
  

  

  

  

  

  )شهرستان لنگه (  پاسگاه ساحلي بندر شناس ةبررسي محوط

  

  بخش رويا تاج

  ت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد همدانئو هيضع

  علي شريفي

  يشناس كارشناس باستان

  

  

  مقدمه

بوده ار ذثيرگأ تهمجوار خود  بر جوامعاش پيوسته ا فرهنگ چند هزار سالهسرزمين پهناور ايران ب

كيد بر أ ت از اين گفتارثر نشده؛ هدفأ معنا نيست كه خود از جوامع ياد شده مت بدان اين.است

به رغم تمامي فراز و .  است وجود داشتهها  ديگر تمدن وي ايران تمدنتعاملي است كه بين

 ايراني ةهاي بيگانه بر اين سرزمين، روح و سليق استيالي موقتي فرهنگ و  ايران تاريخهاي نشيب

. اند ه فرهنگ ايراني همسو شدة با فلسفاي هها به بهترين شيو  اين ناهمگونيو عمدتاً نرفته از ميان

ويژگيهاي فرهنگي زمان خود را ديگري،  ا مانده از پيشينيان، سفال بيش از هر شيجدر ميان آثار ب

 است كه ييها هعالوه بر پايداري و ماندگاري در محيط، سفال جزء معدود فرآورد. اردد ميبيان 

رو پس از  شود؛ از اين ميي بردار ة بهره آن به راحتي در دسترس بوده و به سرعت آمادةاد اوليمو

ود و همين امر موجب شده تا ش ميي انسان يافت ها هگا  در تمامي سكونتسفال تقريباً، ابداع
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 ساخت و ة با اين حال محدوديت در شيو.آن نمود يابد به خوبي درها و ساليق بومي  ويژگي

 نسفالي ميان آثار ات اصولي تشابه برخي عاملي است كه موجب بروز،ي از اصول توليدپيرو

اي   دستهو  گروهي از اين تشابهات تعمدي قابل ذكر آن است كهةنكت. مناطق مختلف شده است

،  نظير همساني معيشتيمتعدد ديگريعوامل  ،محدوديتهاي ياد شدهجز   به.غير تعمدي بوده است

موارد ياد شده، . ثر بوده استؤ مناسبات فرهنگي، و مذهب در اين همگوني م،ارتباطات تجاري

رغم تنوع  روست كه به از اين. ها دامن زده است  به اين همساني،ژه در دوران تاريخي ايرانوي هب

 در اين ي متعددي نيز از همگونيها هنشانلين اين سرزمين طي دوران تاريخي بسيار توليدات سفا

يي ها ه اين تطابق، كليدي است براي شناخت بهتر اقوام و گرو. مشهود استسفال فرهنگي ةگستر

   .دست فراموشي سپرده شده است كه تاريخ بدانها نپرداخته و حضورشان به

 پاسگاه ساحلي بندر شناس در بخش مركزي شهرستان لنگه از جمله مناطقي است ةمحوط  

 بررسي، شواهدي از استقرارهاي دوران طي. تاسونت قرار گرفته كه در ادوار اسالمي مورد سك

 دست آمده عبارتند از قطعات ظروف سفالي  آثار به.دست آمد  در اين محوطه به نيزپيش از اسالم

هايي كه  هبا وجود اشار. اند  كه در سطح تپه پراكنده شدهش از آنة ساساني يا پيمتعلق به دور

، تاكنون مدارك اند هنگه در دوران تاريخي داشتن در متون تاريخي به استفاده از بندر لمورخا

 شدن آثاري از اين دست، ما را پيدا. شناختي مطمئني بر اين گفتار صحه نگذاشته است باستان

هاي تاريك تاريخ كشورمان هدايت  هايي هدفمند براي آشكار كردن بخش سوي پژوهش به

  .  نمايد مي

  

 موقعيت

غربي   يك كيلومتري شمال حدوداًةدر شناس و در فاصلاين محوطه در كنار پاسگاه ساحلي بن

 اين روستا واقع در دهستان مغويه و بخش مركزي .ده استشروستا و در كنار خليج فارس واقع 

 محدود سرخور ملو و از غرب به روستاي بندر گشه از شرق به روستاي ؛باشد ميشهرستان لنگه 

متري  750  حدوداًة فاصلدر بندر گاوبندي -ر لنگه بندة آسفالتة در شمال اين محوطه جاد.شود مي

 . كيلومتري واقع شده استيكو فرودگاه بندر لنگه در حدود 
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 اين .باشد  ميN:26.31.210 آنعرض جغرافيايي و  E:54.48.712  محوطهطول جغرافيايي  

و از جنوب  متر 73 با ارتفاع ميرشكار متر و كوه 135به ارتفاع كله زنگي محوطه از شمال به كوه 

در سطح . هاي اطراف بلندتر است  متر از زمين8اين محوطه حدود  .گردد ميفارس منتهي  به خليج

سطح زمينهاي   از بيشترين ارتفاع محوطهوشود  ميهاي بسياري ديده   پستي و بلندي،محوطه

 يب غربدر جان . استروي آن قرار گرفته  كه پاسگاه انتظامي براست اي ه در نقط و متر8اطراف 

 متر و در 350 جنوبي -ي گسترش اين محوطه در جهت شمال.واقع شده است محوطه يك مسيل

يك حدود  ترين آبادي به روستاي بندر شناس در نزديك. باشد مي متر 200 غربي -جهت شرقي

  .غربي آن واقع است كيلومتري شمال

  

  هيپوشش گيا

صورت  درختان گور و كهور نيز به. دباش ميپوشش گياهي منطقه بيشتر شامل درختچه و بوته 

ثر از آب و هواي بياباني و نيمه بياباني و أ اقليم منطقه مت.شود ميبسيار پراكنده در اطراف مشاهده 

  .گرم و مرطوب است

  

  آثار و مواد فرهنگي محوطه

 بيضي شكل وجود دارد كه در جهت  تقريباًاي ه تپ، متري100 حدود ةدر غرب پاسگاه و به فاصل

سنگ و  شود كه از قلوه ميي معماري ديده ها هروي اين تپه ساز  بر.غربي گسترش دارد -قيشر

غربي پاسگاه و   در شمال.شود مي مذكور گورهايي مشاهده ة در اطراف تپ.اند هساروج ساخته شد

  . حفر گرديده استها ه كانال آبي در صخر، تپهاي ه صخرةدر قسمتي از ديوار

 شامل قطعاتي از اشياء سنگي و يك ها هجز سفالين  بهتي اين محوطهشناخ ي باستانها هداد  

اي  اشياء شيشه ها، هاين داد  عالوه بر.استي آهن و مس ها هپيكرك سفالي و همچنين سربار

   . از اين محوطه يافت شداي ه النگوها و يا دسته ظروف شيشمختلف خصوصاً
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  منابع آبي

هاي مجاور و همچنين   فصول بارندگي در بركه درآوري نزوالت جوي ل از طريق جمعآب مح

  .شود ميمين أهاي آب در نخلستانهاي محوطه ت حفر چاه

  

  ها توصيف داده

براساس انجام . آوري شد برداري تصادفي جمع  قطعه سفال به روش نمونه30 طي اين بررسي،

رو ما  اساني است؛ از اينة اشكاني يا س متعلق به دور احتماالًها ه قطعه از سفالين19شناسي،  ريخت

ها به تمامي چرخساز بوده و از  سفالينه. دهد ة تاريخي سوق ميرا به سمت انتساب محوطه به دور

 لعاب گلي رقيق، و ،ها از قبيل لعاب گلي غليظ انواع مختلف پوشش. پخت كافي برخوردارند

 رنگهاي نخودي، ها وسيع بوده و  سفالينهةطيف خمير. شود صيقلي در ميان آنها يافت مي

ة  چسبانندةماد. شود اي تيره را شامل مي  خاكستري، و قهوه-اي، قرمز خاكستري، نارنجي، قهوه

  . ماسه است- سنگ ريزه، و كاني- آهك، كاني- از انواع متداول كاني، كانيكار رفته در آنها به

و ) BL151-01-BL151-02 - BL151-10-BL151-16( ظرف ة قطعه لب4ها،  از ميان گونه  

گذاري  ، تاريخها هبيش از ساير گون) BL151-01- BL151-01- BL151-01(نيز سه قطعه بدنه 

  .بخشد  شده را قوت ميياد

باز چرخساز با لعاب قليايي سبز روشن  ة يك ظرف دهانه بخشي از لبBL151-01 ةقطع  

ار  كافي برخورد آن كاني است و از پختة چسبانندةاي به رنگ نخودي دارد؛ ماد است كه خميره

 و بوشهرهاي   و همچنين بررسيسلوكيه و تخت سليمانهاي  مشابه اين نمونه در كاوش. است

 ةگونه سفال در دوران اسالمي نيز تداوم يافته و نمون  ساخت اينظاهراً. شود جنوب ايران ديده مي

 لوح -6ير تصو. ( خورد  به چشم ميشوشي دوران اسالمي از كاوشهاي ها هآن در طيف سفالين

  )1 جدول -1

داراي لعاب گلي غليظ  مشخص شده از نوع چرخساز و BL151-02 ة ظرفي كه با شمارةلب  

 نقش كنده ايجاد ةين كرده كه به شيوئ خط دوراني سطح بااليي لبه را تز4. اي است به رنگ قهوه

 نمونه در مشابه اين. باشد ة آن نخودي مي اين قطعه كاني است و خميرة چسبانندةماد. شده
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 -1 لوح -6تصوير ( . و غرب كشور ديده شده بيستونهاي و نيز بررسي سوهارهاي  حفاري

  )1جدول 

هايي از ظروف با پخت كافي و چرخساز هستند   بخشBL151-16 و BL151-10قطعات   

و شاموت ، نخودي BL151-10  ةقطع ةرنگ بيروني، دروني، و خمير. كه پوشش گلي غليظ دارند

اي رنگ با پوشش  ة قهوهداراي خميرBL151-16  ةقطع. ريزه است  از كاني و سنگآن تركيبي

هاي  مشابه هر دو نمونه در بررسي. ة آن تنها از كاني استفاده شده چسبانندةقرمز است و براي ماد

 دست آمده؛ همچنين به ريفاص ابو تلهاي از كاوشBL151-16  ةقطعديده شده؛ نظير دامغان 

 -3 و 2لواح  ا- 8 و 7تصاوير . ( اشكاني قرار داده استةهاي دور آن را در گروه سفالينههرينگ 

  )2 و 1جداول 

 ،دست آمد كه از حيث خميره به) BL151-21 و BL151-06(ة بدنه در اين بررسي دو قطع  

.  است، اواخر اشكانية سفال مشخص،بسيار شبيه به سفال كلينكي رنگ و كيفيت ساخت ،پوشش

دليل  هر دو قطعه به. ة كنده پديد آمده باندي برجسته و سراسري به شيوBL151-21 ةوي قطعبر ر

هاي فني آنها را   با اين حال چنانچه ويژگي،اند شناسي هاي ريخت مقايسه فاقد ،آنكه بدنه بوده

 و 6تصاوير ( .تري براي اشكاني بودن آن خواهيم داشت مطابق با سفال كلينكي بدانيم، دليل قوي

  )2 و 1جداول  -3 و 1لواح  ا-9

 BL151-23 ةنمايد، با شمار ة فرسايش يافته ميلباي كه به ترديد بخشي از يك  قطعه  

شناسي آن امكانپذير نبوده، تنها   نامشخص بودن فرم اين قطعه، ريختبا توجه به. نامگذاري شده

ة نخودي اين قطعه، به نلعاب قليايي سبز روشن بر زمي. به بررسي مشخصات فني آن پرداخته شد

  )2 لوح -9تصوير . (ة اشكاني شباهت داردويژه دور ههاي قليايي دوران تاريخي ب انواع لعاب

ه است كه از شرح آنها خودداري دست داد ناسي ساير قطعات نتايج مشابهي بهش ريخت  

  .كنيم مي
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  يجهنت

 آن اهميت يقعيت جغرافيايشناختي و همچنين وسعت محوطه و مو  متنوع باستانيها هوجود داد

 برخي قابل مقايسه با دورانهاي هي يافت شده از محوطها ه سفالين.دهد  را نشان ميمحدودهاين 

 از آنجا كه سفالهاي دوران تاريخي .هستند اسالمي ةهاي دور گروهي ديگر مشابه نمونهتاريخي و 

 محوطه روزگاري از بنادر مهم شايد بتوان گفت كه اين، اند همحوطه به شعاع فراواني گسترده شد

نظر از نوع كاربري و نقش اين محوطه در گذشته، چنين  صرف. لت اشكاني و يا ساساني بودهدو

هاي دوران تاريخي ايران روشن  ريزي را در دولت بنادر دوردستي، توانايي در كنترل و برنامه

ررسي سطحي است و اظهار نظر اساس بشاره شد نتايج ايراد شده تنها برگونه كه ا همان. سازد مي

 و كاوش محل ها يمها، تعيين حر زني  تجاري محوطه مستلزم انجام گمانهدر مورد كاربري نظامي يا

تر دنياي  هاي بيشتر در اين مناطق بتواند ارتباط قوي ها و بررسي به اميد روزي كه كاوش. است

  .  اثبات نمايدخليج هميشه فارسايران باستان را با 
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   پاسگاه ساحلي بندر شناسةمحوطموقعيت مكاني و عكس هوايي : 1ر تصوي
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  شمال ديد از - پاسگاه ساحلي بندر شناسةمحوط: 2تصوير 

  
   ديد از جنوب- پاسگاه ساحلي بندر شناسةمحوط: 3تصوير 
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  شرق ديد از - پاسگاه ساحلي بندر شناسةمحوط: 4تصوير 

  
  غرب ديد از - پاسگاه ساحلي بندر شناسةمحوط: 5تصوير 
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 6تصوير 

  

  
 7تصوير 



 

  

125   )شهرستان لنگه ( حوطة پاسگاه ساحلي بندر شناس بررسي م

  

  
 8تصوير 

  
 9تصوير 
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 1 ةلوح شمار
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  2 ةلوح شمار
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  3ةلوح شمار
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  فارس هاي تاريخي جزاير و بنادر خليج اسناد و مدارك و نقشه130

  

   قطعهةشمار مقايسه

  )ساساني (21 -56 ة،صفح...تخت سليمان، نومان-1

2-Bushire and angali canal, D.Whitcomb,Fig.5:L) ساساني-اشكاني (  
3-Sasanian pottry in southern iran …, D.Kennet, Fig.2, 

Type:93 )ساساني(  
4-Les plais d`Artaxerexs, R.Boucharlat & A.Labrouusse, Fig.28:3 

)اسالمي(  

5-Seleucia and the three, J.Hansman, Fig.10:2 (   ساساني-اشكاني (

BL151-01 

1-Sohar preislamique note, M.Kervran et F.Hiebert, Fig.8:18 )يساسان(  

2-Bisutun, W.Kleiss, Abb.26:14 )اشکانی(  

 5 :ةشمار ،16ان اشكاني، ارني هرينك، غرب، شكل  سفال ايران در دور-3

  )اشكاني(

BL151-02 

1-Sohar preislamique note, M.Kervran et F.Hiebert, Fig.5:1 )ساساني(  

2-Tell_es Sweyhat, T.A.Holland, Fig.3:19 )رومي،قرن دوم ميالدي(  

BL151-03 

1-K.M.Trinkaus,Damghan…, Fig.20:7 (   ساساني-اشكاني (

2-K.M.Trinkaus,Damghan…, Fig.6:15 (   ساساني-اشكاني (

3-K.M.Trinkaus,Damghan…, Fig.13:2 (   ساساني-اشكاني (

BL151-04 

1-Izeh plain, H.Eqbal, Fig.46:j (   ساساني-اشكاني (

2-Excavation at Kish …, S.Longdon & B.Harden, Fig.3:8 )ساساني(  

BL151-05 

1-K.M.Trinkaus,Damghan…, Fig.17:15 (   ساساني-اشكاني (

2-Tell_es Sweyhat, T.A.Holland, Fig.5:5 ) ميالدي6و5رومي،قرن (  

BL151-10 

1-Bisutun, W.Kleiss, Abb.26:9 )اشكاني(  BL151-11 

1-Sohar preislamique note, M.Kervran et F.Hiebert, Fig.7:16 )ساساني(  BL151-12 
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2-Sohar preislamique note, M.Kervran et F.Hiebert, Fig.4:12 )ساساني(  

1-Qaleh Zohak,W.Kleiss, Abb.22:26 )اشكاني(  BL151-13 

1- Sasanian pottry in southern iran …, D.Kennet, Fig.7:1 )ساساني(  BL151-14 

 ،11كاني، ارني هرينك، جنوب غرب، شكل  اش سفال ايران در دوران-1

 )اشكاني( 1:شماره

BL151-15 

 :شماره ،29كاني، ارني هرينك، شمال شرق، شكل  سفال ايران در دوران اش-1
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