در جست و جوی چگونگی تشکیل ،گسترش و فروپاشی جوامع پیش از تاریخ جنوب شرق آسیا
پژوهشهاي باستان شناسي يكصد سال اخير در جنوب شرقي ايران(استانهاي كرمان ،سيستان بلوچستان ،و هرمزگان) و
كشف آثار چشمگير از محوطه هاي باستاني نظير تل ابليس ،تپه يحيي ،بمپور ،شهر سوخته و نيز جيرفت ،تپه علي آباد بردسير،
گورستان خواجه عسگر بم ،تپه دهنو و ...همگي بر اهميت اين منطقه از حيث مطالعات باستان شناسي داللت دارند .بامرور
فعاليتهاي باستان شناختي حوزه جنوب شرق ايران ،هم اينك حجم گسترده اي از اطالعات درباره جريان روند فرهنگي اين حوزه
در اختيار مي باشد و اين بدين معناست كه بتوان درخصوص بعضي از مباحث بنيادين باستان شناسي منطقه اظهار نظر دقيقتر
نمود.
تكميل و بازنگري گاهنگاري جنوب شرق با نگاه به مطالعات آسياي مركزي و كشورهاي همسايه شرقي كه بعضا
واحدهاي جغرافياي يكپارچه قلمداد گرديده اند ،ضروري به نظر مي رسد كه در برخي از موارد بتوان با همپوشاني مطالعات،
نسبت به درك تسلسل فرهنگي منطقه اقدام نمود .اين درحالي است كه در دوره هاي بويژه دوره نوسنگي اين ارتباط با فالت
مركزي همچون كرمان و فارس قابل درك بوده و درخصوص ديگرمناطق از جمله جنوب خراسان نيز عليرغم كمبود فعاليتهاي
باستان شناختي شايد بتوان شبكه ارتباطي جوامع پيش از تاريخ ،في مابين آسياي مركزي و جنوب شرق را در اين برهه زماني
ترسيم كرد.
بطور قطع اين بدان معناست كه در نشستهاي از اين دست ميتوان به يك اجماع نظر درخصوص گاهنگاري منطقه با
مشاركت درست اندركاران فعاليتهاي باستان شناسي منطقه مبادرت ورزيد .بديهي است استخراج و تدقيق جدول گاهنگاري به
معني استخراج زواياي ناشناخته و كمتردانسته شده روند جريان فرهنگي جوامع در دوران مختلف بوده و هدايت مديران و
كارشناسان را در برنامه ريزي و سطح بندي فعاليتهاي باستان شناختي ياري خواهد نمود.

در زمينه تكميل مطالعات مي بايست مقوله مطالعات ديرين اقليم شناسي از اهميت ويژه اي برخوردار باشد .چراكه بطور
مثال وقفه هاي در روند تاريخي منطقه بويژه در خالل اواخر هزاره سوم ق.م مشاهده گرديده و غالبا از آن دوران به عنوان تاثير
شرايط اقليمي و اوضاع طبيعي ذكر شده است .معهذا هم اينك مدارك كافي قابل استناد و مشخصي در اين باره در دسترس
نيست .اين ابهام در فهم اوضاع اقليمي در محوطه هاي شناخته شده مناطق همجوار نيز كم و بيش وجوهي يكسان دارد .به
عنوان مثال درياچه هامون و جازموريان به عنوان اندوخته اي گرانقدر در افزايش اطالعات ديرين اقليم شناختي ما را ياري خواهند
نمود .بي ترديد با تعميق و گسترش اطالعات ديرين اقليم شناسي بسياري از سواالت بي پاسخ در چرايي تشكيل گسترش و
فروپاشي جوامع پيش از تاريخ جنوب شرق ايران پاسخ داده شده و همپوشاني اين مطالعات با ديگر مطالعات در مناطق فالت
مركزي ايران ،افق روشنتري را پيش روي ايجاد خواهد نمود.
نيمه شرقي فالت ايران از حيث وجود منابع غني معدني در كانون توجه جوامع پيش از تاريخ بوده و اين وجوه برجسته در
نحوه شكل گيري مراكز زيستي كانونهاي فرهنگي ميان رودان تا دره سند نيز موثر افتاده و شالوده تشكيل الگوهاي زيستي
منطقه را باعث گرديده است .در هزاره پنجم ق.م (دوره مس و سنگ) عوامل محيطي ،طبيعي نقش اصلي را در تعيين الگوهاي
استقراري در دشت لوت ايفا مي نمود و به نظر مي رسد همچنان اين عوامل و ارتباطات گسترده فرهنگي ،اقتصادي در شكل
گيري و رشد مراكز استقراري و جمعيتي عصر مفرغ دشت لوت تاثير گذار بوده است .و در پايان اين دوره ما شاهد افول مراكز
زيستي منطقه ميباشيم.
نتايج بررسيهاي باستان شناختي بلوچستان و مناطق همجوار در دوران اسالمي نيز حاكي از ارتباط مكران با خراسان بزرگ
و سيستان از يك سو و با چين درشرق تا عراق از سوي ديگرمي باشد .به نظر مي رسد كه در قرون مياني اسالمي اين منطقه
يكي از محورهاي اصلي بازرگاني دريايي بوده و وجود بندر تيس گواه اين ادعا ميباشد.
پژوهشكده باستان شناسي از برگزاري نشستهاي منطقه اي بارويكرد تحليلي و توجه به مباني نظري باستان شناسي حمايت
نموده و بازنگري ،بازتعريف مطالعات يكصدسال گذشته را با رعايت قوانين ضروري مي داند همچنين اين پژوهشگاه اقدام به

انعقاد تفاهم نامه با مراكز دانشگاهي حوزه جنوب شرق در جهت توسعه و تدقيق مطالعات باستان شناسي در منطقه نموده ،و انجام
كاوشهاي گسترده در زواياي پنهان و تاريك روند جريان فرهنگي منطقه ،و تكميل بررسيهاي باستان شناسي و تهيه اطلس
باستان شناسي را در كارنامه كاري خود دارد.
از ديگر اقدامات آن پژوهشكده باستان شناسي مي توان به :
 -1مذاكره با طرفهاي تفاهم نامه پژوهشگاه اعم از مراكز علمي و پژوهشي داخلي و خارجي جهت كاربرد علوم ميان رشته اي در
مطالعات،
 -2صدور مجوز ادامه كاوش در جيرفت ،كاوش در تپه روباهك و بازنگري كاوش محوطه هاي شاخص منطقه،
 -3آغاز مطالعات باستان شناسي زيرآب با همكاري كشورهاي چين و آلمان از ديگر اقدامات پژوهشكده باستان شناسي در سالهاي
آتي ميباشد.
اميد است با آغاز فعاليت اكيپهاي تهيه اطلس باستان شناسي منطقه از سوي دانشگاه هاي منطقه بتوان از ظرفيتهاي
دانشجويي و پژوهشگران آزاد نيز بهره جست.

بهروز عمرانی

