
  

  خان بجنوردگري در قلعهدر باب روندهاي تطور سفال

  عمران گاراژیان

  استادیار دانشگاه نیشابور

  و

  وحید عسکرپور

   شناسی پیش از تاریخ دانشگاه تهراندانشجوي دکتراي باستان

  ) 137 تا 111از ص( 

  

  : چکیده

شناســی و ف بــه تطــور فرهنگــی در انســاندر ایــن مقالــه در بســتر شــرح نظریــات معطــو

هـاي  گـري در الیـه  شناسی و ارائۀ تاریخچۀ مختصري براي این نظریات، سیر تطوري سـفال  باستان

با بـه آزمـون گذاشـتن    . گیردخان مورد بررسی و مداقه قرار میمربوط به دوران پیش از تاریخ قلعه

چند تطـورگرایی فرهنگـی قـادر اسـت     گري چنین بحث خواهد شد که هرمتغیرهاي مختلف سفال

هاي در زمانی را بر روي مواد فرهنگی، توصیف و تا حدي تبیین کنـد، بـا ایـن    خط سیر دگرگونی

سـیما، سـازمان   شـامل زمـین  (بـوم   حال، بررسی جامع این تطورات، بدون در نظـر گـرفتن زیسـت   

یات محیطی و نحوة تعامل بـا  اجتماعی، مناسبات اجتماعی درونی و برونی، مناسبات با دیگر محتو

هاي متنوع از میان سنجش. دهنددست نمینمایی را بهپذیر نبوده و تفاسیر واقع امکان) محیط زیست

-خان هرچند رو بـه پیچیـدگی و گسـتردگی مـی    گري در قلعهشود که تطور سفالآماري بحث می

در طول زمان تنها تغییـر بـا از صـورتی    ها تکامل فناورانۀ آن نیست؛ سفالینه معناي بهگذارد، اما این 

  .اندساختهبوم خویش منطبق میی دیگر، خود را با زیستصورت به

  

  .خانگري، قلعهشناسی تطوري، تطور فرهنگی، سفالباستان: هاي کلیدي واژه

  

  :مقدمه

هـاي زنـده   رهواشناسی، عبارت است از فرایندي پیچیده که از طریق آن، خصوصیات اندامتطور در زیست

آناکسـیمندر ،  . شـود ها از نسلی بـه نسـلی دیگـر دگرگـون مـی     هاي بسیار همراه با انتقال ویژگیدر طی نسل
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هـا از موجـودات   بـه بـاور او انسـان   . داننـد گـرا مـی  فیلسوف یونانی قرن پنجم پیش از میالد را نخستین تطور

. انـد  ایی براي باقی ماندن در خشکی از آب خـارج شـده  اند که به محض یافتن توانمانند آبزي تطور یافته ماهی

 صـورت  بـه انـد، بلکـه   ها و جانوران به شـکل افـرادي کامـل سـر بـر نیـاورده      امپدوکلس معتقد بود که انسان

گون بدن پدیدار شدند و به شکلی تصادفی با هم ترکیب شده و مخلوقاتی عجیـب و خیـالی   هاي گونه قسمت

. از این مخلوقات که قادر به تولید مثل نبودند، منقـرض و دیگـران بـاقی ماندنـد    برخی . اند را صورت بخشیده

  .کردنددید که از سطوح پایین به سطوح باالتر پیشرفت میهاي زندگی را کیفیاتی میارسطو صورت

هاي دینی و فلسفی، ثبات مخلوقات الهی در طبیعت و تکامـل انسـان بـه    پس از پایداري بلند مدت انگاره

ها در طـول  ت تعالی به عنوان مخلوق برتر، در قرن نوزدهم، المارك نخستین کسی بود که معتقد بود گونهسم

مطالعـات او  . رسدگرایی با داروین و نظریۀ انتخاب طبیعی او به بلوغ خویش میتطور. شوندزمان دگرگون می

هـاي خاصـی را   دگرگـونی ، گی خودمحیط زند بسته به اقتضائات ،هاي زندگینشان داد که بسیاري از صورت

  . گذارندپشت سر گذاشته و می

فرهنگـی شـهره    شناختی، رویکردي دیگر نیز در قرن نوزدهم تقویت شد که به تطوردر کنار تطور زیست

ها در مسـیري  شود زندگی انسانترین پیشروان آن محسوب میدر این رویکرد که اسپنسر یکی از اصلی. یافت

بنـدي او از جوامـع انسـانی بـر     مورگان و طبقـه . داردداشته و الزاماً به سمت تکامل گام برمی رو به پیش قرار

شناس وي چون سرویس و ارل، انگلـس و طبقـاتی   افزارهایشان، پیروان قرن بیستمی و انسانمبناي نوع دست

اش از جملـه  شینیهاي کشاورزي و شهرنشدن اجتماعات انسانی که توسط او پیگیري شد، و چایلد و انقالب

ها بسیار برجسته ساخته و به نقـش  اند که نقش انسان و اجتماع را در دگرگونی انسانفعاالن این رویکرد بوده

  . دادندعوامل بیرونی و محیطی بهایی اندك می

ر گرایی فرهنگی سر بر آورد که بیشـت شناسی نیز از دل تطورگرایی در باستانهاي ورود تطورنخستین نشانه

هـا  بـوم و نظریـۀ سیسـتم   شناسان نو با تأکید بیشتر بر زیستبا این حال، باستان. شناسان بودمورد توجه انسان

ها بسیار اساسی دانستند؛ تا جایی که مـدعی شـدند فرهنـگ، خـود     نقش تطور زیستی را در دگرگونی فرهنگ

گرا فرهنگ مـادي را  شناسان نوتطورن، باستاندر این زما. بومشان استها با زیستاي براي انطباق انسانوسیله

هاي انسـانی  بوم در نظر آورده و تطور در آن را به منزلۀ تطور در سیستمامتداد انطباق موجود انسانی با زیست

این گروه حتی اصول اساسی تطور داروینی را چون وراثت، جهش، اصالح و انتخـاب طبیعـی،   . قلمداد کردند

شـناس در  طور که یـک زیسـت  شان این بوده که همانارها نیز قابل اطالق دانسته و استداللافزدر مورد دست

شناسان نیز بایستی مواد فرهنگـی را  کند، باستانها را نیز مطالعه میهاي آنهنگام مطالعۀ تطور در پرندگان، النه

  . به منزلۀ بخشی از تطور انسانی در نظر آورده و در این چارچوب بینگارند

هاي چند دوره منجر به تقویـت  ویژه محوطههاي پیش از تاریخی بهگذاري مطلق محوطهپیشرفت در تاریخ

زمـانی را بـیش از   هاي در زمانی و هماین امر، مهار دقیق توالی. شناسی شدگرایانه در باستانرویکردهاي تطور
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  .پذیر نمودظرافت بیشتر امکانپیش، میسر ساخت و مشاهدة تطور در مواد فرهنگی را با دقت و 

هـاي  شـان در میـان داده  هـاي پـیش از تـاریخی، از هنگـام نمایـانی نخسـتین      بررسی سـیر تطـور سـفالینه   

مسـائل متعـددي را در ایـن    . توان بـدان دامـن زد  شناختی از جمله مواردي است که در این رویکرد می باستان

ها، ارتباط پیشـرفت  نی در میان جوامع انسانی و علل آنهاي فچگونگی پیشرفت. توان مطرح ساختزمینه می

هاي یک اجتمـاع پـیش از تـاریخی در    در مواد فرهنگی با محیط اجتماعی، نقش دگرگونی در تعامالت انسان

. سـیر تطـوري از جملـه ایـن مسـایل هسـتند      ها در یـک خـط  ها و تداومهاي فنی و میزان دگرگونیدگرگونی

خـان  گـري در محوطـۀ قلعـه   شود این است که آیا تطـور سـفال  این مقاله مطرح میترین پرسشی که در  اصلی

ها دیگـري نیـز سـر بـرون     بجنورد امري خودمختار بوده یا وابسته به شرایط دیگر است؟ در کنار این، پرسش

کمـال  آیا ایـن تطـور، نشـانۀ پیشـرفت و رو بـه      : آورند که البته در جاي خود از ارزش باالیی برخوردارندمی

دهی آن براي انطباق با شرایط بافتی نوین؟ و آیـا اساسـاً پیچیـده    گري است یا صرفاً تغییر شکلگذاشتن سفال

تـوان نشـانۀ   شـناختی کـامالً مشـهود اسـت مـی     هـاي باسـتان  خان را که در میان دادهگري در قلعهشدن سفال

  گونه است؟ کمال گذاشتن آن دانست؟؛ ارتباط میان پیچیدگی و پیشرفت چ به رو

هـاي  خـان بـا قرارگیـري در وضـعیت    گـري در پـیش از تـاریخ قلعـه    در اینجا فرض بر این است که سـفال 

تـوان شـکافی بنیـادین را میـان     طوري که هرگز نمیهاي متفاوتی را به خود گرفته، بهشناختی متعدد، صورت بوم

شـناختی  گرایـی بـوم  ارچوب فکري تطـور همچنین با اتخاذ چ. گري آن تشخیص دادهاي سفالیک از دوره هیچ

خان با تیزبینی بیشتري پی گرفت و به جاي دامن زدن به فرضـیاتی چـون   گري را در قلعهسیر سفالتوان خط می

هـا،  نگرانـۀ داده ورود اقوام نوین با فنون مختص به خود بر مبناي مشاهدات غیر دقیق، از طریـق محاسـبۀ جزئـی   

. گري آن پیشنهاد کردسیماي کلی این محوطه را براي تطور سفالوابسته به زمینعلل و عوامل درون بومی و 

  :خان در یک نگاهقلعه

 63تپۀ قلعه خان در روستایی به همین نام در پنج کیلومتري شهر آشـخانه، مرکـز بخـش مانـه و سـملقان      

کیلومتري حد شرقی پـارك   50کیلومتري شمال غرب شهر بجنورد، مرکز استان خراسان شمالی و در کمتر از 

کوهی و دور از نفوذ آب و هواي بیابانی در شمال شرق فـالت ایـران واقـع شـده     اي میانملی گلستان در دره

هـاي مـس و سـنگ و مفـرغ از دو گمانـۀ      هاي  الیـه ، داده1385نگاري در نیمۀ اول سال طی انجام الیه. است

تـوان  اي تعبیـه شـده اسـت کـه مـی     ها بـه گونـه  قعیت گمانهمو. نگاري در غرب و شرق تپه به دست آمد الیه

خان در دشتی واقـع اسـت کـه از     تپۀ قلعه. هاي یادشده تعمیم داداطالعات حاصل از آن را به کل تپه در دوره

همـین موقعیـت   . شـود هاي انبوه گرگان ختم مـی  سه سو با کوه محصور شده و در قسمت غربی نیز به جنگل

اولین فصل کاوش در . داخل دشت و خروج از آن را تا حدود زیادي دشوار ساخته است جغرافیایی، ورود به

در . به سرپرستی عمران گاراژیان  صـورت گرفـت   1385نگاري و گاهنگاري آن در بهار  این تپه به منظور الیه
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تـا سـطح   از خـاك بکـر   . این فصل از کاوش نُه گمانۀ آزمایش و چهارگانۀ الیه نگاري در محوطه تأسیس شد

. کـار رفـت  دست آمد که در ایـن کـاوش بـه   اي بهاین تعداد الیه با توجه به روش ویژه. الیه شناسایی شد 57تپه،

- هـاي داراي ویژگـی  ترین رگـه نگاري متري و بافتی با هم ترکیب شده و کوچکهاي الیهبدین ترتیب که روش

ها که بر اساس عمقشـان از هـم تفکیـک شـده     داده پس از پایان حفاري نیز. هاي متمایز نیز یک الیه قلمداد شد

در مجموع، . ها تطبیق داده شده و بدین ترتیب شمارة دوره خوردندهاي موجود در دیوارة گمانهبودند با الیه

Vبه فـاز   15تا  1هاي الیه: هاي این محوطه دوران پیش از تاریخی تعلق داردفاز زیرین بدست آمده از گمانهI  

تـا   26هـاي  ارتباط داشته و باز هم نوسنگی است؛ الیه IIبه فاز  25تا  16هاي ده و نوسنگی است؛ الیهمربوط بو

را تشـکیل   IV، فاز 44تا  40هاي شود؛ الیهتعلق داشته و به دورة مس و سنگ محوطه مربوط می IIIبه فاز  39

بـه عصـر مفـرغ میـانی تـا پایـانی مربـوط             نیـز   49تا  45هاي شود؛ و الیهداده و عصر مفرغ آغازین را شامل می

  .شوندمی

  

  گیري در پژوهش حاضرشناسی و جهتروش

  :شناختیهاي باستانهایی پیرامون دگرگونی و تطور در دادهنظریه

هر چه . شناسان رواج فراوانی داردشناختی، در میان باستانهاي تطوري شواهد باستاننشان دادن دگرگونی

شناسـی را تشـکیل   هـاي باسـتان  ترین بنیانهاي انسانی، یکی از اصلیروندهاي درزمانی فرهنگباشد، پیگیري 

شـناختی، نقشـی   هاي زمـانی شـواهد باسـتان   ها و تحلیل دگرگونیها، شباهتهمچنین مطالعۀ تفاوت. دهدمی

ی و هـر یـک از   در این رویکـرد هـر محوطـۀ باسـتان    . کردشناسی تاریخ فرهنگی ایفا میمحوري را در باستان

شد که براي ترسیم روندهاي انتشـار فرهنگـی   فازهاي آن به عنوان یک واحد مطالعاتی مجزا در نظر گرفته می

تر مـورد مطالعـه   اي عالمانهشناسان نو نیز همین روندهاي زمانی را به گونهباستان. شدندبا یکدیگر مقایسه می

ر یک فاز از یک محوطۀ باستانی نبود، بلکه نظامی بود متشـکل  ها هر واحد مطالعاتی، دیگبراي آن. قرار دادند

هاي ناگستنی با هم داشته و هر یک بر دیگري بوم که پیوندها و ارتباطتنیدة یک زیست هاي درهمنظام از خرده

ي نام گرفتند؛ عالمانی که در پـی درك و توصـیف رونـدها   » روندگرا«شناسان اتفاقاً این باستان. گذاشتنداثر می

-پیشرفت در تـاریخ ). Preucel and Hodder, 1996(شان بودند بوممکانی انطباق انسان با زیست -زمانی

 ,Murray(» اي بسیار پویا را در اختیـار گذاشـت  گذشته«هاي چندالیه، خصوص در محوطهگذاري دقیق، به

ایگزینی فرهنگـی فـراهم   تر از دگرگونی تدریجی و جـ ترتیب، امکان ترسیم تصویري منظمبدین). 2002:52

هـاي فرهنگـی   ها، سرچشمۀ نوآورياز سوي دیگر، این پیشرفت فنی نقصان فهم ما را از پراکنش محوطه. شد

با این حال، ). Ibid(نگرتر جایگزینی فرهنگی در یک منطقۀ خاص نمایان ساخت هاي جزئیمتفاوت و تاریخ

. خارجی مؤثر بر انطباق انسان را مورد توجه قـرار دادنـد  هاي بیرونی، پاي فشرده و عوامل روندگراها بر جنبه
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کل از سایر موجودات متمـایز   داد که او را بهها فرهنگ، ابزاري براي انطباق در اختیار انسان قرار میدر نظر آن

  .کردمی

، شـناختی چـون وراثـت   شناسان با به وام گرفتن مفاهیم تطور زیستسو برخی باستانبه این 1980از دهۀ 

شـناختی  جهش و انتخاب طبیعی، بار دیگر قـدم در راه وارد سـاختن مفـاهیم داروینـی بـه مطالعـات باسـتان       

بوم قـرار  را نیز موضوع تطور زیستی زیست) همچون مواد فرهنگی(ها فرهنگ و عناصر فرهنگی آن. گذاشتند

در طـول زمـان در اثـر همـان      نداريمانند هر جا شناسی نوتطوري این عده، مواد فرهنگی نیزدر باستان. دادند

هـا ایـن بـوده اسـت کـه چـون انسـان از تطـور         استدالل آن. اريشوند که هر جانقوانین تطوري دگرگون می

ها نیـز از همـان قـوانین    ها هستند، در نتیجه، آنافزارها نیز محصول انسانپذیرد و دستشناختی اثر میزیست

 ,O’Brien and Lyman, 2004; Lyman and O’Brien(شـان  کنند کـه سـازندگان   می تطوري پیروي

2001; Spencer, 1990; 1997; Shennan, 2002 .(تـوارث همـراه بـا    «ها نیـز اصـطالح   بعضی از آن

»اصالح
1
دقـت در ایـن   ). Shennan, 2000(افزارها کردند را مستقیماً از متون داروین گرفته و بر تن دست 

  . اندهاي مطلق، امکان وجود یافتهگذاريا پس از پیشرفت در تاریخه نکته، ضروري است که همۀ این

جا در این یکی دو دهۀ اخیر خواهان داشته که به زعم خود توانسته عالمانـه  شناسی نوتطوري از آنباستان

)scientific (بسیار زیادي تقویت کند کسانی از بطن همین رویکرد چنـین بیـان  . بودن این رویکرد را تا حد 

دهد ها در اختیار دارند و الگوهاي تطور داروینی این اجازه را میهایی است که آن، از ویژگیتبیینکنند که  می

کنند که از آنجـا کـه   ها همچنین بر این امر پافشاري میآن. شناختی تبیین شوندهاي شواهد باستانتا دگرگونی

انی هستند، کارشـان نـوعی پیگیـري رونـد تـاریخی نیـز       وران انسهایی از کنششناختی، فراوردهشواهد باستان

شان در طول زمان ردیابی و تبیـین کننـد و   بومهاي انسانی را در زیستکنشبدین معنا که قادرند برهم. هست

البته تاریخ در نـزد  ). O’Brien and Lyman, 2004(ها را شرح دهند وقوع پیوسته در آنهاي بهدگرگونی

ها است؛ درسـت بـه   نگاشتی ساده، نه؛ که تبیین علل و عوامل تطورات و دگرگونیر گاهاین افراد یک خط سی

با ایـن حـال ایـن    . بوم اشتغال دارندشناسان به تبیین علل و عوامل دگرگونی در زیستهمان ترتیب که زیست

اند این ارد ساختهاز جمله نقدهاي جدي که بر آن و. گون مورد نقد قرار گرفته استهاي گونهرویکرد به شیوه

توان جمعیتی دانست که خصوصیات تطور زیستی بر ایشان قابـل حمـل   است که ماهیت مواد فرهنگی را نمی

هر چـه  ). Gabora, 2006(هاي رفتارهاي زیستی موجودي زنده به نام انسان باشند باشد؛ حتی اگر فرآورده

اند؛ فرهنگی که زبان، اندیشه و تصـویرگري  بهرهبی باشد او از نیرویی برخوردار است که دیگر جانداران از آن

  .طلبدبه زعم منتقدان این جنبۀ انسانی روند تطوريِ متمایزي را می. گیردرا در برمی

اند جریان تطور را نه در رابطه بـا شـرایط بیرونـی، کـه در پیونـد بـا       نام گرفته» پساروندگرا«اي نیز که عده

                                                
1. Descent with modification 
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ها ساختار اجتماعی بر نظام طبیعـی و کـنش   براي آن. کنندانسانی مشاهده میهاي هاي درونی اجتماعوضعیت

براي ایـن جریـان، ایـدئولوژي و    ). Shanks and Tilley, 1987(اجتماعی بر رفتار فرهنگی رجحان دارد 

  . شوندکننده در تطورات زمانی انسان در نظر گرفته میقدرت درون اجتماعی به عنوان عامل تعیین

  

  :خان در گذر زمانري قلعهگسفال

خان بجنورد ما را قـادر  هاي پیش از تاریخی محوطۀ قلعهسیر تطوري سفال سازي در الیه در بابپژوهش 

را در این اثـر فرهنگـی   شناختی، بار دیگر بحث تطور هاي باستانساخت تا به شکلی ملموس و مبتنی بر بافت

هاي پیش از تاریخی، بـراي مشـاهدة ایـن    از الیهگذاري دقیق تاریخ انجامجا نیز در این. طول زمان دنبال کنیم

هـا  این یک اصل اسـت کـه فـرم و شـکل سـفالینه     . گشا واقع شده استتطور و پیگیري جزئیات آن بسیار راه

اي از توانـد نشـانه  هاي جدید میاز این رو ظهور فرم). Dunnell, 1978( ارتباطی کامل با کاربردشان دارند

از همـین رو نیـز پیگیـري تطـورات سـفالی از      . شان باشدهاي نوین در اجتماع سازندهها و منشکنش پیدایش

هایی را دربارة تطورات اجتماعی اجتماعات باسـتانی بـر مـا نمایـان     تواند جنبهها میدیدگاه فرم و صورت آن

اند کـه بازنماینـدة شـکل و    شدهبا توجه به این چارچوب فکري تنها آن دسته از قطعات سفالین گزینش . کنند

با توجه به متغیرها و براي . شودها در این مطالعه، به لبۀ ظروف مربوط میهمۀ داده. فرم ظروف سفالین بودند

ها کمتـر از آن اسـت   هرچند تعداد نمونه. اندهاي مربوط به کف در این مطالعه وارد نشدهپرهیز از خطا، نمونه

-ها و توالی گاه، با این حال با توجه به مشخص بودن الیه)قطعه 107(ها اتکا کرد نکامل بر آ طور بهکه بتوان 

تواننـد مـالك و   شـان، مـی  گیـري موجـود در میـان   هاي دقیق و قابل اندازهنگاشتی محوطه و بر مبناي تفاوت

  . هاي بعدي فراهم کنندمعیاري را براي آزمون

ایـن  . انداند که هر یک نیز از چند زیر متغیر تشکیل شدهرفتهجا سه دسته متغیر مورد بررسی قرار گدر این

  :متغیرها به ترتیب عبارتند از

  .هاي سطحیالف ـ فن ساخت؛ شیوة ساخت، رنگ خمیره، خمیرمایه، پرداخت

  .ب ـ شکل و صورت؛ قطر لبه، حالت لبه، شکل کلّی ظرف

  .پ ـ سبک و تزئینات

. شان با یکدیگر مورد سنجش قرار گرفته استگیري و نسبتاندازهطور جداگانه، هر یک از این متغیرها به

با این حال، نکتۀ قابل توجه در مورد مطالعۀ حاضر، این است که در آن، تنها به فرایندهاي زمانی یک محوطـۀ  

هـا، تـک خطـی یـا چنـد      ها و تداومنگر نرخ دگرگونیخواستیم به شکلی جزئیمی. واحد پرداخته شده است

امـا یکـی   . نگاشتیِ مشخص به آزمون گـذاریم ها را در یک توالیِ گاهن و ممتد یا غیر ممتد بودن آنخطی بود

هـاي  بـوم ها و زیسـت ها با محوطههاي باستانی، سنجش میزان ارتباط آنهاي پژوهش در محوطهدیگر از جنبه
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توان آن را به عنـوان  ل میدر پژوهش حاضر به این موضوع پرداخته نشده است، با این حا. جوارشان استهم

خـان  هاي آینـدة قلعـه  ضمن اینکه پژوهش. بست کار بهبخشی مکمل در نظر آورده و براي تکمیل این نوشتار 

هاي فرهنگی را نیز، از جمله معماري بایستی در یک روند تطوري قرار داده و گري، دیگر جنبهعالوه بر سفال

ویژه تـا  تر، از روندهاي تطوري این محوطه، بهها، تصویري واقعیبهدر نهایت با گرد هم آوردن تمامی این جن

  .دست دهندپایان عصر مفرغ، به

  

  :هاتحلیل داده

  :فن ساخت

هاي سفالین اختصـاص دارد و  متغیر فن ساخت، به مواد خام، رنگ خمیره، شیوة ساخت و پرداخت ظرف

  . ؛ رنگ خمیره؛ خمیرمایه؛ پرداخت سطح)ساز چرخ یا دست(شیوة ساخت : اند از زیر متغیرهاي آن عبارت

پنج نمونـه،  ). نمونه 12(ها قرمز است رنگ خمیرة بیشتر آن. ساز هستنددست I فازهاي سفالین همۀ ظرف

بیشـتر اسـت    فازدر این ) آلی و کانی(خمیرمایۀ ترکیبی . داراي رنگ نخودي و یک نمونه نیز خاکستري است

. ، فاقد سطح صیقلی هسـتند فازهاي این ظرف. یز تنها داراي خمیرمایۀ گیاهی استنمونه ن 9البته ). نمونه 10(

نمونـه پوشـش غلـیظ و هفـت نمونـه پوشـش        9همچنین شانزده نمونه داراي پوشش هستند که از این میان، 

  . متوسط دارند و شش نمونه نیز فاقد پوشش هستند

) سـیزده نمونـه  (ها قرمز است میرمایۀ بیشتر آنرنگ خ. ساز هستندنیز دست II فازهاي سفالین همۀ ظرف

هـاي داراي خمیرمایـۀ ترکیبـی زیـاد شـده      ، تعداد نمونهفازدر این . و تنها چهار نمونه به رنگ نخودي هستند

  ). هفت نمونه(هاي داراي خمیرمایۀ گیاهی کم شده است و به همان میزان از تعداد نمونه) یازده نمونه(

قبـل   فـاز نسـبت بـه    فـاز تعداد پوشش متوسـط در ایـن   . داراي، پوشش هستند هجده نمونۀ این مجموعه

هـاي  از تعـداد نمونـه  . یک نمونه نیز داراي پوشش رقیق است فازهمچنین در این ). یازده نمونه(افزایش دارد 

  ). سه نمونه(قبل کاسته شده است  فازنسبت به  فازبدون پوشش در این 

رنـگ و یـک نمونـۀ     به جز یک نمونـۀ نخـودي   فازدر این . ساز هستنددستها نیز همۀ سفالینه III فازدر 

هـاي ایـن   همچنین خمیرمایۀ سـفالینه ). بیست و دو نمونه(ها داراي خمیرة قرمز هستند خاکستري، همۀ نمونه

جز یـک نمونـۀ داراي خمیرمایـۀ گیـاهی و سـه نمونـۀ داراي خمیرمایـۀ        به. اندنیز به شدت دگرگون شده فاز

، نمایان شـدن  فازدگرگونی دیگر این ). نوزده نمونه(ها تنها از خمیرمایۀ کانی برخوردارند بی، دیگر نمونهترکی

در ایـن  . این دگرگونی، قابل توجه است). دوازده نمونه(هاي صیقلی در مجموعه است هاي داراي سطحظرف

هـاي ایـن دوره   مده در پوشـش سـفالینه  وجود آدگرگونیِ به. ها پوشش دارندجز یک نمونه، دیگر نمونهبه فاز

که پوشش متوسط ، درحالی)هشت نمونه(هاي داراي پوشش رقیق است پیشین، زیاد شدن نمونه فازنسبت به 
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   .شوددیده می) نه مورد(ها تر نمونههمچنان در بیش

شـود  می دیده IV فازهاي سفالی در مجموعۀ متعلق به نخستین شواهد استفاده از چرخ، در ساخت ظرف

هـاي  عـالوه بـر ایـن، دگرگـونی     .؛ هرچند شیوة ساخت دو نمونۀ این مجموعه نیز نـامعلوم اسـت  )دو نمونه(

بـراي نخسـتین    فازدر این  .شودهاي قبل دیده میفازنسبت به  فازچشمگیر دیگري نیز در زیر متغیرهاي این 

، هرچنـد سـاخت   )سیزده نمونـه (شوند می هاي داراي خمیرة خاکستري از فراوانی مطلق برخورداربار سفالینه

هاي این مجموعه نیـز کـانی   خمیرمایۀ بیشتر نمونه .)پنج نمونه(هاي با خمیرة قرمز همچنان ادامه دارد سفالینه

امـا در ایـن    .دو نمونه نیز داراي خمیرمایۀ ترکیبی و یازده نمونۀ دیگـر صـیقلی هسـتند    .)شانزده نمونه(است 

با این حال دگرگونی جـالبی در نـوع پوشـش     .ها داراي پوشش هستندر، همۀ نمونهمجموعه براي نخستین با

هاي داراي پوشـش غلـیظ بـه یکبـاره     هاي پیشین، تعداد نمونهفازبرخالف  فازها رخ داده است؛ در این نمونه

ط و دو چهـار نمونـه داراي پوشـش متوسـ    ). دوازده نمونه(شود افزایش یافته و بیشیرینۀ مجموعه را شامل می

  . باشند نمونه هم داراي پوشش رقیق می

بـار دیگـر،   ، یـک فـاز اینکه در این جالب . خوردساز در مجموعه به چشم مینیز دو نمونۀ چرخ V فازدر 

ده نمونـه نیـز داراي خمیـرة    ). یـازده نمونـه  (شـوند  ها بیشتر مـی هاي داراي خمیرة قرمز از دیگر نمونهنمونه

بار دیگر افـزایش پیـدا   هاي داراي خمیرمایۀ ترکیبی نیز یک، تعداد نمونهفازدر این همچنین . خاکستري هستند

، کـاهش  فـاز دگرگونیِ دیگـر ایـن   . در حالی که نُه مورد، داراي خمیرمایۀ کانی هستند). دوازده نمونه(کند می

ـ . شودهاي صیقلی است که تعدادشان به سه نمونه کاسته میشدید تعداد سفالینه راي نخسـتین بـار،   همچنین ب

شش نمونـه نیـز داراي پوشـش    ). هشت مورد(شود تر میها بیشهاي بدون پوشش از دیگر نمونهتعداد نمونه

  .غلیظ، شش مورد داراي پوشش متوسط و سه مورد نیز داراي پوشش رقیق هستند

  

  :ـ شکل و صورت

در مورد اهمیـت پـرداختن   . هاستیکی دیگر از متغیرهاي بررسی شده در این پژوهش، شکل و صورت سفالینه

حاصل از بررسـی شـکل   هاي در اینجا به نتیجه. هاي پسین نکاتی خواهد آمدبه این متغیر از منظر تفسیري در بخش

شـکل کلـی   ) حالـت لبـه؛ پ  ) قطر؛ ب) الف: زیر متغیرهاي این متغیر عبارتند از. شوداشاره میها و صورت سفالینه

  .ظرف

تنها یک ظرف ). هجده مورد(متر هستند اي معادل ده تا بیست میلی، داراي قطر لبهI فازهاي بیشتر سفالینه

تـا   20متر برخوردار بوده و سه مورد نیز داراي قطرهاي لبۀ میان از قطري معادل پنج تا ده میلی فازسفالین این 

هـا بـه داخـل برگشـته     بقیۀ آن ها از دهانۀ ایستاده برخوردار و دهانۀیازده مورد این ظرف. متر هستندمیلی 25

  .دار هستندهاي ساده یا زاویهها که خمره است، دیگران، کاسهجز یکی از ظرفبه. است
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، قطر فازدر این . شودمشاهده می II فازهاي سفالی پیشین در میان داده فازهایی جزئی نسبت به دگرگونی

 25تـا   20اي میـان  ، داراي قطـر لبـه  فـاز لق به ایـن  هاي متعهشت مورد از نمونه. شودتر میها بزرگلبۀ ظرف

همچنـین تنهـا   . متر برخوردارندمیلی 20تا  10اي میان ها از قطر لبهکه دوازده مورد آن متر است، در حالیمیلی

، لبۀ بعضی از ظروف بـه خـارج برگشـته    فازدر این . متر استاي میان پنج تا ده میلییک نمونه داراي قطر لبه

و ) سه نمونـه (شود از تعداد ظروف داراي لبۀ به داخل برگشته تا میزان قابل توجهی کم می). ج نمونهپن(است 

نیـز داراي   فـاز هاي با لبۀ ایستاده در ایـن  ظرف. سوم نیز در همین وضعیت قرار دارند فازاین ظروف تا پایان 

دار، هـاي زاویـه  ي بدنۀ محدب و کاسـه هاي داراهاي معمولی، کاسهکاسه). سیزده نمونه(فراوانی مطلق هستند 

  . دهندهاي مربوط به این دوره را تشکیل میظرف

، قطر دهانـۀ  فازهاي این در میان نمونه. دوم، از لحاظ اندازة قطر دهانه، شاهد یک دگرگونی هستیم فازدر 

سـیزده  (دهـد  را نشان میاي متوسط متمایل به کوچک متر است که اندازهها میان ده تا پانزده میلیبیشتر ظرف

هـاي پیشـین    فـاز نسبت بـه   فازمتر نیز در این هاي داراي قطر دهانۀ میان پنج تا ده میلیهمچنین نمونه). نمونه

پیشـین   فـاز متر نسبت به دو میلی 25تا  15هاي با قطرهاي میان که ظرف در حالی) سه نمونه(یابند افزایش می

هاي با لبۀ ایستاده از فراوانی مطلـق برخوردارنـد   نیز ظرف فازدر این ). رفروي هم نُه ظ(اند کاهش پیدا کرده

) دو نمونـه (و به خارج برگشته ) شش نمونه(هاي با لبۀ به داخل برگشته در صورتی که ظرف) شانزده نمونه(

هـا را  سـه هاي این دوره چندان دگرگونی نیافته و همچنان انواع مختلفی از کاهاي ظرفگونه. در اقلیت هستند

  .شوندشامل می

هـا زیرمتغیـرِ   ، کانون اصلی این دگرگـونی فازبا این حال در این . سوم نیز ادامه دارد فازها در روند دگرگونی

متـر از فراوانـی برخوردارنـد    هاي با قطر دهانۀ میان پـانزده تـا بیسـت میلـی    ، ظرففازدر این . هاستگونۀ ظرف

یـک  (متـر  یا پنج تا ده میلـی ) شش نمونه(متر اي قطر دهانۀ میان ده تا پانزده میلیها داردیگر نمونه). یازده نمونه(

هـا  گونه ظـرف  با این حال این). نه نمونه(باشند ها داراي لبۀ ایستاده میتر ظرفنیز بیش فازدر این . هستند) نمونه

هاي بـا لبـۀ   بیشتر از ظرف) ج نمونهپن(هاي با لبۀ به خارج برگشته تعداد ظرف. دیگر داراي فراوانی مطلق نیستند

هـاي سـفالی   ها باید به افزوده شدن فـرم اما در مورد کانون اصلی دگرگونی. است) چهار نمونه(به داخل برگشته 

هـاي  دار، ظـرف هاي زاویهها و ظرفعالوه بر انواع کاسه فازدر این . اشاره کرد فازهاي این جدید در میان نمونه

در واقـع  ). اي معروف اسـت گونۀ سوم به آشپزخانه(شوند کل و دیگی شکل هم نمایان میشکل، لیوانی شجامی

  . خان استهاي سفالین محوطۀ قلعهگونی در ظرف، سرآغاز گونهفازاین 

هاي بـا  ، ظرففازدر این . شوندهاي جالب توجهی مینیز هر سه زیرمتغیر دچار دگرگونی)IV(بعد فازدر 

هـاي داراي قطرهـاي   ظـرف ). ده نمونه(چنان از فراوانی برخوردارند متر هما بیست میلیقطرهاي میان پانزده ت

اما نکتۀ مهـم در ایـن بـاره نمایـان     ). هشت نمونه(متر نیز در این مجموعه فراوانی دارند میان ده تا پانزده میلی

ایـن  ). سه نمونـه (جموعه است متر در این ممیلی 25هاي با دهانۀ داراي اندازة قطر باالي سابقۀ ظرفشدن بی
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هـاي پیشـین از اهمیـت    فازهاي ها نسبت به ظرفها و کاربردهاي متفاوت آندگرگونی از لحاظ بزرگی ظرف

برگشته از دیگـر ظـروف    داخل هاي با لبۀ بههمچنین براي نخستین بار تعداد ظرف فازدر این . برخوردار است

و دهانـۀ بـه خـارج برگشـته     ) هفت نمونه(هاي با دهانۀ ایستاده فبعد از آن ظر). یازده مورد(شود تر میبیش

 فـاز در ایـن  . شـود ها مربوط مـی به فرم سفالینه فازدگرگونی جالب توجه دیگر این . قرار دارند) چهار نمونه(

ایـن عناصـر در میـان    . شـوند دار در مجموعـه نمایـان مـی   دار و دستهدار، لولههاي پایهبراي نخستین بار ظرف

  .اندخان دیده نشدههاي پیشین قلعهفازهاي فالینهس

  

  :هاي روي سفالـ نقش

. آغازین این محوطۀ باستانی مطالعـه شـد   فازقطعه سفال منقوش متعلق به چهار  58هاي در مجموع، نقش

میـان   تنها عناصري که در. کنندرا تأیید می فازهاي موجود میان این چهار ها نیز تفاوتهاي مختلف نقشگونه

طـور کـه در جـدول نیـز     همان. هاي افقی، عمودي و مورب هستندشوند خطدیده می فازهاي هر چهار نقش

و » اينقـش چهارخانـه  «، »هاي لـوزي نوار عمودي پر شده با خانه«، »خط عمودي مارپیچ«قابل مشاهده است، 

طور که پیش همان. شوندهده میمشا I فازتنها در میان قطعات سفالین » خطوط موازي مورب چپ به راست«

-مایـه  نبـوده و تنهـا اخـتالف در نقـش     I فازداراي فاصلۀ زمانی چندانی نسبت به  II فازاز این نیز ذکر شده، 

بـا  . شـوند  چهار عنصر باالیی ناپدید می،  IIهاي مربوط به در الیه. کندرا از هم جدا می فازهاست که این دو 

ایـن  . حضور دارند IIشوند و هم در میان قطعات دیده می Iدارند که هم در این حال، سه عنصر دیگر وجود 

نوارهاي افقـی پـر   «، و »نقش آجري«، »نوارهاي افقی پر شده با خطوط مورب متضاد«: اند از سه عنصر عبارت

  .»سانشده با خطوط مورب هم

: انـد از  این عناصر عبـارت . انددهمشاهده ش IIهاي مربوط به بعضی عناصر هم هستند که تنها در میان الیه

نوارهـاي  «، و »نوارهاي مـوازي افقـی  «، »مرغی پیوسته حول یک محور افقینقوش تخم«، »نقش نردبانی افقی«

شـود؛   نیز مشـاهده مـی   III فاز، سه عنصر دیگر نیز وجود دارد که در فازدر میان عناصر این . »موازي عمودي

نـوار  «، و »نوارهاي عمودي چسـبیده بـه نـوار افقـی روي بدنـه     «، »چ افقیخط مارپی«: اند از این عناصر عبارت

در زمینـۀ نقـوش سـفالی،     کـم دسـت  II فازدهد که این امر نشان می. »عمودي پر شده با خطوط مارپیچ افقی

  .ها را در خود داردفازدهد، زیرا برخی از عناصر هر یک از این نشان می IIIرا به  Iمرحلۀ گذار از 

. شـود  ها دگرگون می، خصلت نقشفازدر این . افتداتفاق جالب توجه و مهمی می III فازد نقوش در مور

اي سـاده بودنـد،   ها و برخوردا از هندسـه ها محصول ترکیب سادة خطهاي پیش نقشفازبدین معنا که اگر در 

مایـه و زمینـه نیـز    تضاد نقـش  هاي ساده بیرون آمده وتر، از دل همان هندسههاي پیچیدهمایه، نقشفازدر این 

این . نظر استفاده شده استر از رنگ سطح سفال براي نقش موردبابدین معنا که براي نخستین شود؛نمایان می
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اي دیگر گونهخان بهمعناي رسیدن ساکنان قلعه به فازدیدیم و پیدایی آن در این هاي پیشین نمیفازتضاد را در 

   هـاي  ، اسـتفاده فـاز هـاي ایـن   مایـه همچنـین در میـان نقـش   . اشـکال اسـت   از درك دیداري و فهم خطوط و

     . هـا ایجـاد گردیـده اسـت    هاي حصـیري شـده و اشـکال هندسـی متنـوعی بـا آن      مایهتري نیز از نقشگسترده

هـم پیوسـتۀ   هاي به لوزي«، »هاي پر شده با نقش حصیريمثلث«: اند از عبارت فازهاي مختص به این مایهنقش

نـوار افقـی داراي نقـش    «، »نوارهاي افقی داراي نـوار مـارپیچ بـه رنـگ زمینـه     «، »ایجاد شده با نقش حصیري

هاي افقی، عمودي و مورب ایجاد شـده و تمـام   هایی که با ترکیب خطمایه، و نقش»چهارگوش به رنگ زمینه

  .گیردسطح بیرونی ظرف را در بر می

هـایی کـه محصـول    مایهها جز نقشفازیک از با این حال در هیچ. قوش استمن ،هاي قرمزسفال فازآخرین  III فاز

. خـان ایجـاد نشـده اسـت    مایۀ دیگري روي قطعـات سـفالین قلعـه   ترکیب خطوط و اشکال سادة هندسی بودند، نقش

  .غایب هستند که این امر نیز خود حائز اهمیت است ،هافازهاي گیاهی و جانوري در تمام این مایهنقش

بـا ایـن حـال،    . شوندهایی با خمیرمایۀ خاکستري و سطوح براق و صیقلی جایگزین میسفالینه IV فاز در

بـر روي  . کنددار خود را نمایان میصورت داغبار بهها همچنان تداوم داشته و اینینهاندازي بر روي سفالنقش

انـد از   دار کـه عبـارت  هـاي شـکل  یـه مانقـش ) الـف : شودمایه ظاهر می، دو گونه نقشفازقطعات سفالین این 

اند از خطوط افقـی،   شکل که عبارتهاي بیمایهنقش) نوارهاي پر شده از نقش حصیري در زیر لبۀ ظرف؛ ب

هـا در  دوي این گونـه هر. شوندی و خارجی ظروف دیده میعمودي و مورب نامنظم که در تمام سطوح داخل

انـدازي حتـی   هـاي نقـش  دهندة تداوم برخی سنّتنشان د و این امر،نیز وجود دارن III فازهاي مایهمیان نقش

در مقیاسـی   البته ساخت ظـروف بـا خمیـرة قرمـز نیـز      فازدر این . پس از دگرگونی فنی ظروف سفالین است

  .شودها نیز نقش کنده یک نوار مارپیچ به دور بدنه دیده میروي یکی از این ظرفبر. محدود تداوم دارد

 از روي  فـاز دار نیـز در ایـن   هـاي داغ مایـه هاي منقوش اسـت؛ زیـرا حتـی نقـش    ایان سفالینهآغاز پ V فاز

  .شوندهاي خاکستري ناپدید میسفالینه

  

  :نتایج تحلیلی

ها و بقایاي ، بقایاي اجاقفازاز این . خان به نوسنگی جدید تعلق دارندمحوطۀ باستانی قلعه IIو  Iهاي فاز

انـد  اي که به موازات هم چیده شدههاي باریک چینهتوده. دست آمده استگلی بهاي و خشت و معماري چینه

هاي این دوران، ظرف بزرگ همچنین در میان یافته. از جمله عناصر معماري این محوطه در این دوران هستند

ور کـه از  طـ همـان . اي در زمین جاسازي شده بودسفالین با خمیرمایۀ گیاهی هم وجود دارد که در درون چاله

چیزي کـه بـیش از همـه    . گري این دو دوره، مشابه هم استهاي کلّی سفالتوان دریافت، ویژگیها میتحلیل

  .هاي سبکی است، نه فنی یا زمانیشود دگرگونیهاي این دو از هم میباعث تفکیک الیه
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ا و دیوارهاي منقـوش بـا   هکف. شوددر این دوره، معماري دچار تطور می. مس تعلق دارد دورةبه  III فاز

هاي قـالبی از ایـن دورة محوطـه آغـاز     معماري خشتی همراه با خشت. شوندگل اخرا در این دوره نمایان می

نسـبت بـه دورة   ) سبک، فن ساخت، شـکل و صـورت  ( هاي این دوره در زمینۀ همۀ متغیرها سفالینه. شودمی

منقوش بودن، یا حالت لبه، نسـبت بـه دورة پـیش     زیرمتغیرهایی مثل شیوة ساخت،. شوندپیشین دگرگون می

بیشـتر  . آیـد وجـود مـی  هاي قابل توجهی بـه با این حال در مورد زیرمتغیرهاي دیگر، دگرگونی. کنندتغییر نمی

تواند از دگرگونی این امر می. هاي پیش برخوردارندتري نسبت به دورههاي این دوره از قطر لبۀ کوچکظرف

هـاي کـامالً متفـاوتی در ایـن     مایهنقش. دهدهاي قبل خبر هاي این دوره نسبت به دورهینهدر کاربردهاي سفال

فـن  . نشـان از تـداوم دارد  » هاي لوزي شـکل خانه شطرنجی«شوند؛ هرچند بعضی عناصر مثل دوره نمایان می

ه زیرمتغیر خمیرمایـه  دگرگونی دیگر مربوط ب. شودها نمایان میاندازي منفی در این دوره بر روي سفالینهنقش

از . هاي پیشینبرخوردارند؛ کامالً متفاوت با دوره) ماسه(ها از خمیرمایۀ کانی در این دوره، بیشینۀ سفال. است

هـاي مربـوط بـه ایـن     خان در الیههاي داراي سطوح صیقلی قلعهلحاظ زیرمتغیر پرداخت نیز نخستین سفالینه

  . شونددوره نمایان می

هـاي داراي  هاي مربوط بـه ایـن دوره، خشـت   در الیه. دورة عصر مفرغ این محوطه استنخستین  IV فاز

اي و اشـیاء و وسـایل فلـزي    افزارهـاي آشـپزخانه  ها و دستهاي استاندارد، بقایاي انبارهاي آذوقه، اجاققالب

کـل، حجـم    ورطـ  بـه . هاي ایـن دوره نمایـان اسـت   رنگ نیز در میان الیهچند دیوار خاکستري. شودمایان مین

در ایـن دوره، بـار دیگـر    . هاي باالیی ایـن دوره شناسـایی شـده اسـت    هاي خاکستر در قسمتعظیمی از الیه

تـرین ایـن   یکـی از ملمـوس  . دهـد هـاي پیشـین رخ مـی   گري نسبت بـه دوره هاي شدیدي در سفالدگرگونی

هایی با خمیرة در حـد  سفالینه شاهد حضور I فازهرچند از همان . هاستها تغییر رنگ خمیرة سفالدگرگونی

هاي با خمیرة شود؛ هرچند همچنان سفالینهخاکستري هستیم، در این دوره، خمیرة خاکستري بسیار فراگیر می

همچنین گونـۀ جدیـدي از ظـروف در    . کندها نیز یکبار دیگر افزایش پیدا میقطر لبۀ ظرف. قرمز تداوم دارند

: سـابقه اسـت  هـاي پیشـین بـی   حاظ شکل و هم خمیرمایه نسبت بـه دوره شود که هم از لاین دوره نمایان می

بـر روي برخـی از ایـن ظـروف،     . ریـزه اي با شاموت سنگاي معروف به آشپزخانهظروف دیگ مانند و خمره

ها نیز نـه تنهـا دودزده نبـوده، کـه از     برخی از آن. دیدگی بر جاي مانده استهاي غلیظ ناشی از حرارتدوده

در این دوره همچنین نخستین آثار استفاده از چرخ نیز براي ساخت . لی و برّاق برخوردار بودندسطوحی صیق

بـرد، امـا    اندازي با رنگ را از بین مـی ها، امکان نقشهرچند سطح خاکستري ـ سیاه آن . شودسفالینه نمایان می

دار همچنـان بـر   داغ صورت بهبار این هااندازي بر روي سفالینهنقش. ها نیستاندازي آنعدم نقش معناي بهاین 

هاست؛ نقش حصیري، عنصري است مایهنکتۀ جالب در این زمینه، حصیري بودن نقش. ها تداوم داردروي آن

  . که از نخستین دوره تا این دوره تداوم یافته است

در برخـی از   اما آنچه باعث تفکیکش از دورة پیشین شـده، دگرگـونی  . نیز به عصر مفرغ تعلق دارد V فاز
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یک هیچ. نقش، قطر لبه، شکل و صورت، پرداخت و فرم لبه: از  این زیرمتغیرها عبارت. زیرمتغیرهاي آن است

قطـر  . شـود اندازي بر روي سفال از این دوره قطع میسنّت نقش. هاي این دوره، داراي نقش نیستنداز سفالینه

تـري در ایـن دوره   هـاي بـزرگ  ، ظـرف نظر بهیش یافته و ها در این دوره نیز نسبت به دورة پیش افزالبۀ ظرف

هـا نیـز دچـار    پرداخـت سـطحی ظـرف   . شونددر این دوره همچنین اشکال نوینی نمایان می. شوندساخته می

هـاي  دار از تمـام دوره هاي پوشـش هاي بدون پوشش این دوره به نسبت ظرفتعداد ظرف. شوددگرگونی می

هاي این دوره از سطحی نخستین بار نسبت به دو دورة پیش، کمترین سفالینههمچنین براي . پیش بیشتر است

  .یابدخمیرمایۀ ترکیبی نیز بار دیگر در این دوره افزایش می. صیقلی برخوردارند

فرایندي کـامالً تطـوري را پشـت     فاز،خان طی این پنج گري در قلعهتوان فهمید، سفالچنانچه از نتایج می

شـوند و  در کنار تداوم برخی زیرمتغیرها، زیرمتغیرهاي دیگري هم دگرگـون مـی   فازر هر د. سر گذاشته است

بـا  . کننـد بار هم تغییر و هم تداوم را تجربه مییک کمدستزمانی تقریباً همۀ زیرمتغیرها  فازدر طول این پنج 

دهند کـه دیگـر   رخ می هاي سفالی در بستريها و تداومشود این دگرگونیطور که مشاهده میاین حال همان

تنها  فازگري در هر هاي سفالاز این رو دگرگونی. گیردخان را نیز دربرمیعناصر مربوط به فرهنگ مادي قلعه

بنـابراین  . با قرار دادن آن در ارتباط با دیگر عناصر فرهنگی جامعۀ انسانی همان دوره قابل درك و تفسیر است

گـري، تطـور در   توان و بایـد از بطـن تطـور در سـفال    واهد شد، میطور که در بخش پیش رو تشریح خهمان

  .خان را بیرون کشیدزندگی اجتماعی اجتماعات پیش از تاریخی ساکن در قلعه

  

  :خاناجتماعی و اجتماعات انسانی قلعه /شناختی، پویش فرهنگیدادة باستان

ـته در   ایی را از تطورات اجتمـاعی بـه  هتواند جنبهخان میهاي قلعهمطالعات انجام شده روي سفالینه وقـوع پیوس

زیرا پیدایی سـفال و ظـروف سـفالین    . اجتماعات ساکن در این محوطه از آغاز تا پایان عصر مفرغ بر ما نمایان سازد

آید؛ کنش و منشی کـه   مندانه و اجتماعی انسان بیرون مینیز مانند هر پدیدة فرهنگی دیگر از بطن کنش و منش نیت

  ).Ingold, 2000(بوم را در بر دارد گیرد که همۀ عناصر زیستاي صورت میون شبکۀ به هم پیوستهدر در

خـان جـزو اولـین    نوسنگی قلعه هاي مربوط به دورههرچند سفالینهدست آمد، ها بهطور که در تحلیلهمان

دیـدگی و پخـت   کـه فاقـد حـرارت    گیرنداي جاي میهاي اولیهها نیستند، با این حال در گروه سفالینهسفالینه

هـاي روي  نقـش . شودهاي احتماالً مخصوص ذخیرة مواد غذایی دیده میها نیز خمرهدر میان آن. بهینه هستند

اي براي استقراري روستایی که واحد خـانوادة هسـته  . ها نیز در این دوران چندان متکثر و متنوع نیستسفالینه

فالینه در کنـار دیگـر مـواد مـورد نیـاز در درون سـاختارهاي خـانوادگی        در آن محوریت داشته باشد، تولید س

  . رسدمی نظر بهخان نیز محتمل هاي نوسنگی قلعهچنین الگویی براي الیه. گرفته استصورت می

نگاشتی به نوسنگی جدید تعلق دارند، شـکاف قابـل   هرچند هر دو از لحاظ گاه IIو  Iهاي فازاین حال، میان با 
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تـوان  در حال حاضر و با توجه به همین میزان شواهد موجود تنهـا مـی  . شودها دیده میمایهویژه در نقشهتوجهی ب

ـاز هاي ظروف سفالین مایه در آن اندك است، نقشکه تنوع نقش Iرغم دورة احتمال داد که علی مندانـه و  نیـت  II ف

هـاي  شاید یکـی از علّـت  . اندتنوع و متفاوت شدهبنا به منظورهاي اجتماعی خاصی که تاکنون بر ما پوشیده است، م

خـان، در  قلعـه  IIو نوسنگی جدید  Iهاي دورة نوسنگی جدید مایهوجود آمدن این شکاف نسبتاً عمیق میان نقشبه

هـا معـانی و کاربردهـاي    هـا بـوده کـه بـه آن    تر شدن سـفالینه همین تغییر نگرش فاعالن انسانی و احتماالً اجتماعی

هاي متنـوعی را بـه خـود    ها نیز حالتلبۀ ظرف II فازضمن اینکه باید توجه داشت در . یده بوده استدیگري بخش

هاي با قطـر  این شواهد و نیز افزایش تعداد ظرف. شودپیشین بیشتر می فازها نسبت به گیرند و میزان تنوع در آنمی

رفتـه خـود   ، رفتهفازگیري کنیم که ظروف سفالین این نتیجه دارد تا چنینما را بر آن می II فاز تر درهاي بیشلبه

شـوند؛ هرچنـد احتمـاالً    را در مناسبات و هنجارهاي اجتماعی یافته و از معانی وراي کاربردشان برخوردار می

  . هنوز محصوالتی خانگی هستند) بر مبناي کیفیت و فن ساخت(

هاي عصر مس این محوطه به اوج ر با سفالینهتهاي اجتماعیها به عرصههمین روند احتمالی ورود سفالینه

. ها پی برده بودندها به حد مطلوب حرارت براي پخت آنرسد سازندگان سفالینهمی نظر بهجا در این. رسدمی

هـا مربـوط   شـوند کـه بـه پرداخـت آن    همچنین در ظروف سفالین ایـن دوره، عناصـر نـوینی نیـز ظـاهر مـی      

هـاي  هاي پیچیده در کنار فرممایهها و ظهور نقشمایهگونی نقشگونه). انشصیقلی کردن سطح بیرونی(هستند

هرچنـد بـا توجـه بـه     . ها استهایی از تغییر رفتارهاي اجتماعی انسانهاي معمولی، نشانهساده در اندازة کاسه

مـین شـواهد   ها را فهمید، اما بر مبنـاي ه توان ماهیت این دگرگونیها و شواهد موجود نمیسطح محدود داده

بـا ایـن حـال،    . تر دانسـت تر و برجستههاي پیشین، پررنگها را به نسبت دورهتوان نقش و جایگاه سفالینهمی

دقتـی در ترسـیم   و بـی ) شـکل عبـارت از خطـوط طویـل، سـرگردان و بـی     (» شـلخته «هـاي  مایـه ظهور نقش

احتمالی دیگري در زمینۀ معنـا و   اي براي دگرگونیتواند نشانههایی مشخص روي برخی ظروف می مایه نقش

دقـت را بـه سـادگی    هاي شلخته و بیمایهتوان وجود این نقشنمی. ها باشدها بر روي سفالینهمایهکاربرد نقش

هاي هنرمندانـه و  مایهها در کنار نقشمایهاین نوع نقش. شان براي سازندگان تلّقی کرداهمیت بودن بی معناي به

بـه هـر حـال ظـروف     . هاي استفاده و حتی ساخت و پرداخت خبـر دهـد  تفاوت در بافتتواند از پیچیده می

ها و مراسم اجتماعی و آیینـی را شـامل   هاي روزمرة خانگی تا جشناي از فعالیتسفالین در این دوره، گستره

بایـد توجـه   البته . گون بوده استشان نیز به همین میزان گسترده و گونهشدند و مطمئناً ساخت و پرداختمی

شناختی یک فترت فرهنگی حدوداً یکصـد سـاله وجـود داشـته     از لحاظ الیه IIIو  IIهاي فازداشت که میان 

وقـوع  گزینی مجدد مردم در آن، مقـارن اسـت بـا بـه    عدم سکونت یکصد ساله در این محوطه و سکنی. است

توان چنین حکم کـرد  هاي مختلف، نمیهایی در متغیرهرچند با توجه به وجود تداوم. پیوستن چنین تطوراتی

  .اندبوده III فاز کامالً متفاوت از مردمان II فاز که مردمان

دهد گویی یک گسسـت  ها روي میمفرغ روي سفالینه دورةو مقارن با آغاز  IV فازهایی که در دگرگونی
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بـر روي  ) دارفـن داغ بـار بـا   ایـن (هـاي شـلخته   هاي حصیري، نقشمایهاي است؛ هرچند هنوز هم نقشریشه

-اي بـر حـذر مـی   محوطـه  هاي خاکستري تداوم دارند و ما را از نادیده گرفتن روندهاي تطوري درونسفالینه

اي وجـود  شناختی فترت فرهنگی قابل توجه هزار سالهاز لحاظ گاه IVو  IIIهاي فازبا این حال، میان . دارند

زمـان  ، اسـتقرار مجـدد در آن هـم   III فازدن محوطه در پایان ترتیب که هزار سال پس از متروك شبدین. دارد

کند، اما اگر نخـواهیم  این خود احتمال حضور مردمانی دیگر را تقویت می. هاي گستردهاست با این دگرگونی

هاي حاصل از تغییر در سبک زندگی یک اجتمـاع واحـد را   ها و دگرگونیزده قضاوت کنیم، باید تداومشتاب

هایی گسـترده در  بدین شکل که اجتماعی واحد نیز در صورت پشت سر گذاشتن دگرگونی. آوریم نیز در نظر

-روشن است که دگرگونی. هاي مادي خویش باشدتواند پذیراي تغییرات بنیادین در صورتسبک زندگی می

شـناختی  ستشناختی گرفته تا زیشناختی و جامعهگونی از جمعیتهاي گونههاي سبکی نیز خود معلول علت

  .و محیطی هستند که باید در کنار یکدیگر مورد سنجش قرار گیرند

هاي بسته و استفاده از کارگیري کورهبه. شودها کامالً دگرگون میها با توجه به ظاهر آنفن ساخت سفالینه

گی اي هستند براي خارج شدن ساخت این مصنوعات از چرخۀ تولیـدات خـان  گري، دو نشانههاي سفالچرخ

همـراه بـا   » ايآشپزخانه«هاي موسوم به ظهور نوع دیگري از سفالینه. ها به سمت تولید تخصصیو حرکت آن

هاي خاصی کـه یـادآور ظروفـی ماننـد دیـگ یـا       هاي شدید و مکرّر و فرمدیدگیهاي حاصل از حرارتدوده

. کننـد انی این محوطه نمایـان مـی  هاي فاعالن انساي را در رفتارها و کنشهاي گستردهقابلمه است، دگرگونی

از ) ايآشـپزخانه (تر هزینه و ظروف کم) خاکستري -هاي سیاهظرف(جدا شدن ظروف داراي ساخت پرهزینه 

دهندة ظهـور دو عرصـۀ کـامالً متفـاوت در     تواند نشاناین امر می. شناختی، پدیدة کوچکی نیستلحاظ جامعه

هـا و اشـکال سـفالی در مـورد ظـروف      تري از فرمیش طیف گستردهپیدا. ها باشدمعانی و کاربردهاي سفالینه

گویی ظروف خاکستري ـ سـیاه از جایگـاه اجتمـاعی     . کندخاکستري ـ سیاه، این شکاف را به کلّی معنادار می 

اند؛ چـه ایـن تفـاوت در بافـت خـانگی باشـد و چـه در بسـتر         متفاوتی نسبت به ظروف قرمز برخوردار شده

  .رخ نموده باشد تر اجتماعیگسترده

شـود بـر   بعد در همان حال که از میزان ظروف خاکسـتري ـ سـیاه کاسـته مـی      فازجالب اینجاست که در 

هاي خاکسـتري ـ سـیاه    هاي سفالینهاي افزوده شده و در عین حال، فرمظروف داراي خمیرة قرمز و آشپزخانه

هـا  گویی نقشـی کـه آن  . ار روي ظروف خبري نیستدهاي داغمایهدیگر از نقش V فازدر . شوندتر میمتنوعنیز 

بـه  . هایشان گذاشته شده اسـت تر و افزودههاي متنوعبر دوش فرم فازاند در این هاي پیشین بر عهده داشتهفازدر 

خان همراه با شـواهد   مفرغ قلعه دورةهاي متعلق به فازگري در ها و سفالگونی سفالینههر حال، پیچیدگی و گونه

دسـت آمـده،   بـه  فازهـا هاي مربوط به ایـن  هایی مانند انبار، آشپزخانه یا اجاق در میان الیهکه از جایگاه متعددي

اشیاء مفرغی را نیز اگر به ایـن شـواهد   . تري استهاي اجتماعی گستردهمبین به وقوع پیوستن دگرگونی خوبی به

- با این حال همچنانکه با پیگیـري تطـور سـفال   . دکنتر جلوه میها برایمان ملموسبیفزاییم گستردة این دگرگونی
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گري، واقعاً  ضرورتی ندارد کـه  در مورد سنّت سفال کمدستشود، خان تا پایان عصر مفرغ مشاهده میگري قلعه

اي از عوامـل مختلـف بیرونـی و    آنچه مسلّم اسـت، مجموعـه  . حتماً پاي اقوام جایگزین شونده را به میان کشیم

  .اند هاي زمانی را موجب شدهبا یکدیگر این دگرگونیدرونی در ترکیب 

  

  :گیرينتیجه

شناسی گرفتـه تـا   گونی از زیستهاي تطوري در رویکردهاي گونهقرون هجده و نوزده، سرشار از اندیشه

هاي رومی و مسیحی ریشه دارد، با این حال در عصـر  هرچند تطور مستقیم جوامع در سنّت. شناسی بودانسان

هاي مسیحی هر تطوري به سمت خیر مطلق و بلوغ فرهنگی زندگی انسان بـوده  ري تحت تأثیر آموزهگروشن

گرانـه  هـاي روشـن  اشخاصی مانند اسپنسر تحـت تـأثیر آمـوزه   ). Renfrew and Bahn, 2005:50(است 

هـا  س همـۀ آن جان، گرفته تا جانـداران و در رأ  اندیشیدند که همه چیز، از عناصر مادي و طبیعی بی چنین می

انسان، در کنار و هماهنگ با یکدیگر، اما جداي از هم مسیر تکاملی مختص بـه خـود را بـه سـمت تعـالی و      

-شناسانی چون دارویـن، کـه دیـدگاه   این دیدگاه سخت مغایرت داشت با دیدگاه زیست. کند پیشرفت طی می

. آوردنـد ا پیشرفت و تعالی به حسـاب نمـی  ردیف بها را همروي آنتر به تطورات داشته و به هیچهایی بافتی

هاي محصور در محیط البته اثرات شگرفی بـر فلسـفه و   هاي غیر مدرسی داروین دربارة تطور انداموارهنگرش

شناسی قرن نوزدهم بر جاي گذاشت؛ هرچند اشخاصی چـون مورگـان، سـرویس، ارل و وایـت نیـز در      انسان

هـاي قـرن   و رو به تعالی را تـداوم بخشـیدند کـه میـراث اندیشـه      مورد جوامع انسانی همان خط سیر مستقیم

هاي تکاملی، محصولی از همین نوع نگـاه  بندي جوامع به دستهطبقه. هجدهمی اسپنسر و دیگر روشنگران بود

در این دیدگاه هر جامعۀ واحدي بدون اثرپذیري از عناصر بیرونی از درون، تطوراتی را به سمت بلـوغ  . است

  .رسدگذارد و در نهایت به بلوغ مطلوب خویش مییپشت سر م

هاي درونی؛ چیزي که هست آید نه تعالی است و نه دگرگونیبا این حال آنچه از تطور داروینی بیرون می

هرچنـد  . کننـد هاي خاصی است که درونش زنـدگی مـی  ها در محیطاصالح موجودات، مبتنی بر وضعیت آن

هـاي فرهنگـی و   گرایی داروینـی، توجـه خـویش را بـه نظـام     اص خود از تطورشناسان نو با تفاسیر خباستان

ها معطوف داشته و عوامل بیرونی را از جمله اثرات محیطی، بر اجتماعـات انسـانی مسـلّم    ا آنزهمبستگی اج

اصـل  فرض کرده و فرهنگ را تنها ابزاري براي انطباق دانستند، با این حال کارشان در نهایت به نادیده گرفتن 

هـایش در درون محـیط،   هـا و تصـمیم  تطور داروینی انجامید؛ این اصل که هر فرد جانـداري براسـاس کـنش   

از همین رو هم هست کـه  . یابدامکاناتی را براي دگرگونی و انطباق با همان محیط فراروي خویش گشوده می

  . این گونه تطور را از نو بایستی مدنظر قرار داد

 ,Ingold(ان، امکانی نوین را براي تبیین نوع بودن او در جهان فراهم نموده اسـت  شناسی زیستی انسبوم
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تنها چیزي که . اي چون عوامل بیرونی و درونی وجود ندارداندیشانهبندي جزمجا دیگر تقسیمدر این). 2000

در ارتباط و اي به هم متصل است که بوم داراي عناصر به هم پیوسته متشکل از نقاط شبکههست، یک زیست

یابـد و تطـور در   اش معنا میشناختیخان در درون بافت بوماز این منظر، قلعه. اثرگذاري مستقیم با یکدیگرند

. شود که اجزاي این کل بـه هـم پیوسـته در کنـار هـم دیـده شـوند       گري آن نیز تنها هنگامی ملموس میسفال

ه پیچیدگی بوده، امـا یـک تعـالی فناورانـۀ جـداي از      خان هرچند رو بگري در قلعهچنانکه دیدیم تطور سفال

محسـوب  ) شـود هاي خاص آن را نیز شـامل مـی  که خود اجتماع انسانی و ویژگی(اش شناختیهاي بومبافت

خان چنان هارمونیک و آهسته و پیوسـته اسـت کـه    گري قلعهها در سفالها و تداومآهنگ دگرگونی. شودنمی

بـراي  . کنـد ی دیگر گشتن آن را بر مـا نمایـان مـی   صورت بهالی شدن یا از صورتی اش تنها حالی به حگیريپی

بـوم  درك این آهنگ هنجارین و پیوسته ضرورت دارد که اجزاي فرهنگی و محیطـی بـه هـم پیوسـتۀ زیسـت     

این کل به هم پیوسته، متشـکل اسـت   . زمان و در کنار هم سنجیدهاي زمانی، همفازخان را در هر یک از قلعه

هـاي  هاي فرهنگی، اجتماعـات پیرامـونی، قابلیـت   از عناصري چون سازمان اجتماعی، ساختار اجتماعی، سنّت

خان تا پایان عصر مفرغ بنگـریم، بـا   گري قلعهاگر از این منظر به تطور سفال. شناختیمحیطی و عناصر زیست

»گـرا کـل «هـاي  شویم کـه در درون بافـت  هایی مواجه میهاي آهنگین صورتدگرگونی
1

ي خاصـی پیـدایش   

  :توان نتیجه گرفت، چنین استآنچه از این پژوهش در مورد تطورات فرهنگی این محوطه می. اند یافته

ها الزامـاً و  هاي سبکی ـ فنی سفالینه  دهد دگرگونیخان نشان میگري قلعهچنانچه بررسی سیر تطور سفال

هـاي  نیـز دگرگـونی   ،IIو  I فـاز دگرگونی سبکی میان . ددهندة گسست و فاصلۀ زمانی نیستنجا نشاندر همه

گري  همچنین سفال. اندیک پیرو یک فاصلۀ زمانی قابل توجه رخ ندادههیچ ،Vو  IVهاي فازفنی میان /سبکی

-توالی ممتد زمانی اتفاق می. ترکیبی از توالی ممتد و ناممتد را پشت سر گذاشته است Vتا  I فازخان از قلعه

اگر میان دو دوره، گسست فرهنگی و زمانی وجـود  . اصر فرهنگی در طول زمان تداوم داشته باشندافتد که عن

  . ها نیز آن را تأیید کنند، در این صورت توالی ناممتد به وقوع پیوسته استداشته باشد و نهشته

هـاي پیـاپی   یهـا و دگرگـون  طور که دیدیم ترکیبی است از تـداوم خان نیز همانگري قلعهسیر تطور سفال

توان یک خط سیر رو بـه  بدین معنا که نمی. هاي چندجانبه هستیمجا شاهد دگرگونیدر این. گونعناصر گونه

گري در ایـن اسـتقرار تـا    سیر تطور سفال. خان ترسیم کردگري در قلعهپیش و مستقیم را در مورد تطور سفال

هـاي فراگیـر و   گـاه در آن شـاهد گسسـت   کنـد و هـیچ  یپایان دورة مفرغ، مسیري مارپیچ و دورانی را طی مـ 

بـه همـین   ). که پس از یک گسست زمانی طوالنی پدیدار شده است IVحتی با آغاز دورة (جانبه نیستیم  همه

 صـورت  بـه خـان  بوم قلعـه شود این پدیدة فرهنگی در کنار دیگر عناصر زیستدلیل هم هست که پیشنهاد می

هاي ایـن  توان به علتتنها با پیمایش چنین راهی است که می. دیگر بررسی شودشمول و در ارتباط با یکهمه

                                                
1 .Holistic
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اي مشـخص کـرده و بـا    ها را در هـر دوره برد و عالوه بر آن، جایگاه اجتماعی سفالینه ها پیدگرگونی ـ تداوم 

خان تشـکیل  قلعه هاي چندگونۀ پازلاي را در میان قطعهاز این رو این نوشتار تنها قطعه. یکدیگر مقایسه نمود

تـوان بـه تصـویري    شان است کـه مـی  دهد و تنها پس از فراهم شدن قطعات دیگر و در کنار هم قرار دادنمی

  . یافتجامع از روندهاي فرهنگی این محوطۀ باستانی در طول زمان دست
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  هاها و طرحجدول

  

  /الیه

  دوره

  تعداد

1  

  تا

5  

5  

  تا

10  

10  

  تا

15  

15  

  تا

20  

20  

  تا

25  

25  

  به

  باال

  نامنقوش  منقوش

  فن

  دست

  فن

  چرخ

  خارج  داخل  صاف  ايآشپزخانه  صیقلی  اسهم  ترکیبی  گیاهی  نخودي  قرمز  خاکستري

I  

1
15

22  0  1  10  8  3  0  18  3  21  0  2  12  5  9  10  0  0  0  11  10  0  

II  

16
25  

21  0  1  5  7  8  0  21  0  21  0  0  13  4  7  11  0  0  0  13  3  5  

III  

26
39  

24  0  3  13  6  3  0  20  4  24  0  1  22  1  1  3  19  12  0  16  6  2  

IV  

40
44  

18  0  1  6  11  0  0  8  10  14  2  13  5  0  0  2  16  11  3  9  4  5  

V  

45
49  

22  0  2  8  10  0  3  0  22  15  2  10  11  0  0  12  9  3  10  7  11  4  

  

  جدول تحلیل کلّی: 1جدول 
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پخت 

  ناکافی

پخت 

  متوسط

پخت 

  کافی

  

پوشش 

  رقیق

پوشش 

  متوسط

پوشش 

  غلیظ

بدون 

  پوشش

I6  7  5  I-  7  9  6  

II5  10  3  II1  11  6  3  

III2  -  21  III8  9  6  1  

IV-  -  18  IV2  4  12  -  

V-  -  22  V2  6  6  8  
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  هاها در میان دورهمایهجدول پراکندگی نقش: 2جدول 

  

  

* *

V  

* * * * * * * * * * * * *

I
I  

* * * * * * * * *

I  

* * * * * * * *



  

  Iدار مجموعه قطعات سفالین فرم: 1طرح 
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  IIدار مجموعه قطعات سفالین فرم: 2طرح 
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  IIIدار مجموعه قطعات سفالین فرم: 3طرح 
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  IVدار ه قطعات سفالین فرممجموع: 4طرح 
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  Vدار مجموعه قطعات سفالین فرم: 5طرح 


