اطرافش و يا اين انديشه كه خُ       

اي اسـت كـه از    ، نكتـه سـت ثر اأكند، متـ   كه در آن زندگي مي اي  ي از محيط طبيعي   مردم
شـناس    زبان ،ينبرگ از قول هردر   كال. ديرباز مورد توافق دانشمندان و محققان بوده است       

 سـخن   أاصـل و منـش    : نويـسد   ثير عوامل طبيعي و جغرافيايي مي     أ در خصوص ت   ،آلماني
: 1349 ،كالينبـرگ ( استها تقليدي از صداي گياهان و عوامل طبيعي و جغرافيايي            انسان

ثير أتـ  ، اقـاليم ة كوشيد با طرح نظري.م. اول ق ةبقراط براي اولين بار در اواسط هزار      . )72
خلدون نيز در خصوص اين      افالطون و ابن  . محيط طبيعي را در فرهنگ بشر مطالعه كند       

خلدون پنج مقدمه و پنج فصل از كتاب خود را به اين              از جمله ابن   ،اند  رابطه سخن گفته  
دانـشمندان ديگـري همچـون مونتـسكيو، شـاردن، راتـزل،            . مسئله اختصاص داده است   

ثير محـيط طبيعـي بـر       أ كساني هستند كه بر تـ      ة نيز از جمل   برونه، لوپلي و هان تينگ تن     
 سراسـر زنـدگي     ،اي از دانـشمندان     البتـه عـده   . كيـد دارنـد   أهاي جوامع انساني ت    فرهنگ

ثر از عوامـل طبيعـي و جغرافيـايي         أهـا را متـ     اجتماعي و همچنين ظهور و سقوط تمدن      
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هـاي بـزرگ     اسـت كـه تمـدن      بر همگان آشكار     مثالً. )131: 1382 ،مقدم قرايي(اند    دانسته
هـاي بزرگـي همچـون        النهرين و مصر در كنار رودخانه       باستاني همچون هند، چين، بين    

ـ       سند، هوانگهو و يانگ تسه كيانگ، دجلـه و         وجـود آمدنـد و همـين       ه  فـرات و نيـل ب
، مـردم پوشـاك   . ايجاد كردند ها   هاي پرآب مشكالت بسياري را براي اين تمدن         رودخانه
. استثر از عوامل طبيعي و محيطي       أ مت ،ها و غيره   فتارهاي اجتماعي آن  سازي، ر   ساختمان
هاي طبيعي و جغرافيـايي مـشخص         طبيعي و با ويژگي    ةمي كه در يك منطق    مردبنابراين  

ثيرپذيري يكسان از عوامـل     أ اين ت  .پذيرند  ثير مي أقرار دارند به يك ميزان از اين عوامل ت        
  .  استها آنو مشترك طبيعي مشخص گوياي رفتار فرهنگي مشخص 

ثيرات زيادي را بـر محـيط       أد كه جوامع انساني نيز ت     و يادآوري ش  استدر اينجا الزم    
درواقع يك ارتباط دوسويه ميان جوامع انـساني و محـيط طبيعـي             . طبيعي گذاشته بودند  

چنان بوده است كـه      ال محيط طبيعي آن   بگاهي رفتارهاي انساني در ق    . وجود داشته است  
شدند و يا در همان منطقه با ايجاد تغييـرات در              جديدي مي  ةمهاجرت به منطق  ناگزير به   

 .داشـتند  گيري بهتر از محـيط طبيعـي        سعي در بهره   ،زارها و يا اختراع ابزارهاي جديد     با
شـد كـه جوامـع       هـا باعـث مـي      برداري بيش از اندازه از منابع طبيعي و فشار بر آن            بهره

هـاي صـنعتي و      فعاليت.  براي جمعيت خويش باشند     امنيت ةحاشييافتن  انساني به فكر    
 كـشاورزي   خـصوصاً ، كه از فشار بـر منـابع طبيعـي   استهايي   فعاليت ةتجارت از جمل  

هاست كـه فرهنـگ و رفتارهـاي اجتمـاعي،             و واكنش  ها  درمجموع اين كنش  . كاست  مي
گونه  ينشناسي كه ا   بنابراين در باستان  . دهند  اقتصادي و حتي سياسي جوامع را شكل مي       

هاي مـادي   شوند، طبيعي است تصور كنيم كه داده       هاي مادي منعكس مي     رفتارها در داده  
البته بايـد   . مشترك و مشابه گوياي رفتار انساني مشترك در محيط طبيعي مشتركي است           

  . افزايد متذكر شد كه روابط جوامع انساني با يكديگر نيز بر اين تشابهات مي
آيـا  «ست تا با نگاهي موشكافانه و عميق به اين پرسش كه      ا در اين مقاله سعي بر آن     

 پاسخ  »يكپارچگي فرهنگي و همبستگي ملي در استان سيستان و بلوچستان وجود دارد؟           
 مـردم ايـن منطقـه و برشـمردن وجـوه مـشترك              ةدرواقع با نگاهي به گذشـت     . داده شود 

سـعي خواهـد شـد تـا         ،ها در ادوار پيش از تـاريخ       فرهنگي و ارتباطات موجود ميان آن     
 ةهرچند ريش. كنيمجو و  جست.م. سوم ق  ة اين يكپارچگي و همبستگي را در هزار       ةريش

جوسـت،  و   قابل جـست   .م. اول ق  ة يعني اواسط هزار   ، هخامنشي ةفرهنگ ايراني در دور   
ها در نقاط مختلف اين مرزوبوم وجود داشتند و          ييساكنان بومي ايران قبل از ورود آريا      

ـ     ،ها  با پذيرش آن   ،ها يياپس از ورود آري    وجـود آوردن تمـدن و فرهنگـي        ه   سـعي در ب
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دوالنـدلن  . شـود  مشترك نمودند كه امروزه تحت عنـوان فرهنـگ ايرانـي شـناخته مـي              
 ،ها كه در حدود دوهزار سال پيش از مـيالد          از مردمي كه قبل از ورود ايراني      «: نويسد مي

 ،دوالنـدلن ( » اطالعي در دست نيست    اند از راه شمال يا شمال غربي وارد اين فالت شده         
هـاي قدرتمنـد     هـا دولـت    دانـيم پـس از ورود آريـايي        طور كه مي   البته همان . )52: 1370

گيـري باعـث يكپـارچگي       ايـن شـكل   . ها شـكل گرفتنـد     مركزي همچون مادها و پارس    
هـاي مختلفـي در      ها و فرهنگ    تمدن ،اما قبل از آن   . دشفرهنگي، سياسي و اقتصادي نيز      

 بـه دليـل نيازهـاي       ،ها بـا يكـديگر     اين تمدن .  مختلف اين نجد شكل گرفته بودند      نقاط
هـايي همچـون سـيلك در كاشـان، حـصار در         محوطـه .  در ارتباط بودند   ،دروني جوامع 

دامغان، شهر سوخته در سيستان، شـوش در خوزسـتان، بمپـور در بلوچـستان، يحيـي،                 
مگي داراي شواهد يكـساني بودنـد        ه ،هايي در هند   شهداد و ابليس در كرمان و محوطه      

كدام زير نظر و يا تـسلط ديگـري           اما هيچ  ،ها با يكديگر بوده است     كه گوياي ارتباط آن   
 شواهد باستاني موجود در شهر سوخته در سيستان و بمپور و اسپيدژ در بلوچـستان              . نبودند

 يكـديگر   هـا بـا    شناسان در خصوص ارتباط آن     قدر با يكديگر شباهت دارد كه باستان       آن
ايـن  . كنـد  كس در خصوص تسلط يكي بر ديگري صـحبت نمـي           ند، اما هيچ  ا  القول متفق
 گوياي يكپارچگي   ،ها در زماني مشخص     يعني شباهت فرهنگي ميان اين محوطه      ،مطلب

هـاي فرهنگـي، دولتمـردان در صـدد      دليل وجـود همـين شـباهت    ه  اما ب است،  فرهنگي  
در اينجاست كه   . ندهستهاي مشتركي    اي ويژگي ند كه مردمانشان دار   ا  هايي تشكيل دولت 

هـا و    يي اما ايـن بـدان معنـا نيـست كـه بـا ورود آريـا                ،كند همبستگي ملي معنا پيدا مي    
گيري دولت و كشوري واحد تحت عنوان ايران، اقوام و مردم بـومي ايـن نجـد از                شكل

يد اقـدام بـه شـكل     فرهنگي مناسبي كه داشتند با اقوام جد  ةها با زمين   آن. بين رفته باشند  
شناخته شده است و مردم سـاكن در ايـران          دادن كشوري نمودند كه امروزه با نام ايران         

ر، بلوچ، سيستاني و تركمن بخواننـد، خـود را داراي هويـت             رد، لُ قبل از آنكه خود را كُ     
  .ندهستشوند كه تحت تابعيت دولت ايران  دانند و به نام ملت ايران خوانده مي ايراني مي

عنـوان پلـي      بهگيري از راهبرد تاريخي و با قرار دادن اين راهبرد             حاضر با بهره   ةالمق
ميان گذشته و حال قصد دارد تا تصويري واضح و روشن از يكپارچگي فرهنگي پـيش                

 قـاطع در    يبتـوان بـه تـصميم     بـدين وسـيله     از تاريخ سيستان و بلوچستان ارائه دهد تا         
 ةشناسان در دو منطقـ     مطالعات باستان . رسيدخصوص همبستگي ملي در روزگار حاضر       

 و بمپــور در ، واقــع در سيــستان، در شــهر ســوختهسيــستان و بلوچــستان و خــصوصاً
 فرهنگي مـشخص قـرار      ة مهم در يك حوز    ةدهد كه اين دو محوط      نشان مي  ،بلوچستان
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ر هاي فوق و مطالعات ميداني نگارنده در ه        شناسان در محوطه   كشفيات باستان . اند گرفته
 در عـين وجـود   ، يعني سيستان و بلوچـستان  ،دهد كه اين دو منطقه     دو محوطه نشان مي   

  .اند هاي قبل بوده  داراي فرهنگي يكسان از هزاره،ها تفاوت
  

  شناسان ن و بلوچستان، بهشت باستاناستان سيستا
 ،شناسـي جنـوب شـرق ايـران         تاريكي در باسـتان    ةشناسان از نقط   تا چندي پيش باستان   

 كـساني كـه در      ةدرواقـع عمـد   . كردنـد   استان سيستان و بلوچستان صحبت مي      خصوصاً
ـ    النهرين در غرب فعاليت مي      هند در شرق و بين     ةمناطقي همچون در    اهميـت   هكردنـد ب

اند نقـش بـسيار      توانسته هاي جنوب شرق ايران مي     اين موضوع پي برده بودند كه تمدن      
داليل مختلفـي   . ها داشته باشند   مدنگيري، پيشرفت و حتي سقوط اين ت       زيادي در شكل  

شناسـي   شناسي بـه باسـتان   هاي مرتبط با باستان شناسان و سازمان   باستان نكردندر توجه   
كه برخي از اين عوامل مربوط به داخل اسـتان و  وجود دارد   استان سيستان و بلوچستان     

كـه در پـي   شناسان به غرب ايران   توجه باستان.استبرخي ديگر مربوط به خارج از آن   
 ،درواقـع . اسـت استان  از   يكي از داليل اصلي خارج       بودالنهرين    به تمدن بين   نتوجه آنا 

عـراق  (النهـرين     استان خوزسـتان بـا بـين        خصوصاً ،دليل مشابهت محيط غرب ايران    ه  ب
النهرين فعاليـت مـي كردنـد بـراي پاسـخ برخـي از               شناساني كه در بين    باستان) امروزي

. دادنـد  ادامـه مـي   د  آمدند و در آنجا بـه فعاليـت خـو          يران مي االت خويش به غرب ا    ؤس
و . ديهـاي دولـت بـود، بـه اوج رسـ           بنابراين توجه به اين مناطق كه همراه بـا حمايـت          

 استان سيستان و بلوچـستان       خصوصاً ،را از فعاليت در جنوب شرق ايران      شناسان    باستان
از وقـوع انقـالب اسـالمي       هاي انـدكي در ايـن منـاطق قبـل            البته فعاليت . غافل ساخت 

در شـهر سـوخته،     ) 1968(براي مثـال افـرادي همچـون تـوزي          . صورت پذيرفته است  
 ةدر تپـ  ) 1967( 3در الديـز، دكـاردي    ) 1976( 2 غالمان، هيـوم   ةدر دهان ) 1966( 1شراتو

البته اين تعداد به نسبت استعداد . ندا هفعاليت كرد  بمپورة در در)1937 (4بمپور و اشتاين  
  .استي منطقه بسيار ناچيز و كم ختشنا باستان

توجـه  گردد كه به شـواهد عـصر هخامنـشي           دليل ديگر به نوع نگاه نظام قبلي برمي       
ي عـصر   ختشـنا  هـاي باسـتان     فعاليـت  ،درواقـع در نظـام پيـشين      . نمـود  ميبسيار زيادي   

هخامنشي به اوج خود رسيده بود و اين ناشي از توجه بيش از حد نظام پيشين بـه ايـن             
                                                           
1. Scerrato        3. De Cardi 
2. Hume        4. Stein 
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هاي نظام شاهنشاهي در ايران تصاويري       بر روي و پشت اسكناس    .  تاريخ ايران بود   ةورد
بنابراين . ، نقش بسته بود   اند  از تخت جمشيد و يا پاسارگاد كه مربوط به دوره هخامنشي          

هاي خوزستان، فارس و همـدان قـرار گرفتـه            در استان  اغلبهاي هخامنشي كه      محوطه
 ؛شناسي كـشور را بـه خـود اختـصاص داده بودنـد             ستان با ةبودند، سهم زيادي از بودج    

 عصر هخامنشي در    ة غالمان كه يك محوط    ةشناسي دهان  هرچند توجه مختصر به باستان    
شناسي باعث شـده     درواقع نگاه سياسي به باستان    .  بود منظورهمين  به   نيز   استسيستان  

  .ود اختصاص دهدي را در كشور به خشناسي جنوب شرق ايران سهم ناچيز بود تا باستان
 سـت ار كـه هـر سـه مربـوط بـه درون اسـتان سيـستان و بلوچـستان                    ديگسه دليل   

درواقع اين عوامل نيز باعث شـده       . وهوا، دوري از مركز و ناامني       بدي آب  :اند از   عبارت
گرمـاي شـديد در     . بود تا حكومت مركزي در نظام پيشين كمتر به اين منطقه توجه كند            

 زميني مركـز    ةساعت24 ةروزه، فاصل 120مي تابستان، وجود بادهاي     هايي از بهار و تما     ماه
كز توليـد مـواد   ا مر،با تهران و نزديكي اين منطقه با پاكستان و افغانستان    ) زاهدان(استان  
منطقه به محلي براي ترانزيت قاچاق كاالهـاي ممنوعـه و   اين   باعث شده بود كه      ،مخدر

  .افزايش دهد منطقه در اينمني را اافيوني تبديل شود و در نتيجه نا
د و رونـق    ركـ  نگاه به منطقه تغييـر    نوع   57پس از پيروزي انقالب اسالمي در بهمن        

البته . كم شروع شد   هاي ارتباطي اصلي كم    دليل قرار گرفتن منطقه بر سر راه      ه  اقتصادي ب 
ن شناسـا   و اين امكان را بـه باسـتان        ازگشتدر پي توجه بيشتر به اين منطقه امنيت نيز ب         

 ،شناسي و در پي ايجاد شرايط مناسب در منطقـه          د تا فارغ از نگاه سياسي به باستان       اد مي
  .خود را آغاز كنندهاي علمي  فعاليت

هـاي مختلـف كـه خـود         قرارگيري استان سيستان و بلوچستان بين مناطق و فرهنگ        
 در  يختشنا  كمبود مطالعات باستان   است، و هاي مختلف    گوياي محلي براي تالقي تمدن    

عنوان بهـشتي بـراي      ه در نظام گذشته باعث شده تا اين منطقه ب          خصوصاً ،هاي قبل  دوره
 بهـشتي كـه شـواهد تمـدني از ادوار سـنگ در الديـز تـا                  ؛شناسان معرفي گـردد    باستان
ديگر استان سيستان و     عبارت هب.  قاجار را در دل خود جاي داده است        ةهايي از دور   تمدن

 مجموعه و اين    استواهد باستاني ادوار مختلف زندگي بشر       از ش اي    مجموعهبلوچستان  
هـاي   ثرات تمـدن  أثير و تـ   أكنـد كـه در آن شـواهدي از تـ           زماني ارزش بيشتري پيدا مي    

 جنـوبي دريـاي     ةحاشي(، جنوب   )آسياي ميانه (هايي در شمال      همچون محوطه  ،جوار هم
الت مركزي ايران   هايي در ف   تمدن(و غرب   )  هند ةتمدن در (، شرق )عمان و خليج فارس   

  .دديده شو) النهرين و بين
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  شناسي در خدمت همبستگي ملي باستان
و ) هـا  زابلـي  (ها گونه كه از نام استان سيستان و بلوچستان مشخص است سيستاني     همان

 كه شامل   است سيستان   ،بخش شمالي استان  . كنند   در اين منطقه زندگي مي     ها  بلوچستاني
، هـست تر نيـز      و بخش جنوبي استان كه وسيع      شود  ميشهرهايي همچون زابل و زهك      

بلوچستان است كه شـهرهايي همچـون ايرانـشهر، خـاش، سـراوان، نيكـشهر، سـرباز،                 
. )85-62: 1374 ،دسجاديسي(قصرقند، كنارك، بمپور و چابهار را در خود جاي داده است

شناسـان   انكه باسـت  است   باعث شده    ، يعني وجود دو منطقه با دو نام متفاوت        ،همين امر 
گونـه كـه     همان. هاي متفاوتي مواجه شوند    در نگاه اول انتظار داشته باشند كه با فرهنگ        

 رفتارهاي مـشترك و     ، با محيط طبيعي مشترك    يها در صفحات پيشين اشاره شد، تمدن     
 خوي، لباس، فيزيك ظاهري،    لق و اين رفتارها كه در خُ    . دهند مشخصي را از خود بروز مي     

د، گوياي همبـستگي و يكپـارچگي     شو  نايع دستي و غيره منعكس مي     سازي، ص  ساختمان
 .استهاي سياسي و قوميتي  بندي  سواي تقسيم، طبيعي مشابهمردمان مناطق با محيطِ

 سيـستان و بلوچـستان فعاليـت        ةشناس در هـر دو منطقـ       عنوان باستان  هنگارنده كه ب  
ـ رباز وجود داشته اسـت   كه از ديـ ، در طي مطالعات خويش به اين يكپارچگي  كند مي

 ، واقـع در بلوچـستان     ، بمپـور  ة در در  .م. سـوم ق   ةمردماني كه در اواسـط هـزار      . پي برد 
نـد، مـشابه    ا  هكـرد   از تمدن بمپور زنـدگي مـي       IV-VIهاي    بين دوره  ، بمپور ة تپ خصوصاً

سـازي   ، سـفال انـد  زيـسته  زنـدگي مـي  IV  ة سيستان در دورةمردماني كه در شهر سوخت
هـاي   هـاي فرهنگـي در محوطـه        البته اين تـشابه در داده      .)196: 1973ميدو،  ( دنا  هكرد مي

عنـوان   هب. بمپور در بلوچستان نيز ديده شده استو  يحيي در كرمان  ةديگري همچون تپ  
  II-IIIهـاي   بمپـور دوره و يحيـي  ةتپـ  IVc ةهـاي دور  مثال شباهت زيـادي ميـان سـفال   

 درواقع ايـن تـشابه      ).132: 1977،  1بسارتانْت  سكي و اِشم  وولَمبِرگ كارل (د  شو مي ديده
رفتاري در يك فعاليت صنعتي كه بر روي يك اثر هنري و فرهنگي منعكس شده است،                

 و  ،انـد   مشترك قـرار گرفتـه      كه در محيطي تقريباً    ستها از طرفي گوياي نياز مشترك آن     
 مختلـف   هـاي   ارتباطي بـين تمـدن     ةعنوان حلق  شان به ازطرف ديگر گوياي نقش مشترك    

 ، بلوچـستان ة بمپـور در منطقـ  ةي كـه در در    ختشـنا  نگارنده طي دو بررسي باستان    . است
ـ  ةي در حـوز   ختشنا ، يك بررسي باستان   )2004مرتضوي،  (ي   ميالد 2002درسال    ة رودخان

 ندانمامسو يك بررسي     ) الف -1386،  مرتضوي(  شمسي 1384 سال   دردامن در بلوچستان    
 ) ب –1386،  مرتـضوي ( شمـسي    1384يستان در سـال      س ةي در شهر سوخت   ختشنا باستان

                                                           
1. Lamberg - Karlovsky & Schmandt - Besserat 
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البته ناگفتـه   .  به اين يكپارچگي و شباهت فرهنگي بيشتر پي برده است          ،انجام داده است  
در ازجملـه   هـاي فرهنگـي ايـن دو منطقـه كـه              در برخـي جنبـه     هـايي   نماند كه تفاوت  

تفـاوت در  وجود شود كه اين خود به دليل     ها منعكس شده است، ديده مي      هاي آن  سفال
اما بايد متذكر شد كـه مـوارد تـشابه و همـساني در بـين                . محيط طبيعي دو منطقه است    

هـا بـسيار بيـشتر از        هـاي تجـاري آن     هاي دو منطقه و حتي در فعاليـت        هاي سفال  گروه
كـه  ــ   ) فرهنگـي، اقتـصادي و اجتمـاعي      (اين اختالفات رفتاري    . هاست هاي آن   تفاوت

م نيـز   ه مشخص و نزديك بهةدر دو محل از يك منطقممكن است ـ ند  هستي نيز ئجز
بـين   (1381عنوان مثال نگارنده در طي دو دوره متفاوت يكي در سـال              ه ب ؛مشاهده شود 

 دامــن ةدر در 1384، و ديگــري در ســال )2004مرتـضوي،  ( )ايرانــشهر و چــاه حــسيني
قـرار  ) نـشهر ايرا(هاي بلوچستان     كه هر دو در يكي از شهرستان       ) الف -1386،  مرتضوي(

 ايـن   ج نتـاي  ةي انجام داده است و پس از مقايـس        ختشنا اند، مطالعات ميداني باستان    گرفته
 ة در هـزار   ،كيلومتري دامن 15 دامن در    ةمطالعات متوجه شده است كه مردمي كه در در        

ايـن  . نـد ا  ه داراي معيشت دامداري و باغداري بود      ند، احتماالً ا  هكرد  زندگي مي  .م.سوم ق 
 ،بـوده  مـاهور  صورت تپـه   هها و محيط طبيعي كه ب      هاي آن   محوطه ةروي انداز از  موضوع  

هـاي   گيـري محوطـه     طبيعـي شـكل    هاي  گونه محيط   در اين  .خوبي قابل مشاهده است    به
شـويم كـه مـردم ايـن         شناسانه متوجه مـي    مردمامروزه نيز با نگاهي     . بزرگ امكان ندارد  

 ايـن دره،    ةتـرين جامعـ     كـه بـزرگ    ندهـست منطقه داراي معيشت دامـداري و باغـداري         
در مقابـل و    . يك روستا فراتر نرفته اسـت     حد  است كه از    ) دامن(روستايي به همين نام     

  امـا در محـيط طبيعـي كـامالً         ،تر، همان مردم و با همان قوميـت        كيلومتر آن طرف  15در  
هر و  در اينجـا شـهرهايي بـا نـام ايرانـش          . اند  رفتاري متفاوت از خود بروز داده      ،متفاوت

هاي  كه محوطه نكتة جالب توجه اين است      . اي دارند  بمپور داريم كه كشاورزي گسترده    
. تـر هـستند    دامن بسيار بزرگ   ةزمان در در   هاي هم   اين منطقه از محوطه    .م. سوم ق  ةهزار

هاي كشاورزي وسيعي ميان ايرانشهر       متوجه شد كه زمين    1381در بررسي سال    نگارنده  
شـناس    باسـتان  ،قابـل ذكـر اسـت كـه اشـتاين         . )2004مرتضوي،  ( دان و بمپور قرار گرفته   

 كه در اوايل قرن بيستم از منطقه بازديد كرده بـود نيـز بـه ايـن                  ،االصل انگليسي مجاري 
 سومي كه در اين منطقه      ةهاي هزار  محوطه. )105: 1937اشتاين،  ( نكته اشاره نموده است   

ـ  هـدف   . هـستند  دامـن    ةود در در  تر از نوع خـ     مراتب بزرگ  اند نيز به   قرار گرفته   ةاز ارائ
لحاظ از ،ي در يك منطقه   ئمطلب فوق اين است كه بيان شود ممكن است اختالفات جز          

هاست  اختالفات در محيط طبيعي آن    وجود   وجود داشته باشد كه خود ناشي از         ،رفتاري
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 ، بلوچـستان نيـز ديـده شـود    ةم در منطق هو اين امر ممكن است در دو محل نزديك به        
 پس چگونه ممكن است بپـذيريم بـين         ؛خوانند ها همواره خود را بلوچ مي      لي مردم آن  و

كه داراي رفتارهاي فرهنگي مشابه بسياري كه ريشه در ـ  سيستان و بلوچستان ةدو منطق
   ـ اختالف وجود داشته باشد؟ها دارد تاريخ آن

اخـت اشـياء     در ساخت و پرد     خصوصاً ،البته بايد متذكر شد كه اين شباهت رفتاري       
 فراتر از مرزهاي امروزي اسـتان سيـستان و بلوچـستان بـوده              .م. سوم ق  ةزينتي در هزار  

: نويـسد  خصوص مي   در اين  ، سيستان ة حفار شهر سوخت   ،دسجاديدمنصور سي سي. است
هاي فيـروزه،   ، در شهر سوخته نيز كار سوراخ كردن مهره )در دامغان ( حصار   ةهمانند تپ «

هاي مورد استفاده بـراي كـار در روي سـنگ الجـورد،              وك مته با همان روش و همان ن     
 منـد   نظـام نگارنـده نيـز در طـي بررسـي          . )53: 1382 ،دسجاديسي(گرفته است    انجام مي 

كـه  كـرده  هر استامپي از جنس الجورد كشف  سيستان تعدادي مةخويش در شهر سوخت 
 است .م.اره سوم ق عظيم در هزةتجاري مردم اين محوطي ـ  هاي اقتصاد گوياي فعاليت

اين تشابه رفتاري در ساخت و پرداخت اشياء در دو محوطه كـه             . ) ب -1386،  مرتضوي(
. اسـت ها با يكـديگر      اند، گوياي ارتباط آن     زيادي از يكديگر قرار گرفته      نسبتاً ةدر فاصل 
هـاي   كنند تا ضـمن تبعيـت از خواسـته          جوامع سعي مي   ،گونه ارتباطات   در اين  ،درواقع

ايـن   كاالهاي خويش، به نوعي اقدام به فعاليت فرهنگي مـشتركي نماينـد كـه                متقاضيان
شاهد ديگر ايـن    . ها منعكس شده است    شناختي مشترك آن   هاي باستان  در داده ها    فعاليت

 فراتـر از مرزهـاي امـروزي اسـتان     .م. سوم قةادعا كه يكساني و تشابه رفتاري در هزار  
 كه نگارنده نيز در طي      استداري   وف سوراخ سيستان و بلوچستان بوده است، وجود ظر      

 الف و   -1386،  مرتضوي( دامن   ة در شهر سوخته و در     1384هاي خويش در سال      بررسي
ايـن  . كشف كرده اسـت  )217: 2004مرتـضوي،  (ر  بمپوة در1381 و در بررسي سال      )ب

 ةهايي همچون تپـ   در محوطه، دامن، دره بمپور و شهر سوخته     ة عالوه بر در   ،نوع ظروف 
شـده  النهرين نيز مشاهده     تپه در گرگان و بين     يحيي در كرمان، حصار در دامغان، تورنگ      

 با توجه به موقعيـت اسـتان سيـستان و           ،بنابراين. )551: 1977سكي،  وولمبرگ كارل (است  
رسد كـه    هاي ارتباطي مهمي قرار گرفته است، طبيعي به نظر مي          بلوچستان كه بر سر راه    

 هنـد و  ةدر( ارتباطي ميـان شـرق و غـرب    ةعنوان حلق ه ب.م.وم ق س ةاين منطقه در هزار   
 جنوبي درياي عمـان و      ةآسياي ميانه و حاشي   ( و شمال و جنوب      ،از طرفي ) فالت ايران 

 ةلـ هكـه در و را، ارتباط ساكنان منطقه اين .  باشدكرده عمل ،ازسوي ديگر ) خليج فارس 
 سيـستان و    ةدمـان دو منطقـ    وجود آمـده بـود و مر      ه   جنوب شرق ب   ةاول در درون منطق   
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. گسترش دادنـد   ،شان دليل نياز مشترك  ه   در نهايت ب   ،بلوچستان آن را تجربه كرده بودند     
كـه در   ست  ها گوياي يكساني در نيازها و رفتارهاي فرهنگي و اقتصادي آن         موضوع  اين  

  .كرده استتر متصل   بزرگةها را به يك حلق نهايت آن
 بمپور در   ةي كه براي ساخت اشياء زينتي در در       نويسد سنگ صابون   ل مي فيليپ كوه 

گرفته از    مورد استفاده قرار مي    .م. سوم ق  ة سيستان در هزار   ةبلوچستان و در شهر سوخت    
ايـن يكـساني خـود      . )113: 1977كوهـل،   (ست  شده ا  معادني در اطراف زاهدان تهيه مي     

البتـه  . اسـت پيش  هزار سال    پنج گوياي شناخت مردمان اين منطقه از يكديگر در حدود        
شده  در هر دو منطقه ديده ، يعني دوران تاريخي و اسالمي  ،هاي بعدي  اين روند در دوره   

 امـا   .دكرتوان به آن استناد      دليل محدوديت مطالعات اين دو دوره كمتر مي        ه ب ، هرچند ؛است
هاي دوران تـاريخي      دامن شواهدي از سفال    ةر اطراف رودخان   د 1384طي بررسي سال    

  .) الف-1386 ،مرتضوي( ي كشف شد كه بسيار مشابه نوع خود در سيستان بودو اسالم
  بـا  .م. سـوم ق   ة هـزار   خـصوصاً  ،طور كه گفته شد اين مناطق در ادوار مختلف         همان
 در تجـارت بـا      ،عنـوان شـركاي تجـاري      هرسد ب  ند و به نظر مي    ا  هبوددر ارتباط   يكديگر  

ر اين امر   دشناسان زيادي    باستان .ندكرد  فعاليت مي  .م. سوم ق  ة در هزار  ،مناطق دوردست 
 متـصل   .م.سوم ق  ة هند در طول هزار    ةند كه بلوچستان، فالت ايران را به در       ا  القول متفق
 و  ، بـه كرمـان    ،ين راه بعد از طي مسيري از طريق بمپـور و جازموريـان            ا. كرده است  مي

شـواهد  . )30: 1974،  ؛ تـوزي  63: 1986،  1شافِر(د  ش  به فالت مركزي ايران متصل مي      نهايتاً
 4 و 3هـاي   دورهمربـوط بـه    ، سـيلك كاشـان  ة مكشوفه در تپـ  ،مربوط به سنگ الجورد   

  بـر  كـه قـبالً   را   اي  وظيفـه امروزه نيز اين منطقه همان      درواقع  البته  . گوياي اين امر است   
 هند را از طريق جنوب شرق ايران بـه غـرب            ة نيز در  يهاي ديگر   راه شته است، عهده دا 

ها از طريق كويتـه در پاكـستان، مكـران و جنـوب شـرق                يكي از اين راه   . درك متصل مي 
راه ديگر مكران را به بمپـور و        . نمود تر متصل مي    هند را به مناطق غربي     ة در  نهايتاً ،ايران

 شـمال كـالت و      ، هند از طريق كويته    ةدر. )556: 1979رايكس،  (د  كر  يحيي وصل مي   ةتپ
شد و در نهايت اين جاده از طريـق افغانـستان            صل مي به دشت سيستان مت   نيز  كوه تفتان   

 مهـم همچنـين بـه منـاطق غربـي از طريـق              ةايـن در  . گرديـد  به تركمنستان متصل مـي    
 خود بـا تمـدن هيرمنـد در سيـستان و نمازگـاه در               ةنوب كه به ـ   مونديگاك در افغانستان  

ـ آسياي ميانه ارتباط داشت ر ارتباطي راه بين راه ديگ. )1: 2002، 2جانسن(شد   متصل مي 
كـه  نيـز  هاي ارتبـاطي ديگـري    راه. ستبلوچستان و شهر سوخته در سيستان ا   بمپور در 

 ةهـا در    يكـي از ايـن راه      . وجود دارد  كرد به ساير مناطق متصل مي     جنوب شرق ايران را   
                                                           
1. Shaffer        2. Jansen 



ب.مطالعة مورد استان س: شناسي و همبستگي ملي باستان  

  

 

131

 بـه البـرز و   هـاي جنـوبي و مركـزي زاگـرس و نهايتـاً       بمپور در بلوچستان را به بخـش      
. )556: 1979رايكـس،   (كرد   گري سيستان را به خراسان و البرز متصل مي        آذربايجان و دي  
 دامن در   ةكه امروزه در  را  همان نقشي   : نويسد  مي ،شناس ايتاليايي   باستان ،ماريتسو توزي 

هـاي   ستان و بخـش   چـ هاي جنـوبي در بلو      ارتباطي ميان بخش   ةعنوان حلق  هبلوچستان ب 
 البتـه   .)10: 1970تـوزي،   (ت   عهده داشته اسـ    ، در گذشته نيز بر    داشتهشمالي در سيستان    

وي كه هم در شهر سوخته در سيستان و هـم در دامـن در بلوچـستان حفـاري نمـوده                      
 اشـياء   هچنين با استناد ب    هاي فوق و هم    است، پس از مطالعات اشياء مكشوفه از محوطه       

؛ 1968؛  1967دكـاردي،   (ر   بمپـو  ةمكشوفه از حفاري بئاتريس دكـاردي انگليـسي در تپـ          
 خـوراب   ةدر محوطـ  ي   بمپور و حفاري و    ةر اورل اشتاين در در    هاي سِ   و بررسي  )1970

  .ه استكرد، اين ادعا را مطرح )1937؛ 1934؛ 1928اشتاين، ( در نزديكي ايرانشهر
    

  گيري نتيجه
 سيـستان و بلوچـستان گويـاي        ةهاي باستاني دو منطقـ      شواهد مكشوفه از محوطه    ةعمد

هاي   اقتصادي اين خطه در دوره     و منطقه در معادالت فرهنگي      نقش مشترك و فعال اين    
طور كه در سطور پيشين اشاره شد محيط طبيعـي مـشترك ايـن دو                همان. استمختلف  

 در  ، اعم از اجتمـاعي، فرهنگـي و اقتـصادي         ،ها منطقه باعث شده است كه رفتارهاي آن      
 با نگـاهي بـه ايـن دو         امروزه نيز . هاي مختلف يكسان و مشابه يكديگر باشد       طول دوره 

ورسوم، خلق و خـو       آداب  شويم كه مردمان اين دو خطه داراي فرهنگ        منطقه متوجه مي  
 اگر تفاوت بسيار مختصري وجـود دارد،        ،درواقع. هستند يكساني   و حتي معيشت تقريباً   

هـاي   بـا توجـه بـه شـواهد و داده         . استناشي از تفاوت مختصر محيطي اين دو منطقه         
سـخ بـه ايـن      ابنابراين در پ  .  در ادوار پيشين نيز قابل مشاهده است       وضوعم اين   ،باستاني

آيا يكپارچگي فرهنگـي و همبـستگي ملـي در اسـتان سيـستان و بلوچـستان                 «ال كه   ؤس
توان بيان كرد كه اين همبستگي ريشه در تاريخ اين مرزوبـوم             گونه مي   اين »وجود دارد؟ 

 ، تا بـا حفـظ مـشتركات فرهنگـي         اند  دهكردارد و مردمان اين خطه در طول تاريخ سعي          
 سـعي شـد تـا بـر         سطور گذشـته  در  . ندسازنيازهاي مشترك خويش را با تعامل مرتفع        

  .هاي اين تعامل ارائه گردد ي برخي از شواهد و يافتهختشنا اساس مطالعات باستان
ز اند تا با اسـتفاده ا      هاي اخير دشمنان اين مرزوبوم سعي نموده       سفانه در طول دهه   أمت
كـه بـا يـك        درحالي ؛ايجاد كنند  اختالف   ،ها  ها و سيستاني    بلوچهاي مختصر بين     تفاوت

. انــد هــا داراي يــك فرهنــگ مــشترك  آنيشــويم كــه هــر دو نگــاه كلــي متوجــه مــي
 از اين فرهنگ به نام فرهنـگ سيـستاني و          ،شناسان غربي   باستان  خصوصاً ،شناسان باستان
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فرهنگ جنوب شـرق ايـران      را  ها فرهنگ اين منطقه       بلكه آن  ،كنند يا بلوچستاني ياد نمي   
هاي باستاني استان كرمـان      محوطهتوان    ميحتي  گسترة شمول اين نام     اند كه در     نام نهاده 

 يعنـي جنـوب   ،گوياي يكساني فرهنگـي ايـن خطـه    موضوع  درواقع اين   . را هم گنجاند  
پيـشرفت و   همان عوامل محيطي مشترك كه در گذشته باعث ظهـور،           . شرق ايران است  
 ها شده بود، بر خلق و خو و رفتارهاي فرهنگي مردمان اين دو منطقـه               سقوط اين تمدن  

ن عوامل مشترك امروزه نيز وجود دارند و فرهنگ اين دو منطقه           ي ا .ثير گذاشته بود  أ ت نيز
 امروزه اتصال چابهار در بلوچستان از طريق ايرانشهر، بمپـور          ،درواقع. اند ثر ساخته أرا مت 

 هنـد و افغانـستان در شـرق و خلـيج            ةان به ميلك در سيستان، باعث اتـصال در        و زاهد 
اين همـان   . با فالت ايران در غرب و آسياي ميانه در شمال شده است            فارس در جنوب  

هـاي قبـل از مـيالد مـسيح، در دوران            منطقـه در هـزاره    ايـن   اي است كه     نقش و وظيفه  
  .نموده است تاريخي و اسالمي ايفا مي

مجدد و منطقي اين دو منطقه نه تنها باعث رونق اقتصادي استان و در سـطح                ارتباط  
. آورد  مـي ز فـراهم    يـ  بلكه موجبات اتحاد و همبستگي ملـي را ن         ،شود تر كشور مي   وسيع

كيد بر مشتركات اين مناطق كه از ديرباز وجود داشته است بايـد در صـدر اهـداف و                   أت
ردمان با همين رفتارهـاي مـشترك فرهنگـي،          چرا كه اين م    ؛هاي دولت قرار گيرد    برنامه

. انـد  خـوبي زنـدگي كـرده      ها در كنار يكديگر و بـه       هزارهدر طول    ،اجتماعي و اقتصادي  
ها فراتر رود و بـا   هاي مادي به موزه شناسي نيز اگر از حفاري صرف و انتقال داده    باستان

وقت اسـت    ازد، آن ها بپرد  كنكاش در فرهنگ مردمان اين مناطق به معرفي اشتراكات آن         
همـين  . گيـرد  بندد و جاي آن را همدلي و همبستگي مي         كه تفرقه و دشمني رخت برمي     

هـاي   ها در طـول هـزاره      عنصر همدلي و همبستگي مردمان اين مناطق عامل موفقيت آن         
در كنـار   ها از شرايط محيطي مناسـبي همچـون تمـدن مـصر     اگرچه آن. قبل بوده است

ند تـا از طريـق كـشاورزي مطمـئن بـه امـورات خـويش                ا  هود نيل برخوردار نب   ةرودخان
هـا    محيط طبيعـي يكـسان آن      ةكه نتيج ـ   دليل همدلي و همبستگي فرهنگي    ه  بپردازند، ب 

 ارتبـاطي   ةعنـوان حلقـ     به ،ند از موقعيت خاص مناطق خويش بهره برده       ا  هتوانستـ   است
 خليج فارس و    ةي حوز ها  هند در شرق، آسياي ميانه در شمال، تمدن        ةاقتصادي ميان در  

النهرين در غرب مطرح گردند و       هاي فالت ايران و بين     تمدنو  درياي عمان در جنوب،     
هـاي   عنوان مركز مهم توليد اشـياء و سـنگ         ه بلكه ب  ، ارتباطي ةعنوان حلق  هبعدها نه تنها ب   

اميد اسـت بـا درك      . )106: 2005مرتضوي،  (شوند   مطرح   .م. سوم ق  ةقيمتي در هزار   نيمه
  .ر و عبرت گرفتن از گذشته شاهد رشد و شكوفايي استعدادهاي خاص اين منطقه باشيمبهت
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