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داستان باستان

وجود رود دائمی هلیل، چاه های آرتزین، شرایط مناسب محیط زیستی، 
دشــت پهناور و حاصلخیز با کوه های بلنــد و انواع معادن طبیعی مانند 
مس، ســنگ کلوریت ( صابونی )، فیروزه، عقیق و احتماال الجورد، یکی از 
برجســته ترین مراکز صنعتی در شرق باستان در طول هزاره سوم پیش از 
میالد به مرکزیت ُکنارصندل امروزی را موجب شــده اســت. مرکزی که 
دســت کم مصنوعات هنری استادانه تزیین شــده – به ویژه ظروف سنگی 
کلوریتی تولید شده در کارگاه های سنگ تراشی متعدد آن – به سراسر نقاط 
در طول هزاره ســوم پیش از میالد صادر می شــده است. باستان شناسان 
تاکنون وجود این اقالم تجاری را در ســرزمین ایالم در جنوب غرب ایران، 
چندین شــهر ســومری، محوطه هایی در منطقه «دیالــه»، از «ماری» در 

فرات میانی، از جزیره تاروت در شبه جزیره عمان گزارش کرده اند.
جنوب شــرق ایران از دیدگاه باستان شناســی تقریبا بکر و کارنشــده 
است. محوطه های باستانی شهر سوخته در استان سیستان و بلوچستان 
و «شــهداد» در اســتان کرمان با گورســتان های عظیم مملو از هدایای 
تدفینی بســیار فراوان نهفته در آنها و محوطه هــای صنعتی «ابلیس» 
و «یحیــی»، محوطه هایــی انگشت شــماری هســتند کــه از حدود ۵۰ 
ســال پیش به خوبی معرفی شــده اند. به فاصله نه چنــدان دور از این 
محوطه هــا، در دره هلیل رود و در محدوده ۲۸ کیلومتری جنوب شــهر 
جیرفت، بقایای یکی از بزرگ ترین مراکز تمدن شهری و یکی از غنی ترین 
مناطق کشــاورزی با معادن فراوان در شرق باســتان قرار دارد. تمدنی 
قابل مقایســه با تمدن های هزاره ســوم در بین النهرین، مصر و دره سند 
که خأل بزرگ جغرافیای سیاســی منطقه را در هزاره سوم پیش از میالد 

ُپر می کند.
در کنارصندل جنوبی، بخشــی از کاخ شــاهی در دژ مرتفع که زمانی 
در قلب شهر بر روی تپه ای باستانی برپا شده بود، بخش هایی از منطقه 
صنعتگران و همین طور بخش هایی از مناطق مسکونی این شهر گسترده 
باستانی شناســایی و کاوش شده است. شهر باســتانی ُکنارصندل جنوبی 
دســت کم در حــدود دو کیلومتر در دو کیلومتر و تا دو کیلومتر در ســه 

کیلومتر وسعت داشته و از این لحاظ با بزرگ ترین شهرهای هم زمان در 
ایران، بین النهرین و دره ســند برابر بوده اســت. در کنارصندل شمالی، با 
سازه خشتی عظیم و سکویی مرتفع و پله پله ای روبه رو هستیم که قابل 
مقایسه با سازه هایی است که آن را مدت ها پیش در جنوب غرب و غرب 
ایران و بین النهرین می شناختیم. اما این سازه که در کنارصندل شمالی از 
دو ســکوی مطبق تشکیل شده، ابعادی غول آسا دارد. ابعاد این سازه در 
سکوی زیرین حدود ۳۰۰ متر در ۳۰۰ متر است که از این بابت بزرگ ترین 
ســکوی پله ای در تمامی طول تاریخ مشرق زمین طی هزاره های سوم تا 
اول پیش از میالد به شمار می رود. نقشه آن چهارگوش و ارتفاع کنونی 

آن از ســطح زمین های اطراف در حال حاضر ۱۷ متر است که شش و نیم 
متر از آن مربوط به ســکوی اول یا زیرین است و از بلندای سکوی دوم یا 
باالیی ۱۰و نیم متر باقی مانده اســت. مدارک به دست آمده نشان می دهد 
که دست کم سکوی دوم یک بار بازسازی شده و بر ابعاد آن افزوده شده 
اســت. ابعاد بنای اصلی این ســکو حدود ۱۵۰ متر در ۱۵۰ متر است. به 
دلیل رانش بخش های باالی ســازه و انباشته شــدن آن در پای سکوها، 
اندازه گیری دقیق طول و عرض ســکوها تا برداشتن کامل این انباشت ها 
امکان پذیر نخواهد بود. سطح بیرونی یا نمای جبهه شمالی این سازه در 
ســکوی زیرین با نیم ستون های عظیمی به قطر حدود سه تا چهار متر و 

ُکنارصندل، شهری در آغاز دوران شهرنشینی
کاوش های باستان شناختی جیرفت در حوزه تمدنی هلیل رود

 یوسف مجیدزاده

 دکتر یوســف مجیدزاده، سرشــناس ترین استاد باستان شناسی ایران اســت که توانســته با توجه به جایگاه علمی معتبر و بین المللی خود، 
باستان شناسی ایران را در عرصه بین المللی معرفی کرده و به جایگاه واقعی آن نزدیک کند. از جمله خدمات ارزشمند این استاد برجسته،  عالوه 
بر تألیف کتب و مقاالت علمی معتبر، سرپرستی کاوش های جیرفت و کشف و ارائه مستندات پیشگامی هلیل رود در دوران «آغاز شهرنشینی» و 
پیشگامی در تمدن در هزاره سوم پیش از میالد است که معادالت سنتی و تعریف بین النهرینی از مفهوم «تمدن» را دستخوش تغییر کرده است.
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