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 جايگاه اجتماعي زنان در تمدن باستاني شهر سوخته

  1صدرالدين طاهري

  چكيده
در ميان . اند شده شناختي برخي از جوامع باستاني با ساختار مادرمحور اداره مي شناختي و انسان برپاية اسناد باستان

هاي درازمـدت و علمـي مـورد مطالعـاتي      سبب انتشار مداوم نتايج كاوش هاي باستاني ايران، شهر سوخته به تمدن
اين نوشتار، پژوهشي تاريخي است كه از ديدگاه ماهيت  .رود ار ميشم مناسبي براي بررسي جايگاه اجتماعي زنان به

شيوة اسنادي بـا   هاي كيفي و كمي آن به  داده ورود  شمار مي ـ تحليلي و از ديدگاه هدف بنيادي نظري به توصيفي
مشاركت در مهرها كه نشانة جايگاه برجستة اجتماعي، منصب حكومتي يا . اند اندوزي شده گيري هدفمند داده نمونه

اجساد خفته در بسياري از گورهـاي زنانـة    .طور كامل به زنان تعلق دارند تجارت هستند، در شهر سوخته تقريبًا به
ويـژه در دورة   فراواني ايـن اشـيا بـه   . توان صاحب سرمايه دانست اساس شمار باالي گورآوندها مي شهر سوخته را بر

كـم در   دسـت (كند كه زنان شهر سوخته  رسد، آشكار مي ه اوج ميدوم، كه جمعيت و توان بازرگاني شهر سوخته ب
شود  ندرت يافت مي در شهر سوخته، اسلحه به. اند طور ميانگين از مردان ثروتمندتر بوده به) هاي دوم و چهارم دوره
مالكيـت  بـا توجـه بـه    . جاي آن در كنار زنان درگذشته اغلب اشياي زينتي و لوازم گوناگون آرايش نهاده شده و به

رسانده يا به  توان پيشنهاد كرد كه كاالهاي توليدشده در روستاهاي اقماري را زنان در شهر به فروش مي مهرها، مي
شـده در ايـن مقالـه نگارنـده بـر ايـن بـاور اسـت كـه جامعـة            برپاية شواهد تحليل. اند كرده مناطق ديگر صادر مي

خود به شيوة مـادرمحوري اداره شـده اسـت و زنـان آن      سالة 1300كم در بخش مهمي از تاريخ  شهرسوخته دست
  .اند گيري اجتماعي و اقتصادي اين تمدن داشته سهم چشمگيري در شكل

  كليدواژگان
  .زنان، شهر سوخته، عصر مفرغ، مادرمحوري
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  مقدمه
كند  اند كه آشكار مي دست داده شناسان اسنادي به شناسان و باستان هاي گذشته، انسان طي دهه

در . انـد  شـده  اداره مـي  1ع ابتدايي جهان باستان در بسياري از مناطق با ساختار مـادرمحور جوام
، ي، اقتـدار اخالقـ  ياسـ يس يرهبـر اي، ممكن است زنان بيش از مـردان در كسـب    چنين جامعه

ايـن سـاختار اجتمـاعي در ميـان برخـي از      . موفق باشند تيكنترل مالك يا ياجتماع هاي برتري
، سدة نـوزدهم در  ]712، ص4[ر پاييده است، از جمله تا سدة هشتم در ژاپن جوامع بسيار ديرت

امـروز نيـز هنـوز قبايـل      ].2، ص29[و سدة بيستم در برمـه  ] 29، ص14[ميان بوميان استراليا 
هـايي از آن   نشـانه  .دارنـد  4يا مادركانون 3، مادرمركز2بسياري در سرتاسر جهان ساختار مادرتبار

مـام  «، »سـرزمين مـادري  «، »زبـان مـادري  «كه از  ما باز مانده است؛ چناندوره هنوز در گفتار 
  ].16، ص9[گوييم  سخن مي» مادر طبيعت«و » ميهن

 5گرچه همواره اين پندار وجود داشته است كه مادرمحوري درست نقطة مقابـل پدرسـاالري  
ـ ]193، ص16[ 6آدلـر : از جملـه (شناسـان   شناسـان و جامعـه   اسـت، برخـي از انسـان    ، 21[ 7ر، ال

، 28[ 10، الو و شـانكلين ]258، ص32[ 9، پيپل و بيلـي ]2، ص23[ 8، گوتنر ـ آبندروث ]161ص
اند كه مادرمحوري معمـوالً   اين فرض را رد كرده و با پژوهش بر اقوام بومي نشان داده ])275ص

 ينمادهـا  گونه جوامع بر از ديد ايشان، در اين. است 11اي از ادارة جامعه با شيوة برابرانگاري گونه
. همبستگي دارندهر دو جنس  يبر زندگمؤثر  ياجتماع يها آيينبا  شود كه اي تأكيد مي مادرانه
 نيـي تع ابـد ي يپـرورش مـ   آتـي كـه در آن نسـل    را يطيمح طيبودن و شرا مادرخود قواعد  زنان

گيـرد؛ امـا ايـن سـاختار از رشـد       ي زنانه شكل مـي دادهايها و رو حول ارزش فرهنگكنند و  يم

                                                        
1. matriarchy 

2 .matrilineal :شود مادري انجام مي ةاز شاخ در يك خاندان اي كه در آن انتقال دارايي، نام و ارث جامعه  
 ].61، ص26[

3 .matrilocal :70، ص27[ يابند اي كه در آن خانواده پس از ازدواج در زادگاه زن استقرار مي جامعه.[ 
4 .matrifocal :شود و پدر سهم چنداني در مديريت خانه يا  اي كه در آن خانواده زير نظارت مادر اداره مي جامعه

  ].223، ص37[فرزندان ندارد  تربيت
5 .patriarchy :اقتدار  ي واسيس يرهبر يها نقش و يآن مردان قدرت اصل اي از ادارة جامعه كه برپاية شيوه

از  يا مجموعهه ب ي معموالًمردساالر. حاكم هستند ياجتماع ازاتيامت ي را در دست دارند و بر مالكيت واخالق
 يها د و آن را به تفاوتنكن يتسلط عمل م نيا هيتوج در راستايكه  يه داردها يا قوانين تك ، مكتبها هنديشا

  ].65، ص24[ دنده ينسبت م انو مرد انزن نميا يعيطب يذات
6. Margot Adler 
7. Cynthia Eller 
8. Heide Goettner-Abendroth 
9. James Peoples & Garrick Bailey 
10. Barbara Love & Elizabeth Shanklin 
11. Egalitarianism 
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سـاكنان چنـين اجتمـاعي اغلـب     . كنـد  افتن يا كسب مالكيت از سوي مـردان جلـوگيري نمـي   ي
ي سـت يدر سنت ماركس جامعة مادرمحور .كنند ايزدبانوان نگاهبان بركت و باروري را پرستش مي

و  ديـ در تول شكـه زنـان و مـردان    شود انگاشته ميطبقه اشيپ اي جامعه] 194، ص16: ك .ن[نيز 
 .اشتراك دارند برابرطور  قدرت به

گـردان پدرسـاالر بـوده اسـت كـه پـس از        تغيير چنين ساختاري گاه به سبب يورش بيابـان 
هـاي آنـان باورهـا و     يافتن بـه سـرزمين و پيشـرفت    طلب و دست پيروزي بر يكجانشينان آرامش

تـوان بـا نشسـتن خـدايي نرينـه       اين دوران گذار را مـي . اند ها و خدايان خود را رايج كرده كيش
زمان دانست؛ مثالً، جايگزيني مـردوك   هاي ايزدي هم جاي مادرخدا در جايگاه رياست خاندان به

بـا  ) برهمـا، ويشـنو، شـيوا   (گير در ايـالم، سـه مهـادوه     ني رودان، هومبان با پي با تيامت در ميان
پـذيرش سـاختار اقتصـادي    ]. 45، ص8... [پريتيوي ماتار در هند، اورانـوس بـا گايـا در يونـان و    
شان به تجـارت يـا بـاروري زمـين وابسـته       مادرمحور براي يك گروه آرام يكجانشين، كه زندگي

گـردان جنگجـويي    تر است تا بيابـان  برند، بسيار آسان شدن دست به سالح نمي است و براي سير
از آنجـا كـه در ايـن قبايـل     . آورنـد  مـي  كه با جدال و يورش به ديگر قبايل نيازهـاي خـود را بـر   

هـا بـراي    ترين ويژگي براي ايستادن در باالي هـرم رياسـتي اسـت، برتـري در آن     مهمزورمندي 
  .شود مردان ماندگار مي

آمده از شوش شاهد حضـور زنـان در امـور تجـاري و حقـوقي اسـت؛ بـه         دست هاي به كتيبه
در ايـالم  ]. 85، ص12[اي كه گاه همة دارايي شخص به دختـر يـا همسـرش ارث رسـيده      گونه

يافـت و نـام خانـداني     آمد و تداوم مـي  دست مي عيت پادشاهي از طريق شاخة زن بهميانة مشرو
اين جايگاه زنان ايالمي و نيز ايستادن زنان در كنـار  ]. 253، ص15[شد  مادر بر كودك نهاده مي

، 13[شـده در پارسـه    هـاي يافتـه   مردان و گاه برتر از آنان در دورة هخامنشي به شهادت كتيبـه 
هاي تازه بر شمارشان افـزوده   شناختي ديگري كه با كاوش هاي باستان راه دادهبه هم] 42و41ص
هايي هستند كه ما را به دوران مـادرمركزي در ايـران پـيش از     رشته] 16، ص9: ك .ن[شود  مي

  .دهند تاريخ ارتباط مي
هاي درازمدت و استواري علمـي   سبب انتشار مداوم نتايج كاوش شهر سوخته در اين ميان به

اهميتي ) شناختي و تفكيك گورهاي زنانه و مردانه هاي انسان ويژه بررسي به(شده  هاي يافت ادهد
جوي يك جامعة مادرمحور در دوران پيش از تاريخ فالت ايـران، ايـن   و در جست. دوچندان دارد

هاي شهر سوخته، جايگـاه زنـان را در    نوشتار تالش دارد با استناد به آمارهاي در دست از كاوش
  .جويي و شمايي از شيوة اجتماعي ادارة اين جامعه ترسيم كند ين تمدن بزرگ باستاني پيا

  چارچوب نظري و روش پژوهش
ــ تحليلـي و از ديـدگاه هـدف      اين نوشتار پژوهشي تاريخي است كه از ديدگاه ماهيت توصـيفي 
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ي بـا  شـيوة اسـناد    هـاي كيفـي و كمـي ايـن پـژوهش بـه       داده. رود شـمار مـي   بنيادي نظري به
  .اند اندوزي شده گيري هدفمند داده نمونه

گر عالوه بر تصويرسازي آنچه هست، به تشريح و  ـ تحليلي، پژوهش هاي توصيفي در پژوهش
تـوان از   هـا مـي   گونه پژوهش در اين. پردازد تبيين داليل چگونگي و چرايي مسئله و ابعاد آن مي

هـاي   گـي يـا صـفتي مشـترك در پديـده     سان كـه وقتـي ويژ   بدين. روش استقرايي استفاده كرد
در . ]72، ص3[اسـاس آن يـك نظريـه ارائـه كـرد       تـوان بـر   گوناگون تكرار و مشاهده شـد، مـي  

دست  ها به وسيلة استقرا از داده هايي است كه به استراتژي پژوهش استقرايي، نظريه شامل تعميم
ها  شود كه از گردآوري داده ياي مربوط م بنابراين، پژوهش به ساختن و پرداختن نظريه. آيند مي

. رسـد  بـه پايـان مـي   ) هـا  تعمـيم (هـا   هاي انتزاعي از الگوهـاي موجـود در داده   آغاز و با توصيف
  ].231، ص1[جوي قوانين جهاني زندگي اجتماعي هستند و استقراگرايان در جست

تمـاعي  رود كه براي فهم جايگـاه اج  شمار مي نوشتار حاضر از سوي ديگر پژوهشي ژرفانگر به
آمـده از   دسـت  شـناختي بـه   هـاي باسـتان   زنان در شهر سوخته به يك مطالعـة مـوردي بـر داده   

محدودة جغرافيايي پژوهش، منطقة شهري تمـدن شـهر   . هاي اين منطقه دست زده است كاوش
 1800تـا   3200از (سوخته و محدودة تاريخي آن چهار دورة باستاني اسـكان در شـهر سـوخته    

  .است) م.پ
ي اين نوشتار تبيين جايگاه زنان در تمدن باستاني شهر سوخته و تحليـل چرايـي   هدف اصل

ريزي  م پايه.تمدن شهر سوخته در پايان هزارة چهارم پ. گيري اين ساختار اجتماعي است شكل
رسد، امـا هنـوز اسـناد نوشـتاري كـه بتواننـد        م به اوج مي.شده و در نيمة نخست هزارة سوم پ

رو بـراي فهـم    ايـن  دست نيامده اسـت؛ از  در اين شهر باستاني بيفكنند بهپرتوي بر شرايط زيست 
در ايـن زمينـه، نخسـت    . شناختي تكيه كرد هاي باستان ساختار اجتماعي اين تمدن بايد به داده

آمده از گورهاي زنانه  دست هاي اين محوطه بررسي شده و آمارهاي به نتايج منتشرشده از كاوش
شـده از نُـه فصـل كـاوش      در اطالعـات چـاپ  . شـوند  كديگر مقايسـه مـي  و مردانه برداشت و با ي

بنــابراين، بيشــتر . اي بــه جنســيت گورخفتگــان نشــده اســت شناســان ايتاليــايي اشــاره باسـتان 
شناسـان ايرانـي حاصـل     هاي باستان هايي است كه از كاوش هاي نوشتار حاضر برپاية داده تحليل

گزارش نخست اطالعات كـاوش در گورسـتان طـي    (شهر سوخته   گزارشآمده و در دو مجموعه 
تـا   1380هـاي   و گزارش دوم اطالعات كاوش در گورستان طـي سـال   1379تا  1376هاي  سال

  .انتشار يافته است) 1382

  پيشينة پژوهش
تاكنون پژوهشي مستقل دربارة جايگاه اجتماعي زنان در شهر سوخته منتشـر نشـده اسـت، امـا     

هاي علمـي در دسـت    ترين داده الي سطور مهم توان در البه مياين باب در اي را  اشارات پراكنده
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شناسان ايتاليـايي و ايرانـي پـس از هـر فصـل       دربارة شهر سوخته، يعني انتشارات منظم باستان
  .يافت كاوش، باز

بيشتر نوشتارهاي علمي دربارة شهر سـوخته بـه فنـاوري سـاخت اشـياي گونـاگون توسـط        
هـا نيـز بـه سـاختار زنـدگي و       امـا شـماري از پـژوهش    ؛يافته اسـت ساكنان اين شهر اختصاص 

ـ  :انـد از  كـه عبـارت   اند پرداختهشهرنشيني در اين محوطه و ارتباطات فرهنگي مردمان آن  ة مقال
، ]39[ »شهر سوخته، يك اسـتقرار از ابتـداي شهرنشـيني در سيسـتان ايـران     « با عنوان 1توزي

شهر سـوخته و   ةاولين دور: شهرنشيني اوليه در آسياي جنوبيپويايي «با عنوان  2مقالة بيسكونه
ــ   مفـاهيم اجتمـاعي  «بـا عنـوان    3هايي از پيپرنـو  مقاله، ]18[ »ارتباط آن با تركمنستان جنوبي

هـاي چنـدگانگي قـومي در گورهـاي شـهر       جنبـه « و] 33[ »اقتصادي در گورهاي شهر سوخته
شـناختي سـاكنان    ديرينـه  ةتحليل و مقايس«نوان با ع 4مقالة ماكيارلي و پاسارلو، ]34[ »سوخته

سـاختار بيولـوژيكي مردمـان    «با عنوان  5پارديني و لمباردي پارديني مقالة، ]30[ »سوخته شهر
هـاي مـديريت در    توزيع شاخص ةشناسي و شيو گونه« 6مقالة فياندرا و پپه، ]31[ »سوخته شهر
هـاي   نشـانه «با عنـوان   7قالة كاتينيم، ]22[ »دوم ةمسكوني شرقي شهر سوخته در دور ةمنطق

مقالـة كـورتزي، تـوزي،     ،]19[ »دوم ةمسكوني شرقي شـهر سـوخته در دور   ةمديريت در منطق
 ة، تمـدن هلمنـد، بلوچسـتان و در   رانيفراتر از فالت ا يروابط فرهنگ«با عنوان  8الزاري و ويداله

شـهر سـوخته و   «بـا عنـوان    9مقالة جاريگ، ديديه و كويـورون  ،]20[» م.پسوم  ةدر هزار سند
بررسي سـاختار  «و مقالة عبدي و گنجي با عنوان ] 25[ »هاي هند و ايراني نگاري سرزمين تاريخ

  ].10[ »ـ اجتماعي جامعة شهر سوخته در هزارة سوم پيش از ميالد سياسي

  شهر سوخته
. دارد قــرار جنــوب زابــل يلــومتريك 56ن و در و بلوچســتا ســتانيشــهر ســوخته در اســتان س

 خـاوري جنـوب   در  نشـيني   شـهر  آغـاز   مهـم    هاي محوطه از  يكي   منزلة به  هاي اين تمدن بازمانده
 .]130، ص41[ اسـت  شـده   واقـع   رمرود  تراس  روي  بر  و  هيرمند   رود دلتاي  كنار  در  ايران  فالت  

 10عصر مفرغ ياز شهرها ياندك شماربا  فقطهكتار  150حدود  يشهر سوخته در مساحت يبقايا

                                                        
1. Maurizio Tosi 
2. Raffaele Biscione  
3. Marcello Piperno  
4. Roberto Macchiarelli & Pietro Passarello 
5. E. Pardini & E. C. Lombardi Pardini 
6. E. Fiandra & C. Pepe 
7. G. Cattini 
8. E. Cortesi, M. Tosi, A. Lazzari, M. Vidalle 
9. Jean-François Jarrige, Aurore Didier & Gonzague Quivron 

  .]8، ص2: ك .ن[ م.پ 1500تا  3000در آسياي باختري، از حدود . 10
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و شـوش در جنـوب و    انيـ مل رودان، انيـ در م شيچون اوروك و ك يشهرهاي. قابل مقايسه است
م .سـوم پ  ةهـزار  يتـرين شـهرها   رود سند بـزرگ  ةايران و موهنجودارو در كران باختريجنوب 

 ،فرهنگـي   گسـترش  ]. 74، ص42[ اما وسعتشان از شـهر سـوخته كمتـر اسـت     وند،ر يم شمار به
 1300 حيـات   طـول   از  سـاله    400 زمـاني    ةبـاز  يك  در  صنعتي شهرسوخته  و  اجتماعي   ،سياسي 
بـزرگ   شـهرهاي    از  يكـي   به     وخارج  هكتاري   15 كوچك  شهرك  يك  شمايل  از  را  آن  اش،  ساله 
  .]46، ص6[ است ده كر خاورميانه تبديل  مفرغ  دوران  

اند  كه از منطقه عبور كرده يشناسان، مسافران باستان سوياز سوخته  شهر ياز شناساي شيپ
بـار سـر اورل    حدود يك قرن پيش بـراي نخسـتين  . اند هايشان از شهر سوخته نام برده در نوشته
 2ايـ ايتال ةانيخاورم يها پژوهش ةسسؤمشناسان  باستان .]38[ كردمحوطه را كاوش اين  1استاين

اين محوطه را در نُـه فصـل كـاوش    به سرپرستي مائوريزيو توزي  1357 تا 1346هاي  بين سال
سـيد   سرپرسـتي  به ايراني شناسان باستان گروه ، كار كاوش از سوي1376 سال از. ]43[ كردند

ايـن محوطـه بـه پـنج بخـش تقسـيم        .آغاز شد و تاكنون ادامه دارد دوباره منصور سيد سجادي
گران در شمال باختري، بخش  ركزي، بخش صنعتناحية مسكوني شرقي، ناحية وسيع م :شود مي

  .]21، ص36[ يادماني در شمال خاوري و گورستان در جنوب باختري شامل حدود چهل هزار گور
گيرد كه جمعيت آن بـين   م در اين مكان يك روستاي كوچك شكل مي.پ 3200در حدود 

بخشـي از ايـن رشـد     .رسـد  مي) نفر 250هزار و  6حدود (م به اوج .پ 2500تا  2800هاي  سال
هـاي   سبب ورود مهاجران گوناگوني است كه شمار نيروهـاي كارآمـد شـهر در حـوزه     جمعيت به

  ].37، ص11[كنند  تر مي تراشي يا بازرگاني را افزون گري، سنگ گري، سفال صنعت
باسـتاني  در ايـن شـهر    )IVتـا   I(ري فرهنگي اسـتقرا  ةچهار دور ةدهند نشان ها نگاري تاريخ
زمان آغاز استقرار در شهر سوخته يا . تقسيم شده است) 10از صفر تا ( مرحله به يازدهاست كه 

تـا  ) 8تا  10مراحل (دورة نخست  .دارد م.پ 3200تاريخي برابر با ) نخست ةدور( 10همان فاز 
تـا   2800هـاي   سـال  )5تا  7مراحل ( در شهر سوخته دوم استقرار ةدور .م ادامه يافته.پ 2800
م اسـت و  .پ 2300 تـا  2500 بـا  برابـر  )3و  4مراحـل  (دورة سوم . گيرد بر مي ا درر م.پ 2500

م ادامه يافتـه و بـه فروپاشـي شـهر     .پ 1800تا  2300از حدود ) تا صفر 2مراحل (دورة چهارم 
سـوزي عامـل پايـان ايـن تمـدن نبـوده، بلكـه         بـرخالف تصـور عـام آتـش    . ]40[ شود ختم مي
 دوم ةنخسـت هـزار   ةهامون و تغييرات اقليمـي در نيمـ   ةرياچتغيير بستر د ي همچونرخدادهاي

  .دنآي مي رشما باستاني به ةويراني اين محوط داليلترين  مهم م.پ
م .پ 2000تـا   2400نشـيني هـامون از    هـاي مسـتمر و عقـب    هوا، خشكسالي و تغييرات آب

  ].37، ص11[آورد  موجبات سقوط اين شهر و كوچ ساكنان آن را فراهم مي

                                                        
1. Sir Aurel Stein 
2. ISMEO 
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  ساختار اجتماعي و اقتصادي جامعة شهر سوخته
و  هيـ ته د،يـ بـر تول  شـتر يدر شـهر سـوخته ب   ياسـ يقـدرت س  ياقتصاد يها پايه رسد يبه نظر م

 يها پارچه ،يسنگ يها ويژه، مهره يو سنگ يصادرات محصوالت خاص مثل ساخت ظروف سفال
افـزايش   يايجـاد فشـار بـرا    يو نـه اسـتراتژ   يخـارج  يو كاالها هييا مواد اول يفلز يايويژه، اش

 زانيـ را م هيايـن فرضـ  . دارد هيـ تك يمازاد محصوالت كشـاورز  يآورو گرد يمحصوالت كشاورز
 يشهر سوخته، شواهد تجارت با نـواح  يديتول يها در كارگاه ياستفاده از مواد خام خارج يباال

 ديتأي يمازاد محصوالت كشاورز ةريذخ يمركز يزا و نبود انبارها شأن يدوردست، وجود كاالها
  .]53، ص10[ كنند يم

انـد، در شـهر سـوخته     ارائـه كـرده  ] 43، ص5[هايي كه سيد سجادي و همكاران  برپاية داده
رساني و تخلية فاضالب  سامانة آب. شود هايي از سازماندهي اجتماعي پيشرفته مشاهده مي نشانه

هاي بزرگ  كرد و پساب مصرفي خانه رد شهر ميهاي سفالي وا پوشه آب رودخانة هيرمند را با تن
ارتباطات تجاري گستردة مردمان شهر، اين تمدن . برد اتاقه را از شهر بيرون مي اشكوبه و چند دو

مردمـان شـهر سـوخته در    . رودان سـاخته بـود   را كانون ارتباطي ميان درة سند با شوش و ميان
كـردن دنـدان رسـيده     جراحي مغز و پـر آوري همچون  دانش پزشكي نيز به دستاوردهاي شگفت

در گورهـا  ... ها و ابزارهاي بـازي، لـوازم گونـاگون آرايـش، چشـم مصـنوعي و       كشف تخته. بودند
همچون امنيـت  (هاي اساسي انسان پيش از تاريخ  اي مرفه است كه از دغدغه دهندة جامعه نشان

  .گذر كرده است) و تأمين خوراك
هـا كـوره و كارگــاه را در    هـايي از ده  كـه بازمانـده  ] 145، ص5[سـيد سـجادي و همكـاران    

شده در گورها در اين  اند بر اين باورند كه آثار يافت روستاهاي اقماري شهر سوخته بررسي كرده
  .شده است ها توليد مي كارگاه

 تـوان  يكه مـ  ميرو هست روبه يو ادار ياسيس ،ياجتماع يها يدگيچيبا پ يا هرچند با جامعه
باال، تجـارت   يگراي ها، تخصص موم كاالها و اتاق و مهر ،يشهر يفضاها كيشواهد آن را در تفك

ديـد، اسـتفاده از    يرامونيپ يها با محوطه يو اقتصاد يادار ،يدوردست و روابط فرهنگ يبا نواح
 يسـاز  محروم يها ياستفاده از استراتژ يجا  به ياسيبه كوشش كنشگران س يهمكار ياستراتژ

 يشـده بـرا   تعريـف  شيپـ  از يهـا  يويژگ ةبا هم هاين جامع يتمركز قدرت باعث شده در بررسيا 
  .]54، ص10[ رو نشويم ها روبه حكومت

  ها تحليل داده
انـد،   داده هاي گوناگوني كه مردمان جهان باستان در كنار جسد فـرد درگذشـته قـرار مـي     هديه

تـرين راه   رو، قابـل اطمينـان   اين از. شده است ميهاي شخصي وي برگرفته  معموالً از ميان دارايي
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براي آگاهي از جايگاه اجتماعي يك انسان باستاني ارزيابي اشيايي است كـه همـراه وي در گـور    
توان به پـنج دسـته اشـياي كـاربردي روزمـره،       گورآوندهاي شهر سوخته را مي. نهاده شده است

  .خش كردها و مواد خوراكي ب زينتي، آييني، مربوط به پيشه
از جـنس سـفال، سـنگ و    (هـاي گونـاگون    در گورهاي شهر سوخته آثاري همچـون ظـرف  

هـاي   ، مهـره )از جنس فلز، سنگ، الجورد و استخوان(اي و مسطح  ، مهرهاي استوانه)ندرت فلز به
دان، ميـل   همچون سـرمه (، ابزارهاي آرايش )1تصوير ) (از جنس عقيق، فيروزه و الجورد(زينتي 

حصير، سـبد،  ) هاي چوبي هاي مفرغي و شانه ساب، پودرهاي آرايشي، آينه هاي بزك سرمه، هاون
ها جانوراني نيز  در برخي از تدفين. اند همراه وي دفن شده پارچه و ابزارهاي كار فرد درگذشته به
همچـون گوشـت جـانوران،    (هـاي گونـاگوني    خوراك. اند قرباني شده و در كنار جسد قرار گرفته

هـا يـا    نيـز درون ظـرف  ...) هيان، گندم، جـو، انگـور، سـير، گشـنيز، بنـه، عـدس و      پرندگان و ما
اين آثار فقط بخشي از گورآوندهايي اسـت كـه مردمـان    . اند هايي در گورها قرار داده شده پارچه

هاي محيطي در گذر پنج تا چهار هـزار   اند و آسيب شهر سوخته در كنار درگذشتگان خود نهاده
  ]. 237، ص6[ار فلزي يا آلي درون گورها را از بين برده است سال بخشي مهم از آث

شناختي همبسته بـا زنـان كـه از گورسـتان شـهر سـوخته يافـت         هاي باستان در ادامه داده
  .اند، بررسي خواهند شد شده

 

 ]1، ص45[شده از گورهاي شهر سوخته  هاي زينتي يافت شماري از مهره. 1تصوير 
  

سـبب اطالعـات بسـياري كـه در خـود       مهرهـا بـه   :مديريت زناناسناد مالكيت و ) الف
وجـود  . شـوند  شناختي كشـف مـي   هاي باستان ترين اشيايي هستند كه در كاوش اند از مهم نهفته

دهندة جايگاه برجستة اجتماعي، منصب حكومتي يـا مشـاركت    مهر در كنار اشخاص اغلب نشان
  . در تجارت است

به مهر نياز دارند كه قرار است دسـتورات مـديريتي يـا     در يك جامعة پيشاتاريخي اشخاصي



  399   جايگاه اجتماعي زنان در تمدن باستاني شهر سوخته

در گورهاي شـهر سـوخته   ) 2تصوير (گونه مهرها  اين. ها ثبت و تأييد شود مراودات اقتصادي آن
  .شوند عنوان يك تمدن وابسته به تجارت يافت مي نيز به

وهلة اول  ند، درست برخالف آنچه درا هاي مالكيت و قدرت در شهر سوخته مهرها، كه نشانه
، 11[انـد   شود، نه در گورهاي مردان، بلكه بيشـتر در كنـار اسـكلت زنـان يافـت شـده       تصور مي

شناسـان ايتاليـايي    هـاي اوليـة باسـتان    اين مالكيت مهرها از سوي بانوان، كه در كاوش]. 13ص
  .، با ادامة بررسي در گورستان شهر سوخته تأييد شد]176، ص35[اثبات شده بود 
 112در شهر سـوخته صـورت گرفـت، از     1379تا  1376هاي  يي كه بين سالها طي كاوش

يافت شـد  ) مهر مسطح مشبك مرمري و فلزي 3اي از سنگ آهك و  مهر استوانه 2(مهر  5گور، 
و  1505، 1610، 1605گورهاي شـمارة  (مورد از اين مهرها در گورهاي زنان قرار داشتند  4كه 

  ]. 74، ص36) [هاي اول و دوم ؛ از دوره1900
. دسـت آمـد   ، شمار بيشتري مهـر بـه  1382تا  1380هاي  شده بين سال هاي انجام در كاوش
اي از الجـورد و   مهر اسـتوانه  4مهر مسطح سنگي، استخواني و فلزي و  9(مهر  13طي اين دوره 

رد هـا مـ   اند و فقط يك نفـر از آن   نفر از دارندگان مهرها زن 8در اين شمار نيز . يافت شد) سنگ
  ].237، ص6[بوده است 

 

  )تصاوير از موزة ملي ايران(شده از گورهاي شهر سوخته  شماري از مهرهاي يافت. 2تصوير 
  
هـاي شـأن اجتمـاعي در دوران مفـرغ مالكيـت       يكي ديگـر از نشـانه   :هاي زنان دارايي) ب
از  سـبب سـختي توليدشـان، معمـوالً بسـيار كمتـر       ها به اين ظرف. هاي مرمري بوده است ظرف
شـناختي روي   هـاي باسـتان   بررسـي . شـوند  هاي سفالي در گورهـاي باسـتاني كشـف مـي     ظرف
ارزش بـاالي ايـن آثـار بـراي      1هاي گوناگون عصـر مفـرغ   شده از محوطه هاي مرمري يافت ظرف

                                                        
همچون مونديگك، گئوكسيور، شوش، گورستان اور، الغ تپه، گنور تپه، بلخ، كويته، شهداد، جيرفت، تل ابليس، . 1

  .]7: ك .ن[ تپه آنو، آلتين تپه و نمازگاه، دمب ساداتتپه يحيي، 
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هاي يادشده ممكن است از شـهر سـوخته    برخي از ظرف. مردمان آن دوران را آشكار كرده است
  ]. 16، ص17[هاي همجوار صادر شده باشد  به سرزمين

انـد كـه معمـوالً اشـياي تـدفيني       هاي مرمري در گورهايي يافت شده در شهر سوخته، ظرف
ها قرار داده شده است و  در آن) بهادار هاي بهادار و نيمه هاي زينتي از سنگ شامل مهره(بيشتري 

بنـابراين،  ]. 274، ص5[از اهميت و برجستگي بيشتري نسبت به ساير گورها برخوردار هسـتند  
  .اي از تمكن اقتصادي يك گور خفته باشد تواند نشانه ها مي بدون شك، مالكيت اين گونه از ظرف

هـا را در   تـوان آن  ي يافت شده كه ميهاي مرمر هاي گوناگوني از اين ظرف در شهر سوخته نمونه
]. 262، ص6[بندي كـرد   اي دسته هاي استوانه دار و هاون هاي پايه هاي مخروطي، جام سه دسته كاسه

هاي مرمـري پيـدا    گور ظرف 39، فقط در 1379تا  1376هاي  شده بين سال گور كاوش 138از ميان 
در ]. 280ــ 277، ص5[سـهمي برابـر دارنـد     ها زنان و مردان تقريبـاً  در مالكيت اين ظرف. شده است

هـاي مرمـري هسـتند     گور داراي ظرف 90تدفين،  310در  1382تا  1380هاي  هاي بين سال كاوش
  ].270، ص6[كه در اين ميان نيز شمار گورهاي مردانه و زنانه تقريباً برابر است 

اجسـاد خفتـه   . خص باشـد مندي مالي يك ش تواند نشان ديگري از توان شمار باالي گورآوندها مي
تـوان صـاحب مكنـت و سـرمايه      اساس ايـن معيـار مـي    در بسياري از گورهاي زنانه شهر سوخته را بر

هـاي سـفالي،    ، شمار بسـياري ظـرف  )3تصوير (آرميده  1705دانست؛ مثالً در كنار بانويي كه در گور 
  ].554، ص5[هاي پارچه يافت شده است  كش مفرغي و تكه دان با ميلة سرمه يك سرمه

  

  ]28، ص36[شهر سوخته به همراه گورآوندها  1705طرحي از بانوي آرميده در گور شمارة . 3تصوير 
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در ادامه به مقايسة آمار اشيايي خـواهيم پرداخـت كـه در كنـار گورخفتگـاني بـا جنسـيت        
 شده، شمار گورها و ميانگين شمار شـيء در هـر   شمار گورآوندهاي يافت 1.اند مشخص دفن شده

ايـن آمارهـا از گورهـاي    . ارائـه شـده اسـت    1گور به تفكيك جنسيت و دورة تاريخي در جدول 
انـد   منتشـر شـده   1386دسـت آمـده و در سـال     بـه  1379تـا   1376هـاي   شده بين سال كاوش

هـاي   دهندة آمارهاي همساني است كه از كـاوش  نشان 2جدول ]. 691ـ396، ص5: برگرفته از[
، 6: برگرفتـه از [انـد   منتشـر شـده   1388حاصل آمده و در سـال   1382تا  1380هاي  بين سال

  .اند با يكديگر تجميع شده 3اين آمارها در جدول ]. 681ـ327صص
  

به تفكيك جنسيت و  1379تا  1376هاي  شده در گورها در كاوش بين سال آمار آثار يافت. 1جدول 
  ]691ـ396، ص5: نگارنده، برگرفته از آمارهاي[دورة تاريخي 

  
  
  
  

                                                        
اند كه تشخيص جنسيت شخص ممكن  شده در گورستان شهر سوخته چنان آسيب ديده برخي از اجساد يافت. 1

  .نيست، همچنين برخي از گورها نيز به داليلي خالي از جسد هستند

  

دورة 
1 

)
3200
تا  

2800
 

م.پ
دورة   )

2 
)

2800
تا  

2500
 

م.پ
دورة   )

3 
)

2500
تا  

2300
 

م.پ
دورة   )

4 
)

2300
تا  

1800
 

م.پ
(  

  زن

  142  6  64  118  شمار اشيا

  4  1  12  14  شمار گورها

  5/35  6  333/5  428/8  ميانگين

  مرد

  43  156  27  155  شمار اشيا

  3  3  8  20  شمار گورها

  333/14  52  375/3  75/7  ميانگين
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به تفكيك جنسيت و  1382تا  1380هاي  شده در گورها در كاوش بين سال آمار آثار يافت. 2جدول 
  ]681ـ327، ص6: نگارنده، برگرفته از آمارهاي[دورة تاريخي 

  
و بين  1379تا  1376هاي  آمده از كاوش در دو دورة زماني بين سال دست مجموع آمارهاي به. 3جدول 

  به تفكيك جنسيت و دورة تاريخي 1382تا  1380هاي  سال
  ]681ـ327، ص6؛ 691ـ396، ص5: نگارنده، برگرفته از آمارهاي[

  
اند تا نسـبت   اين آمارها با يكديگر مقايسه شده 2و  1و همچنين در نمودارهاي  4در جدول 

  .گورستان شهر سوخته آشكار شودشده در   سهم زنان و مردان از گورآوندهاي يافته
  
  
  
  
  

  
دورة 

1 
)

3200
تا  

2800
 

م.پ
دورة   )

2 
)

2800
تا  

2500
 

م.پ
دورة   )

3 
)

2500
تا  

2300
 

م.پ
دورة   )

4 
)

2300
تا  

1800
 

م.پ
(  

  زن

  6  53  228  69  شمار اشيا

  1  6  24  13  شمار گورها

  6  833/8  5/9  307/5  ميانگين

  مرد

  17  141  87  46  شمار اشيا

  2  7  11  8  شمار گورها

  5/8  142/20  909/7  75/5  ميانگين

  
1دورة

 2800تا  3200(
 )م.پ

2دورة
 2500تا  2800(

 )م.پ

 3دورة 

 2300تا  2500(
  )م.پ

 4دورة 

 1800تا  2300(
  )م.پ

  زن
  148  59  292  187  شمار اشيا
  5  7  36  27  شمار گورها
  6/29  428/8  111/8  925/6  ميانگين

  مرد
  60  297 114 201 شمار اشيا
  5  10 19 28 شمار گورها
  12  7/29 6 178/7 ميانگين
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و بين  1379تا  1376هاي  آمده از كاوش در دو دوره زماني بين سال دست اطالعات توصيفي آمارهاي به. 4جدول 

  به تفكيك جنسيت و دورة تاريخي 1382تا  1380هاي  سال

سال
دوره 
جنسيت  

تعداد  
ميانگين  

ميانه  
نما  
انحراف   
معيار

س  
واريان

مينيمم  
ماكسي  
مم

  

جمع
  

آمارهاي منتشرشده در 
1386

 118 19 1 725/18 144286/85/700/732727/4 زن  1ة دور  
 115 13 0 303/10 75/7800/720977/3 20مرد

 2ة دور
 64 20 1 97/42 3333/5300/155513/6 12 زن
 27 8 1 839/4 375/33319984/2 8مرد

 3ة دور
 6 6 6666 1 زن
 156 75 24 669 525700/2486503/25 3مرد

 4ة دور
 142 65 2 333/1100 5/355/3700/217127/33 4 زن
 43 20 10 333/26 3333/141300/101316/5 3مرد

آمارهاي منتشرشده در 
1388
 69 17 1 397/22 3077/54273259/4 13 زن  1ة دور  

 46 18 1 5/28 75/55/400/133854/5 8مرد

 2ة دور
 228 29 2 391/31 5/95/8660279/5 24 زن
 87 14 2 491/16 9091/7840609/4 11مرد

 3ة دور
 53 17 6 367/17 8333/85/7616733/4 6 زن
 141 63 2 81/491 1429/201200/217678/22 7مرد

 4ة دور
 6 6 6666 1 زن
 17 10 7 5/4 5/85/800/712132/2 2مرد

  ]681ـ327، ص6؛ 691ـ396، ص5: برگرفته از آمارهاينگارنده، [

  شده در گورها به تفكيك جنسيت و دورة تاريخي شمار آثار يافت. 1نمودار 
  ]681ـ327، ص6؛ 691ـ396، ص5: نگارنده، برگرفته از آمارهاي[
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  دورة تاريخي ميانگين شمار شيء در هر گور به تفكيك جنسيت و. 2نمودار 
 ]681ـ327، ص6؛ 691ـ396، ص5: نگارنده، برگرفته از آمارهاي[

  
ندرت و كم يافت شـده اسـت    در شهر سوخته، اسلحه و ابزار كشتار بسيار به :رفاه زنان) ج

هاي  سنجاق، ميله: اند از شده در گورهاي شهر سوخته عبارت آثار فلزي يافت]. 147و146 ، ص5[
در كنار زنان درگذشته اغلـب اشـياي زينتـي    . آينه و ديگر اشياي كوچكريسندگي و بافندگي، 

قـرار داده  ... كـوبي و  كشي، هاون سـرمه  هاي سرمه دان، ميله هاي چوبي، آينه، سرمه همچون شانه
  ].147، ص5[شده است 

بر يك فرش حصيري خوابانده شده و در پيرامون وي شمار بسياري  1400بانوي جوان گور 
هاي مرمري، سـبدهاي حصـيري ظريـف، پارچـه و يـك مالقـة        وي سفالين، كاسههاي ن از ظرف

در يك سبد حصيري كنار اين جسد، وسايل آرايش اين بانو شامل يك جعبـة  . چوبي قرار گرفته
كـوبي، ميلـة فلـزي     دان مرمري، هـاون مرمـري سـرمه    اي فلزي، سرمه آينة چوبي و درونش آينه

  ].408، ص5[وجود دارد ) 4 تصوير(كشي و شانة ظريف چوبي  سرمه
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  ]84و83، ص36[ 1400بخشي از گورآوندهاي متعلق به بانوي آرميده در گور . 4تصوير 
  

صاحبان اين گورها . اي به همراه جسد دفن شده است درون حدود ده درصد از گورها بزغاله
تقريبـاً همـة   . نـد ا رسند، احتماالً چوپـان بـوده   نظر مي سبب كمبود گورآوند افراد فقيري به كه به
و مشـخص اسـت كـه زنـان بـه ايـن شـغل        ] 335، ص5[گونه گورها به مردان تعلق دارنـد   اين
توانـد سـختي كـار شـباني و      دليل ديگر دوري زنان از اين شغل مي. اند درآمد اشتغال نداشته كم

  .نياز به ماندن در كنار رمه بيرون از منطقة شهري باشد
مرد  70زن، حدود  100، در برابر هر )1387تا  1376(كاوش  برپاية آمار نهايي دوازده سال

دليـل ايـن مسـئله را سـفرهاي     ] 40، ص11[فروزانفـر  . انـد  در گورستان شهر سوخته دفن شده
نيـز اشـاره   ] 42، ص5[سـيد سـجادي و همكـاران    . داند بازگشت شماري از مردان مي تجاري بي

ند كه ممكن است به افرادي تعلق داشـته  اند كه برخي گورهاي شهر سوخته خالي از جسد كرده
توان نتيجه گرفت برخي از مردان شـهر   ها مي برپاية اين فرض. اند باشند كه در مكاني ديگر مرده

اند كه گاه سبب مـرگ   سوخته در هر دورة استقراري به سفرهاي پرخطر بازرگاني فرستاده شده
  .الً بيشتر بوده استآنان شده، بنابراين جمعيت زنان ساكن در اين شهر معمو

شـده در گورهـاي شـهر     همچنين ميانگين سني زنان و مـردان يافـت  ] 40، ص11[فروزانفر 
هاي گورستان شهر سـوخته   يك از مرداني كه تا امروز در كاوش هيچ. سوخته را ثبت كرده است

صـد از  در 3/5كـه   حالي اند؛ در نرسيده) سال 59بيش از (اند به سن پيري يا كهنسالي  يافت شده
سـوم از كـل    همچنين، بيش از يـك . اند زنان منطقه زندگي تا دهة هفتم عمر را نيز تجربه كرده

سـبب سـختي    اند كه ممكن است بـه  فوت كرده) سال 43تا  36(سالي  مردان در سنين زير ميان
  .بيشتر زندگي يا اشتغال به كارهاي سخت بوده باشد
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. دست نيامده اسـت  ين مردمان شهر سوخته بههنوز سندي قطعي براي آگاهي از د :دين) د
هـاي زنانـه    شمار بيشتري پيكـرك  دورة دوم و ازشهر سوخته يك سرديس زنانه دورة نخست از 

شـده بـا    نشسـته، سـاده  ) الف: اند ها به دو گونه بيشتر اين پيكره]. 177، ص42[ است يافت شده
هـاي بسـياري از    هـا يـادآور نمونـه    ايـن پيكـره  . ها روي شـكم  تنه با دست نيم) شكم برآمده و ب

انـد و بـه    هاي آن دوران سـاخته شـده   كه از سوي ساير تمدن] 8: ك .ن[اند  هاي باروري تنديس
  .خيزي در جامعة شهر سوخته اشاره دارند هاي همبسته با مذاهب بركت رواج انديشه

  ]ايرانتصوير از موزة ملي [شده از شهر سوخته  پيكرة مفرغي بانو، يافت. 5تصوير 
  

گلين ايستاده بـا چنـد رديـف      يك پيكرة: دو نمونة ويژة ديگر نيز به همين دوره تعلق دارند
كـه  ) 5تصـوير  (متـر   سـانتي  29هاي تزييني بر سينه و تنديس بانويي از برنز بـه بلنـداي    پولك
تـوان   پيكرة مفرغـي بـانويي بـا كـوزة آب بـر سـر را مـي       . اي را بر سر خود نگه داشته است كوزه

  ].14، ص44[ها دانست  تجسمي از يك ايزدبانوي ناظر بر آب
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  گيري نتيجه
شناسـان، بسـياري از جوامـع باسـتاني بـا       شناسان و انسـان  شده از سوي باستان برپاية اسناد ارائه

 .اي از ادارة جامعه با شيوة برابرانگاري است مادرمحوري گونه. اند شده ساختار مادرمحور اداره مي
ممكـن   اشتراك دارند، امـا  برابرطور  و قدرت به ديدر تول شطبقه كه زنان و مرداناشيپ اي جامعه

 يـا  ياجتمـاع  هـاي  برتـري ، ي، اقتـدار اخالقـ  ياسـ يس يرهبراست زنان بيش از مردان در كسب 
  .موفق باشند تيكنترل مالك

هـاي   سـبب انتشـار مـداوم نتـايج كـاوش      هاي باستاني ايران، شهر سوخته بـه  در ميان تمدن
شـناختي و تفكيـك    هـاي انسـان   ويژه بررسـي  به(شده  هاي يافت ازمدت و استواري علمي دادهدر

شـمار   مورد مطالعاتي مناسبي براي بررسـي جايگـاه اجتمـاعي زنـان بـه     ) گورهاي زنانه و مردانه
 كاالهـايي همچـون  و صـادرات   ديـ قـدرت در شـهر سـوخته بـر تول     ياقتصـاد  يها پايه .رود مي

و نـه   شـته دا هيـ تك ي و زيورهـا فلـز  ياياشـ  ،پارچه ،زينتي يها ، مهرهيگو سن يسفال هاي ظرف
 ياستفاده از اسـتراتژ دهندة  پراكنش نسبتاً متعادل ثروت در اين تمدن باستاني نشان. يكشاورز
 .استيا تمركز قدرت  يساز محروم يجا به ياسيبه كوشش كنشگران س يهمكار

جايگاه برجستة اجتماعي، منصب حكومتي يـا  دهندة  وجود مهر در كنار اشخاص اغلب نشان
در شهر سوخته، اين مهرها نه در گورهاي مردان، بلكه بيشتر در كنار . مشاركت در تجارت است
  .اند اسكلت زنان يافت شده
هـاي   هاي شأن اجتماعي و تمكن اقتصادي در دوران مفرغ مالكيت ظـرف  يكي ديگر از نشانه

شـود   هـا ظـرف مرمـري يافـت مـي      اي كه در آن مردانه و زنانهشمار گورهاي . مرمري بوده است
مندي مـالي يـك شـخص     تواند نشان ديگري از توان شمار باالي گورآوندها مي .تقريباً برابر است

تـوان   اجساد خفته در بسياري از گورهاي زنانه شـهر سـوخته را براسـاس ايـن معيـار مـي      . باشد
شده به تفكيك جنسيت  شمار گورآوندهاي يافت مقايسة آماري. صاحب مكنت و سرمايه دانست

شده در كنار زنـان و مـردان در    كند كه اموال دفن آشكار مي) 2و  1نمودارهاي (و دورة تاريخي 
هاي دوم و چهارم زنان دارايي بيشـتري دارنـد و در دورة    در دوره. دورة اول تقريباً همسان است

) م.پ 2500تا  2800(ويژه در دورة دوم  زنان، به شده در كنار شمار باالي اشيا دفن. سوم مردان
كند كه زنـان شـهر سـوخته     رسد، آشكار مي كه جمعيت و توان بازرگاني شهر سوخته به اوج مي

  .اند طور ميانگين از مردان ثروتمندتر بوده به) هاي دوم و چهارم كم در دوره دست(
اين مسئله نيز ويژگـي  . شده است ندرت يافت در شهر سوخته، اسلحه و ابزار كشتار بسيار به

جـاي آن در كنـار    بـه . ديگري از جوامع مادرمركز است كه معموالً تمايل كمتري به جنگ دارند
هـاي   دان، ميلـه  هـاي چـوبي، آينـه، سـرمه     زنان درگذشته اغلب اشـياي زينتـي همچـون شـانه    

آرايـش، در كنـار   كشـف ايـن لـوازم گونـاگون     . قرار داده شده... كوبي و كشي، هاون سرمه سرمه
اي مرفـه اسـت كـه از     دهندة جامعه در گورها نشان... ها و ابزارهاي بازي، چشم مصنوعي و تخته

  .گذر كرده است) همچون امنيت و تأمين خوراك(هاي اساسي انسان پيش از تاريخ  دغدغه
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بـه  سـبب كمبـود گورآونـد احتمـاالً      ها كنار جسد نهاده شده به اي در آن گورهايي كه بزغاله
گونه گورها مرد هستند و مشخص  تقريباً همة اجساد اين. تعلق دارند) ها شايد چوپان(افراد فقير 

  .اند درآمد اشتغال نداشته است كه زنان به اين شغل كم
شـايد برخـي از   . اند مرد در گورستان شهر سوخته دفن شده 70زن، حدود  100در برابر هر 

اند كه گـاه   ي به سفرهاي پرخطر بازرگاني فرستاده شدهمردان شهر سوخته در هر دورة استقرار
. سبب مرگ آنان شده، بنابراين جمعيت زنان سـاكن در ايـن شـهر معمـوالً بيشـتر بـوده اسـت       

اند به سـن پيـري    هاي گورستان شهر سوخته يافت شده يك از مرداني كه تاكنون در كاوش هيچ
درصد از زنان منطقة زندگي تا دهـة   3/5كه  حالي اند؛ در نرسيده) سال 59بيش از (سالي  يا كهن

سـوم از كـل مـردان در سـنين زيـر       همچنـين، بـيش از يـك   . انـد  هفتم عمر را نيز تجربه كـرده 
سـبب سـختي بيشـتر زنـدگي يـا       اند كه ممكن اسـت بـه   فوت كرده) سال 43تا  36(سالي  ميان

  .اشتغال به كارهاي سخت بوده باشد
هـاي زنانـه    دين مردمان شهر سوخته در دست نيسـت، پيكـره  گرچه هنوز سندي براي آگاهي از 

هـاي آن دوران   هاي باروري هستند كه از سوي ساير تمدن هاي رايج تنديس شهر سوخته يادآور نمونه
  .اند شده اند و معموالً براي طلب بركت يا حمايت از يك ايزدبانو ساخته و نگهداري مي ساخته شده
و كارگاه در روستاهاي اقماري شهر سوخته يافت شده اسـت كـه   ها كوره  هايي از ده بازمانده

از آنجا كه تقريباً همـة مهرهـاي   . اند احتماالً مكاني براي توليد كاالهاي تجاري شهر سوخته بوده
توان پيشنهاد كرد كه فروش اين كاالها در شهر و  آمده در كاوش به زنان تعلق دارند، مي دست به

  .گرفته است طق ديگر توسط زنان شهر سوخته صورت ميها به منا شايد صادرات آن
كـم در   گفته، نگارنده بر اين باور است كه جامعة شهرسـوخته دسـت   با توجه به شواهد پيش

سالة خود به شيوة مادرمحوري اداره شـده اسـت و زنـانِ آن سـهم      1300بخش مهمي از تاريخ 
  .اند چشمگيري در مشاركت اجتماعي و اقتصادي داشته
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