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 چکیده
قرار داشته میانی تاکنون همواره مورد سکونت  یسنگ نهیپار ۀاز دور یطیمح ستیرود کر با توجه به شرایط جغرافیایی و ز ۀحوض
شده  ی و حکومت ایالم بوده کمتر شناختهالمیا آغازهای هزارۀ سوم پیش از میالد که همزمان با دورۀ از این میان، فرهنگ. است

ایالم  ۀبانش( به دور ۀپرتو ایالمی )دور ۀزمانی، تا کنون درک روشنی از چگونگی گذر از دور ۀبا توجه به اهمیت ویژه این برهاست. 
شناختی، منسجم های باستانتوان به محدود بودن کاوشقدیم )دورۀ کفتری( در فارس وجود ندارد؛ از دالیل این موضوع می

همچنین با توجه به  ،استفاده محدود از علوم وابسته اشاره کرد و رفته، انتشار محدود نتایج کاوشهای صورت گنبودن کاوش
ای که بتواند اکنون نیز محوطهجایی بوده و همهها دائما  در حال جابمحیطی، محل استقرارگاه جمله شرایط زیست عوامل مختلف از

ها معتقد به جمله سامنر سال دهد شناسایی نشده است. برخی از محققین از تاریخ فارس ارائهازهای پیشتوالی منظمی از دوره
ان دارند که جمعیت کمی بین این دو دوره در عهای اخیر میلر و سامنر اذاند. در سالای بین این دو دوره در فارس بودهوقفه

ارس یعنی بانش، گذار از بانش به کفتری و سوم ف ۀهای هزارتل گپ کناره با دارا بودن توالی فرهنگ ملیان ساکن بوده است.
های حاصل از بر اساس یافته ،بگشاید. در این مقالهه های این برهانداز جدیدی در شناخت فرهنگتواند چشمکفتری قدیم می

 . تده اسفارس پرداخته شپیش از میالد سوم  ۀهزارهای فرهنگگرفته در تل گپ کناره، به شناختی صورتهای باستانکاوش
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 مقدمه. 1

گذرد و با توجه به مطالعات صورت گرفته شناختی در استان فارس میهای باستانها از کاوشسال که ینا با

بارۀ بسیاری درپاسخ بی هایپرسشای در توالی گاهنگاری فارس و مشکالت عمدهدر این منطقه، هنوز 

اجتماعی، اقتصادی،  هایساختار تصویر واضح و روشنی ازاین منطقه وجود دارد. همچنین  یشناس باستان

شناسی نشان های باستانها و حفاریبررسیفارس در دست نیست.  ازتاریخ یشپسیاسی و مذهبی مردمان 

سوم  ۀچهارم و اوایل هزار ۀر اواخر هزاربانش میانه د ۀبعد از اعتالی فرهنگی تل ملیان در دورکه دهد می

وجود دارد  اندکیبانش جدید شواهد  ۀاز دور و شودها دیده میکاهش چشمگیری در استقرارگاه ،.مپ

(Sumner 2003: 53)بانش میانه و کفتری  ۀدر تسلسل گاهنگاری بین دور، های کاوش شده. در اکثر محوطه

 ۀدهد که حوضنشان می 41کربن گذاریها و تاریخزنیطحی، گمانهس یها یبررس. شودمشاهده میپیوستگی نا

 ;Sumner 1988:315–17)رو بوده است هبا کاهش جمعیت چشمگیری روبپ.م سوم  ۀرود کر در اواسط هزار

1989: 135–36; 1990: 106; 2003: 53–55; Miller and Sumner 2004.) 
 ۀمقاالت خود معتقد به وجود گسستی در اواسط هزار شناسانی است که بارها درسامنر یکی از باستان

بوده است. وی با توجه به  .م(پ 2200-4000)و کفتری قدیم  .م(پ 2800-2600)بانش جدید  ۀبین دورپ.م سوم 

کند که ساکنان چنین استنباط می ،بانش و آغاز کفتری وجود دارد ۀوجود شکاف گاهنگاری که بین اواخر دور

 جوامع چراگردوسیعی از فارس سکونتگاه  ۀمتفرق شده و شاید منطق شدت  بهین دوره یکجانشین در طول ا

در  فرهنگیهای . این نظریه بر اساس شواهدی از الیه(Sumner 2003: 13-117; 1988: 315-316) است بوده

در وره انجام شده، گسست بین استقرارهای این د 41های مطلق کربنگذاریتل ملیان، تاریخ ABCکارگاه 

 Sumner) مطرح شده استرود کر  ۀو یک وقفه آشکار در توالی سفالی حوضشناختی های باستانبررسی

تل  H1s ۀهای جدید در گمانو کاوش H5 ۀجدید گمانمدارک  انتشاربا . (54-55 :2003 ;315-316 :1988

رود کر  ۀدر حوضاین مرحله  دردهد که شود و نشان میشواهدی از سکونت بین این دو دوره دیده می ،ملیان

 .(Miller and Sumner 2004; Alden et al. 2005)اند هیکجانشین ساکن بود مردمی

 ۀنیاز است تا چندین محوطه در نقاط مختلف فارس که دارای تسلسل دور ،شد با توجه به آنچه گفته

بر مانی بهتر شناخته شود. ز ۀند تا وضعیت فرهنگی این برهشونگاری و کاوش بانش و کفتری هستند الیه

 هاییافتهبا توجه به  ،رود کر هدر حوض گاننگارندگرفتۀ صورت  هایو بررسی هاطی بازدیددر ، همین اساس

آمده از کاوش  دست مواد فرهنگی بهشناسایی و مورد کاوش قرار گرفت.  به این منظورتل گپ کناره  ،سفالی

از  بانش، گذر ۀهای فارس در دورنداز جدیدی در شناخت فرهنگاتواند چشمگپ کناره میشناختی تلباستان

 کفتری بگشاید. بانش به کفتری و دورۀ

 

 رود کر ۀحوض. 8

 10حدود در است که مرز جنوبی آن در استان فارس متنوعی کوهی های میانرود کر، شامل دره ۀحوض

جنوب شرقی  ـ اگرس از شمال غربیهای زکوهشرقی شیراز است. در این منطقه جهت رشتهکیلومتری شمال

 یابد.به جنوب غربی تغییر می
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شناسی است و های دوم زمینخوردگی از دورۀ کرتاسه مربوط به دورهاین منطقه دارای چندین چین

رود کر را  ۀای که حوضشامل بسترهای ساخته شده از کنگلومرا، سنگ ماسه و سنگ آهک است. مشخصه

سری که ابتدا یک سیم زهکش داخلی به دو بخش مجزا است: دشت بیضاتق ،کندمتمایز و مشخص می

آن را گیرند سرچشمه می ها کوه نیادار در زیر های شیبها یا دامنههای بزرگ که از حواشی کوهچشمه

آبیاری آن را که دومین زهکش داخلی در این دره است و رودهای کر و سیوند  و مرودشت کنندآبیاری می

 دل )زندهاین منطقه رودخانه کر و رودخانه سیوند است  یها رودخانه نیتر مهم (.Alden 1979:20) کنندمی

های مختلف در طول چندین هزار سال وجود آمدن فرهنگهاین دو رود باعث ب (.1: 4711؛ تاج گردون 27: 4711

ریزد و طول آن از تشک می ۀگیرد و به دریاچغرب استان فارس سرچشمه میاند. رود کر از شمالبوده

 (.417: 4712)بدیعی، کیلومتر است 280سرچشمه تا دریاچه حدود 

گیری عوامل مهم در شکل جمله ازآب و هوایی مناسب،  شرایط و خاک حاصلخیز ،آبمنابع نسبی  فراوانی

ن نشانه تری. قدیمی(Sumner 1972) در این منطقه است تاریخی، تاریخی و اسالمیازشپی استقرارهای متعدد

 .(Rosenberg 1985)میانی است  یسنگ نهیپار ۀبه دور متعلقه از حضور انسان در این حوض

رود کر به بررسی و کاوش  ۀشناسان متعددی در حوضباستان ،4010 ۀمیالدی تا ده 4070 ۀاز ده

 Herzfeld 1935; 1941; Schmidt 1937; 1939; Stein1936; 1940; Langsdorff and Mc)ند اهپرداخت

Cown 1942)زنی قرار داد رود کر مورد گمانه ۀتعدادی محوطه را در حوض ،واندنبرگ 4010 ۀ؛ تا اینکه در ده

 Vanden)شناختی برای فارس پیشنهاد کرد گاهنگاری باستان ، توالیآمده دست بههای اساس داده بر و

Berghe 1952; 1954)عزیزی خرانقی و  ؛4704انقی و دیگران، ی خرزعزیهای بعدی )ها و کاوش. سپس با بررسی

 ( ;Sumner1972; Alden 1979; Fukai et al 1973; Egami et al 1977; Egami1967؛4707پور، خانی
 گاهنگاری ارائه شده واندنبرگ تصحیح گردید.

 

 کفتری-ای فرهنگ بانشفرامنطقهای و دورنمای منطقه. 9

آغاز های بانش و کفتری در فارس همزمان با دوره ۀهای دورهنگتاریخی، فرشناسیاز منظر مطالعات باستان

ای از مناطق مختلف جنوب غرب، غرب، جنوب، زاگرس گسترده ۀر حوزد است که و ایالم قدیم و میانی یالمیا

اساسی  یسرزمین انشان، نقش عنوان ا ب رود کر ۀ، حوضنیب  نیا درکه  گسترده شده استو جنوب شرق ایران 

ایالم کامال   ۀشروع دور ،. گرچه(Potts 1999)یری حکومت آغاز ایالمی و ایالمی ایفا نموده است گدر شکل

: 4761)کامرون، نامشخص است و با افرادی مبهم و نامشخص که در مرز افسانه و تاریخ قرار دارند سروکار داریم 

نخستین فرمانروای سلسلۀ اول  (Enmebaragesi)مبرگیسی های اننام ایالم در لوحهبه بار برای اولین، (27

اما ناحیه است کند که به ایالم حمله کرده . وی اشاره می(204: 4711)نگهبان، شود اشاره می یروشن بهکیش 

 .مپ2100تا  4100هایسالزمانی بین  ۀبر اساس مدارک تاریخی، فاصل .او دقیقا  مشخص نیست ۀحمل مورد

با عناوین اوان، سیماش و سوکل مخ تقسیم  تر کوچک ۀسلسلود و به سه ش تحت عنوان ایالم قدیم معرفی می

مدارک و  پ.م2100سالاوان است که از حدود  ،ایالم ۀشد  شناخته ۀسلسل نیاول .(Potts 1999: 188) گردد می

ب شناختی از جنو های باستان است؛ بنا بر منابع مکتوب که در طی کاوش مانده یبرجااطالعاتی مربوط بدان 

 ۀالنهرین بوده است. این منطق شرق بین ۀای در حوم اوان منطقه که ، مسلم شدهآمده دست بهالنهرین  بین
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النهرین و ایالم در  از بین آمده دست به. در دو متن انددهنموکاتبان سومری تحت عنوان ایالم ثبت  راشرقی 

 پ.م 2200 تا .مپ2100 سال سلسله ازاین  .(Ibid: 88)هایی وجود دارد  خصوص فهرست شاهان اول تفاوت

 ای که گوتیان در تاریخ سیاسی ایالمیان ایجاد کرده بودندپس از وقفه .(4712:70)نگهبان،  اندبودهایالم حاکمان 

دست گرفته به آن راسیماش و اطراف ۀ فرمانروایی و حکومت منطق سیماش ۀسلسل پادشاهان پ.م2400 سال در

 .(Henrickson 1984, Andrew 2007) اندبر آن فروانروایی کردهدر حدود سه قرن عنی ی پ.م4810تا سال و 

فارس و ، در هر حال اما زیادی وجود داردنظرهای و اختالفها وسعت و مرزهای ایالم بحث در مورد اگرچه

 Reiner) انیلتل مبوده که انشان یا همان  یهای اصلی فرهنگ ایالم، یکی از کانونرود کر ۀویژه حوض به

لیست  IIIاور ۀاز دور .مراکز بزرگ دیگر ایالمی بوده استاز مرکز آن، شهری رقیب با شوش و  در( 1973

 :Potts 1999)است  توجه قابلایالم وجود دارد که بسیار  ۀدهند  لیتشکهای ها و ایالتاز گروه یتوجه قابل

table 5.1)، ان شناختتوها را میاما تعداد کمی از این محوطه (Carter 1984, Henrickson 2011: 278).  نام

وی ادعا  ؛آورده استپسر بزرگ سارگون نخستین شاه اکد قدیم  (Manishtushu) بار منیشتوسواولینرا انشان 

 Hansman) هوم را فتح کرده استکند که قبل از عبور از دریای سفلی )خلیج فارس(، انشان و شریمی

1987: 104; Potts 1999: 106) .اندکنند که انشان را شکست دادههمچنین گودا و الگاش ادعا می 

(Steinkeller 1988: 52). انسوم اور، شواهدی از ازدواج دو فرماندار انشان با دختر ۀدر زمان پادشاهی سلسل 

به از الرسا در سال پنجم  (Gungunum) گونگنوم .(Potts 1999: 38–137) شولگی و شوسین وجود دارد

سلسله سیماشکی به  پ.م2400-4000از حدود  .(Stolper 1982:56; Potts 1999: 162) جنگ انشان رفت

از سوکل  پ.م4000تا  4600های و در ادامه بین سال  (Potts 1999:147–48)و شوش بوده عنوان شاه انشان

 .(Potts 2005) وانده استها نام برده شده است. کوروش بزرگ نیز خود و اجداد خود را شاه انشان خمخ

امروزه . ایالت انشان بوده است ئی ازرود کر جز ۀمتون مشخص است که حوض ۀبا توجه به بررسی و مطالع

و هم یک منطقه که حدودا  در استان فارس  ملیان(شهر )با عنوان یک هم نام انشان را جای نیز اکثر محققان، 

ۀ محدود ،حال  نیا با (Hansman 1972: 111–24; Reiner 1973; Vallat 1998: 302) اندپذیرفتهقرار دارد 

. زدر نیز با توجه به وسعت زیاد تل ملیان پیشنهاد می(Sumner 1989: 148)انشان مشخص نیست ای منطقه

فرمانروای  لهیوس بهنقش داشته که  یترای وسیعدر کنترل سیستم منطقهاین شهر  زیاد  احتمالبه کند که 

های تل نیز از کاوش تاکنون. (Zeder 1991: 70)ها برای ارتباط طراحی شده بود مخسوکل ۀز دورا بلندمرتبه

نیامده  به دستکه کنترل در این سطح را نشان دهد  ایمرتبهیا محل اقامت نخبه یا شخصیت بلندملیان، کاخ 

در سیستم کنترل درون یا  نقش تل ملیان بارۀبنابراین باید هرگونه پیشنهاد در؛ (Potts 1999: 155)است 

  ای از دورۀ ایالم دربرجستهوجود نقش عالوه بر ملیان، تر مطرح گردد.با استدالل صحیح ،ایمنطقهبرون

 ۀکه این نقش در دوراست  ، گواه اهمیت این محل در دورۀ ایالم(Amiet 1966؛41-41: 4781)صراف رستم نقش

 مانده است.آن باقیو امروزه اثر کمی از  شده  بیساسانی تخر

 

 تل گپ کنارهشناختی کاوش باستان. 0

شهر شرق کیلومتری شمال 7 و جمشیدغرب تختکیلومتری جنوب 1 باستانی تل گپ کناره در ۀمحوط

های نسبت به زمینو  متر 4620ارتفاع تپه از سطح دریا  .(4)تصویر  ده استشرود کر واقع  ۀمرودشت در حوض
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واندنبرگ در  بارنخستینرا تل گپ  .(2)تصویر  هکتار استو وسعت آن کمتر از نیموده بمتر  1اطراف حدود 

رود کر توسط  ۀطی بررسی حوضدر . (61: 4770)سامی،  دادقرار  یزن روز مورد گمانه2به مدت  4010 ۀده

خامنشی، ، هIIIشغا، آهن  ۀای مربوط به دورمحوطه عنوان  به محوطه، این 4711علیزاده در سال عباس 

 .(412: 4787؛ همچنین بنگرید به: زیدی، Alizadeh, 2003:97)ساسانی و اسالمی معرفی شد 

استان  و گردشگری یدست عیصنا، سازمان میراث فرهنگیسوی از  ،4704شهریور و مهرر مذکور د ۀتپ

و بررسی  مطلق گاهنگاری نسبی و ۀارائ، های فرهنگی ادوار استقراری الیه مطالعه و شناخت هدف با فارس

جهت نیل به این  .(4704)نوروزی و دیگران  کاوش گردیداز میالد  پیشسوم  ۀهای فارس در طول هزارفرهنگ

و  (A) 2×  1با ابعاد دو گمانه  جنوب و شمال محوطههدف و شناخت توالی استقراری و کارکرد محوطه در 

ها و آثار نهشته ،هامتر از الیه 70/1بر با راعمقی ب مجموع در. ایجاد شد یجنوببا جهت شمالی (B)متر  2×1/2

قرون اولیه  4 :شامل مختلفی فرهنگی ادوار گرفته صورت هایکاوش به توجه با .دشاین تپه کاوش  معماری

)اواسط بانش به کفتری  ۀگذار از دور 1 از میالد( پیشسوم  ۀ)اواخر هزار کفتری ۀدور 7دورۀ ساسانی  2 اسالمی

ویر ا)تص شد شناسایی از میالد( پیش سوم ۀهزار نیمۀ اولچهارم و  ۀهزار نیمۀ دوم)بانش  ۀدور 1از میالد(  پیش سوم ۀهزار

 در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد. که (44و  40

 

 کناره تل گپاستقراری های دورهتحلیل . 8

حین کاوش با تغییر، رنگ، بافت و  های مختلفی شد. دریهشناخت ال سببتل گپ کناره  ۀکاوش در دو گمان

 شد.جدید داده شده و جدا ثبت و ضبط می ۀکرد و به مواد فرهنگی نیز شمارسازه شماره کانتکست تغییر می

کانتکست  21که در مجموع شد  شروع 4000از جدید به قدیم از ها کانتکستگذاری شماره ،Aۀدر گمان

کانتکست مختلف شناسایی گردید. در  41شروع شده و  2000از نیز  Bۀهای گمانکستتد. کانگردیشناسایی 

های های سفالی و معماریهیافتدر این قسمت با توجه به  ها معرف خاک بکر هستند.آخر کانتکست ۀدو گمان

 پرداخته خواهد شد: محوطه های استقراری هزارۀ چهارم و سوم پیش از میالدتحلیل دورهبه  آمده دست به

 

 شبان ۀدور. 6

 عنوان بهمجموعه جدید سفالی شناسایی شد که تا پیش از آن  رود کر یک ۀهای سامنر در حوضدر پی بررسی

های قرمز و نخودی در ابتدا بر مبنای مجموعۀ سطحی گاهنگاری شناخته نشده بود. این سفال فاز  کی

؛ همچنین ببینید Sumner 1972: 40-4)تحت عنوان سفال بانش معرفی شد  ،بود آمده  دست  بهکوچکی که 

Vanden Berghe 1952; 1954 .)های تل ملیان متمرکز در منطقه و کاوش یها یبررس(Sumner 1974; 

1985, 1988; 2003; Alden 1979; 2003; Abdi 2001; Alden et al 2005; Nicholas 1980; 1987; 

Miller and Sumner 2004 ) و تل کوره(Alden 1979: 48-50, Fig. 52; 2003: 187-198)  توضیح بیشتر

 .دورۀ بانش را ممکن ساخت یها مجموعهها و تصحیح گاهنگارانۀ ویژگی

دورۀ  ان و تل کوره،های سطحی و کاوش در تل ملیآوری شده از بررسیهای جمعاساس سفال آلدن بر

و بانش  انش میانۀ جدیدبانش را به پنج فاز فرعی تقسیم کرد: بانش آغازین، بانش قدیم، بانش میانۀ قدیم، ب

توالی بانش را  اتفاق بهملیان و تل کوره که  یها کاوشمتعاقب از مواد  یها لیتحل(. Alden 1979: 49جدید )
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-Alden1979: 49-52; 2003:195د )ش را سببگسترش دادند، تصحیح بیشتر گاهنگاری فازهای فرعی بانش 

د نمو خالصهبانش قدیم، بانش میانه و بانش جدید  فازبه سه را  این دورهسامنر  ،آن ازپس  که  (197

(Sumner 1986: 199; 1988: 317; 2003: 53.) 

 Bو  A ۀگمانبانش از دو  ۀهای دورهایی با سفالنهشته ،گرفته در تل گپ کنارهدر کاوش صورت

 یکجدول  طور که درهمان ،های شناسایی شدههای سفالی با دیگر محوطهیافته ۀشناسایی شد. با مقایس

بندی نمود. ی و بانش جدید تقسیمنرا به سه فاز بانش قدیم، بانش میا هاآنتوان نشان داده شده است می

     دارای  ،متر که بر روی خاک بکر قرار داردسانتی 401به ضخامت حدود  Bۀهای گمانترین الیهتحتانی

رود حوضۀ بانش  ۀهای شناسایی شده دورسفال ریز به دو صورت منقوش و ساده از نوعشن ۀبا آمیزهایی سفال

شناسایی  B ۀ)بانش میانی( نیز در گمان 2)بانش قدیم( معرفی شده است. فاز  4کر است که تحت عنوان فاز 

 ۀدست آمده از آن دارای آمیزهای بهمتر بوده که اکثر سفالیسانت 400هایی به ضخامت شد که شامل نهشته

شناسایی شد.  Aشمال شرقی گمانه  ۀ)بانش جدید( از گوش 7. فاز نقش هستند گیاهی و همگی ساده و بدون

در  قوی احتمالبه اند و دلیل آن هنوز برای ما مشخص نیست، ساکنین این فاز با توجه به نیازی که داشته

د. انسانتیمتر از خاک بکر را حفر کرده و ساکن شده 61و حدود  )؟(های قبل این قسمت تپه بقایای دوره

گمانه  ۀبقایای این دوره از وسعت کمی در گوش که  نیاو با توجه به  بودهمتر سانتی 10ضخامت این فاز حدود 

از یک اجاق شناسایی شد.  یا شده  بیتخرنیامد، تنها بقایای  به دست معماری چندانی است هآمد به دست

 چندرنگهای از نوع سفال هاآنتزیین و شن و برخی دارای پوشش بوده  ۀدارای آمیز آمده دست بههای سفال

 .چاپ( پور و دیگران، زیر)خانیاست 

 

بانش در سه طیف رنگی قرمز،  ۀهای دوراز نهشته آمده دست بههای سفال بانش تل گپ: ۀسفال دور. 7

های سفال   اند. نقوش هندسی، نقوش افزوده و کنده تزیین شده ۀنخودی و خاکستری وجود دارد که با شیو

بندی نمود که ظاهرا  در این توان به دو نوع با آمیزه گیاهی و آمیزه شن تقسیمبانش را بر اساس آمیزه می ۀردو

گیاهی بانش،  ۀهای نخودی و قرمز خشن با آمیزسفالآمیزه بر بافت، فرم و نقش تأثیر داشته است.  ،دوره

 ها فرم. یکی از این باشندمیهای شاخصی ماکثرا  با پخت ناقص و بدون تزیین هستند که دارای فر ییها سفال

 وجود دارد.  ندرت بهسفالی لپویی نیز  ۀواریخته است که در مجموعشناخته شده سفال لبه یبه خوبکه 

اند. شده ساخته شدهکوتاه و لبۀ ساده یا جمع ۀساز با لبۀ شستی مسطح و دیوارهای بانش به شیوۀ دستسینی

که موقع شکل گرفتن بر روی را اثر سطح ناهمواری  هاآنمستطیل هستند و ته نیمهها گرد، بیضی یا این سینی

بعضا   شده است و بردار است که در برخی کف آنها نخپایه جام بلند ،دارد. سومین فرم عمده اند داشتهآن قرار 

های با سفالکه گفت توان شکل هستند. در کل میدار قیفیگردن یها وارهیهای راست قیفی یا ددارای دیواره

هم بوده و با توجه به بافت خشن سفال، تزیینی بر روی آنها به  هیو شب ،بسیار محدود فرم نظر از ،گیاهی ۀآمیز

ریز شن ها زهیآم؛ دهند یمگروه متنوعی را تشکیل  وضوح  به ،شنی بانش ۀشده است. سفال با آمیزنمی انجام

 بافت شامل سه گروه ظریف، متوسط و نظر ازشود. نیز دیده می های متوسط تا درشتدر اندازه هستند اما

پوشش گلی غلیظی وجود دارد. ظروف منقوش با طیفی از  یبرخی ظروف گاه یبیرونبخش خشن است در 
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دقت و اند که در برخی کامال  هنرمندانه و در برخی بیهای هندسی تزیین شدهمایهنوارها، یا دیگر نقش

 ۀطور محدود در میان مجموعنیز به چندرنگهایی با تزیین دورنگ و همچنین سفال است. هنرمندانهریغ

و جدول  1و  1ویر ا)تصتزیین استفاده شده است  برایافزوده نیز  کنده وهای نقشتکنیک سفالی وجود دارد. از

4.) 

همزمان  4فاز  ،ررود ک ۀهای حوضهای تل گپ با محوطهبا مقایسه و تطبیق سفال های همزمان:محوطه. 5

بانش میانی و  ۀهای دورهمزمان با الیه 7و  2( و فاز Alden 2003: Fig. D3تل کوره ) Iتا  IIIهای با الیه

 Sumner 1974; 1985; 2003; Nicholasاند )های مختلف شناسایی شدهجدید تل ملیان است که از ترانشه

1980; Miller and Sumner 2004; Abdi 2001; Alden et al. 2005.) های اخیر صورت گرفته کاوش طبق

است که تل نورآباد  A11تل اسپید و  40-48فازهای  با سفال سهیمقا قابل 4های فاز ممسنی، سفال ۀدر منطق

دهد را نشان میپ.م  7710-7070و  پ.م 7160-7120های تاریخ ،از تل اسپید گرفتهگذاری مطلق صورتتاریخ

(Petrie et al. 2006: 124; Table 4.4 در تل نورآباد نیز دورۀ بانش از فازهای .)A11  تاA6  به دست آمد

(Weeks et al. 2006: 36-37 که )استتل گپ  7و  2های فاز با سفال سهیمقا قابل. 

فسا و داراب شناسایی نشده  ۀسفال بانش از منطق تاکنون ،های صورت گرفتهها و کاوشبا توجه به بررسی

محدود  وجود ،(. میروشجیMiroschedji 1973; Kerner 1993: 195-196؛ 66: 4704ی و اسدی، منصوراست )

خشن با آمیزۀ گیاهی و معدنی را همراه با ظروف نخودی ظریف دیگر ثبت کرده است، اما  ساز دستظروف 

از حوضه رود کر به  و ه بودهناشناخت آن موقعتا که  بانشبا آمیزۀ کاه  یها سفالمقایسۀ قابل درکی با  هنتوانست

 ۀاستقرار دور ۀترین حوزتا چندی پیش از جنوبی (.Miroschedji 1973: 3) به انجام برساند بود، هدست آمد

و  فارس جیخلشناسی که در چند سال اخیر در شمال های باستانطی بررسیدر نبود،  دست دربانش اطالعی 

 سهیمقا قابلسنگریزه که  ۀهای خشن با آمیزمحوطه، سفال یکاز هایی از استان بوشهر انجام گرفت تنها بخش

   دار و یا های پایهواریخته، جامهای تل ملیان است شناسایی گردید اما از این محوطه کاسه لبهبا سفال

بنابراین تا قبل از کاوش این  ،گذاری باشدمطمئن قابل تاریخ طور بهکه  نیامد به دستهای بانشی سینی

(. Carter et al. 2006: 88-89نیست ) دییتأدست آمدن شواهد مطمئن، گاهنگاری مجموعه قابل همحوطه و ب

توایالمی ترسیم یحیی، یا استقرار پرو ۀتپ IVC2مرحله  بانش تل گپ و ۀدور یها سفالتشابهاتی بین  توان یم

ملیان، از یک مجتمع  لت تل گپ و فاز بانش میانی 2های فاز با سفال سهیمقا قابلسفالین  هایفرم کرد.

 یها سفال (.Potts 2001: 195- 197; Alden 1982: 616) دست آمده استبه IVC2ساختمانی مجزا در دورۀ 

و سطوح آغازنگارش چغامیش یافت شده که تحت  Iتل گپ )دورۀ بانش قدیم( از آکروپل  4با فاز سهیمقا قابل

 ،بعد آن ۀ(. دورLe Brun 1978a, 1978b; Delougaz and Kantor 1996اند )معرفی شده IIعنوان شوش 

 :IIIA-C (Carter 1978: 202, Tab. 1; Carter 1980، شوش شود یمتقسیم مرحله است که به سه  IIIشوش 

Tab. 1.)  مرتفع نشان  یها نیسرزم یها مجموعهپیوندهایی را با  شیازپ شیبمواد حاصل از این سطوح

)بانش  2همزمان با فاز  IIIA-Bشوش  یها سفال(. Carter 1978: Tab. 1; Sumner 2003: 53) دهند یم

 ;Sumner 2003: 53)بانش جدید( هستند ) 7های فازهمزمان با سفال IVAو  IIICهای شوش میانی( و سفال

Voigt and Dyson 1992: 133-134, 141-142.) 
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  پ.م( سوم ۀاواسط هزارگذر از بانش به کفتری ). 3

از بانش میانی  ۀرود کر و کاوش ملیان معتقد بود که بعد از دور ۀهای خود در حوضاس بررسیبر اس ،سامنر

های بانش جدید استقرارگاه ۀکاسته شده و بعد از دورگیری به طور چشمرود کر  ۀهای حوضتعداد استقرارگاه

ای وجود وم فارس وقفهس ۀاند و در اواسط هزارکوچروی به زندگی پرداخته صورت بهفارس ترک شده و مردم 

. میلر و سامنر با انتشار گزارش (;Sumner 1988:315–17; 1989: 135–36; 1990: 106; 2003: 53–55) دارد

بانش و  ۀبین دور ،های این گمانه معتقدند که مردم یکجانشین کمیسفال تل ملیان و بررسی H5ۀگمان

های بعدی نیز این موضوع را تأیید ( و کاوشMiller and Sumner 2004اند )کفتری در تل ملیان ساکن بوده

 1بانش جدید و در عمق حدود  ۀهای دور(. در کاوش تل گپ کناره بر روی الیهAlden et al. 2005کند )می

 با جدیدتر شدن  مرور بههای کفتری قرار دارد و های بانش به ندرت سفالمتر از سطح تپه، در کنار سفال

های بانش از دو نوع های کفتری افزایش یافته است. سفالهای بانش کاسته شده و سفالسفالها از مقدار الیه

های شاخص آن ؛ سفال با شاموت گیاهی درصد کمتری بوده و از فرمهستندریز و گیاهی سفال با شاموت شن

و بسته دهانهباز و ههای دهانشن شامل انواع کاسه ۀهای با آمیزهای بانشی نام برد. سفالتوان از سینیمی

 هاآنکه به ندرت در بین  استپوشش قرمز  اب کفتری بیشتر از نوع سفال ۀهای دورها هستند. سفالخمره

های این دوره نهشته ،های معماریهای سفالی و سازه. با توجه به یافتههای منقوش هندسی وجود داردسفال

، 4046های )کانتکستهای خاک و شامل الیه شناسایی شد A ۀدر گمان 1 فازتقسیم شدند.  1و  1به دو فاز 

های نهشته نیامد. به دستگونه معماری بوده و از آن هیچ متریسانت 60به ضخامت حدود  (4048و  4041

به دست آمد که  شناسایی شد. از این فاز معماری Aاز گمانه نیز متر  20/4به ضخامت حدود  1مربوط به فاز 

کانتکست )یکی  ای،که شامل دو دیوار چینه مانده استآن سالم باقی یها وارهیدتر از مسانتی 440حدود 

دیگری  یا نهیچ واریدمتر است که سانتی 80غربی و با ضخامت حدود جنوبشرقدر جهت شمال (4042

اند هوجود آوردغرب بر آن عمود شده و دو فضای معماری را بهشرق به شمالجهت جنوب با( 2041)کانتکست 

از این فاز نیز در طیف سه رنگ قرمز، نخودی و خاکستری قرار دارد که  آمده دست بههای سفال .(7)تصویر 

های بانش یک قطعه سینی بانشی و چند قطعه . از سفالاستبانش و کفتری  ۀهای دوربا سفال سهیمقا قابل

ع پوشش قرمز خاکستری و سیاه از نوآمد. همچنین تعدادی سفال قرمز با  به دستریز شن ۀسفال با آمیز

به است پ.م سوم  ۀهای ژالیان که مربوط به اواسط هزارقطعه سفال شبیه سفال دوهای کفتری و تنها سفال

 توانهای بانش، کفتری و ژالیان این فاز را میها با سفالسفال ۀنگاری و مقایسبا توجه به توالی الیه آمد. دست

 (.2؛ جدول 1و  6)تصاویر  دانستپ.م م سو ۀبه اواسط هزار مربوط

 

 کفتری ۀدور. 12

های مرودشت، در اوایل دهۀ زنیها و گمانههایی را که طی بررسیمجموعه سفال ،لویی واندنبرگ ،بارنخستین

پیش  (.Vanden Berghe 1954: 402- 403)گذاری کرد دست آورده بود تحت عنوان سفال کفتری نامبه 4010

 دست بهتل بوشهر )لیان( پیهای تلاز کاوشرا سفال  ۀگون  نیا 4047پزار در سال واندنبرگ،  هایاز بررسی

 Sumner)رود کر  ۀدر حوض 4060های بیشتر ویلیام سامنر در اواخر دهۀ بررسی (.Pezard 1914بود ) وردهآ 

1972: 44-48, pls, XXIII- XXXVI) های تل ملیان و کاوش(Nickerson 1983; Miller and Sumner 
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2004; Sumner 1974;1988; 2003: 52–54) های ویژگی خصوصاطالعات بیشتری در به دستیابی  سبب

دست آمده است هدوره کفتری ب سفال ،محوطه 11 های سامنر، ازسفال کفتری شد. با توجه به بررسی

(Sumner 1972: 44.) فتری از تل نخودی های کسفال ،گرفته تاکنونهای صورتکاوش با توجه به(Goff 

، برزن (Potts and Rustaei 2006)، تل اسپید و تل نورآباد (Stien 1936)، تل ضحاک در فسا (1964 ;1963

-4000)سامنر نیز این دوره را به سه فاز قدیم دست آمده است. هب (4786، عبدی و عطائی)جمشید جنوبی تخت

 (.Sumner 1989: Table 4)تقسیم کرده است  .م(پ 4800-4600)و جدید  .م(پ 4000-4800)، میانی .م(پ2200

 A ۀشناسایی شد. در گمان ۀ کفتریبه دور مربوطهایی نهشته Bو  A ۀدر کاوش تل گپ کناره از دو گمان

 ۀبه دور متعلق، سفالی با پوشش قرمز ساسانی ۀهای دورمتری از سطح تپه و در زیر نهشتهسانتی 410در عمق 

همچنین  بود، متریسانت 00به ضخامت حدود که شامل دو الیه خاک و یک الیه خاکستر  مدکفتری به دست آ

به دست کفتری  گونه معماری مربوط به فازاسالمی در این فاز قرار داشت. در این گمانه هیچ ۀتدفینی از دور

متر مربوط به این فاز سانتی 60های اسالمی، سه کانتکست به ضخامت حدود نیز در زیر الیه B ۀنیامد. در گمان

بوده و دو الیه انباشت خاک  فرشکف خشت به احتمال قوی خشتی که  ۀشناسایی شد که شامل یک ساز

    متر با مالط گل است که در سانتی 10×  12متشکل از یک رج خشت به ابعاد  دست آمدهاست. کف به

مالط بین  ۀشده است، فاصل استفادهمتفاوت  هایهایی با اندازهخشتهای آن )سمت شمال شرقی( از نیمکناره

در سمت شمال  گیاهی استفاده شده است. ۀها و مالط از آمیزو در خشتبوده متر سانتی 40ها حدود خشت

فرهنگی  ۀیافتکه فاقد هر نوع  شتمتر وجود داسانتی 70امت حدود به ضخ یخاک نرم ۀفرش الیاین خشت

 .عمدی بوده است)انباشت( شدگی داد این الیه یک پرد که نشان میبو

خاکستری قرار دارند که بیشتر  طیف نخودی، قرمز و ر سهها دسفال تل گپ: کفتریدورۀ های سفال. 11

ها های نخودی، قرمز و خاکستری و در مواردی با صیقل هستند. سفالها دارای پوشش گلی غلیظی به رنگآن

ندی نمود که البته پوشش گلی در هر دو گروه وجود دارد. سفال بتوان به دو گروه ساده و منقوش تقسیمرا می

های افقی، های نقوش بسیار ساده، شامل باندشود؛ طرحها را شامل میمنقوش درصد کمی از مجموعه سفال

جز  خطوط ریز عمودی، خطوط مورب، خطوط مواج در میان باندهای افقی و همچنین باندهای دورنگ است به

ای یا قرمز در ظروف با های سیاه، قهوهموتیف دیگری به دست نیامد. این نقوش به رنگ طرح هندسی، هیچ

استقراری تل گپ،  ۀهای این دورسفالرنگ و خاکستری و کرمی در ظروف دورنگ است.  نقش تک

ل و ت( ;Sumner 1974, 1989; Nikerson 1983 Abdi 2001: 88. Fig. 22)های تل ملیان با سفال سهیمقا قابل

 این از آمده دست به فرهنگی مدارک و شواهد به توجه با .است (Goff, 1963: 51-52; 1964:46-48)نخودی 

 2200تا4000حدود  توان تاریخهمزمان، می هایو مقایسه با دیگر محوطه سفالی شواهد خصوصبه  دوره،

   که همزمان با  (7؛ جدول 0و  8 ریوا)تصتل گپ در نظر گرفت  فازکفتری قدیم( را برای این  ۀ)دور میالد از پیش

 .(Potts 1999است )های استقراری شیماشکی در شوش دوره

 ۀنام انیآمده، در بخشی از پا  دست  های کفتری که از تل ملیان بهترین مجموعه سفالاز طرفی وسیع

خته است. وی های کفتری پرداکامل به تجزیه و تحلیل سفال طور هدکتری نیکرسن ارائه شده که وی ب

مطرح کند. طرح این گاهنگاری با تل ملیان  های گوناگونتوانست یک گاهنگاری نسبی برای مراحل کارگاه

ها و ساختارهای معماری به فازهای کفتری قدیم، میانه و جدید بر اساس درصد ظروف منسوب کردن الیه
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کفتری قدیم، درصد ظروف با  هایالیهشد. در  ریپذ کفتری نخودی و کفتری با پوشش گلی غلیظ قرمز امکان

ظروف نخودی درصد باالتری دارد  ،کفتری جدیدهای الیهدر  که یحال پوشش گلی غلیظ قرمز بیشتر است، در

(Nickerson 1983: 198, Table 19)های کفتری را به چهار نوع که سفال ،شناسی. نیکرسون بر اساس گونه

سفال . 2سفال نخودی . 4اند از  بندی نموده است که عبارتتقسیم هر یک شامل سفال ساده و منقوش هستند

های دورنگ و خاکستری ظریف چون در بین سفال قلعه. سفال .1سفال خاکستری خشن کفتری . 7قرمز 

 .(Ibid: 128)اند ها قرار نگرفتههای مورد مطالعه وجود نداشت در این زیر گروهسفال

 

18 نتیجه 

تر شناخت دقیق منظور بهیکی از اقدامات اولیه و مقدماتی  عنوان  بهگپ کناره نگاری تلهای الیهکاوش

انداز بهتری را و تاریخی فارس، نتایج نسبتا  مفیدی را عرضه داشته که چشم خیازتار شیپهای چگونگی فرهنگ

بر روی خاک ده است. ای گشوگاهنگاری منطقه نظر ازگپ و هم تل ۀگیری محوطفهم فرایند شکل نظر ازهم 

بار در این مردمانی با فرهنگ بانش اولین دهدنشان می بانش قرار دارد که ۀدور هایبا سفالهایی بکر، الیه

نقوش  ۀد که با شیونها در سه طیف رنگی قرمز، نخودی و خاکستری وجود داراند. سفالمحل ساکن شده

توان به دو نوع بانش را بر اساس آمیزه می ۀهای دوراند. سفالهندسی، نقوش افزوده و کنده تزیین شده

در این دوره آمیزه بر به احتمال قوی  .شن ۀآمیز با هایسفالگیاهی و  ۀبا آمیزهای سفال :بندی نمودتقسیم

دو مربوط به بانش  فازبانش قدیم،  ۀمربوط به دور ،4فاز  ،که بر این اساس بافت، فرم و نقش تأثیر داشته است

، تل ملیان ،های مطلق صورت گرفته از تل کورهگذاریق تاریخبط. استمربوط به بانش جدید  فاز سه ومیانه 

برای این دوره در نظر را از میالد  پیش 7100تا حدود  2600توان تاریخی بین می تل اسپید و تل نورآباد

به آن بود. نخستین شهر  یالمی با شهرها و نگارش مخصوصبانش، زمان پیدایش فرهنگ آغاز ا ۀدور .گرفت

همچنین در این دوره . هکتار در این مرحله در تل ملیان شکل گرفت 10رود کر با وسعتی نزدیک به  ۀحوض

رود کر شناسایی شده است. در فازهای بانش میانی و  ۀهای صنعتی سفالگری در حوضشواهدی از فعالیت

های اداری از می وجود دارد. همچنین سایر فعالیتهای پرتو ایالنوشتههای گلی مربوط به گلجدید تابلت

توجه  با .داشته استرود کر وجود  ۀبانش حوض  ۀموم کردن با مهرهای سیلندری و اثر مهر در دور و جمله مهر

 ۀبانش تل گپ در حوض ۀتوان جایگاه و ساختار اجتماعی و سیاسی دوربه وسعت کم کاوش در تل گپ نمی

 رود کر را مشخص نمود.

در سامنر  ۀبه عقیدرود کر تا حدودی مبهم باقی مانده است.  ۀکفتری در حوض ۀدورخاستگاه تاکنون 

 یها انتهای دورۀ بانش، تعداد استقرارها در فارس به طور چشمگیری افول کرد و فقدان شواهد برای محوطه

اطق مرتفع، ازجمله مرکز را در من یا سازی گستردهمسکونی در این دوره که متعاقب دورۀ پیش است متروک

 ;Sumner 1976: 209; 1989: 135; 2003: 54) سازد یمطرح م بزرگ بانش در تل ملیان و حوضۀ رود کر

Alden 1979: 168-169; .) سازی مشابهی در هزارۀ سوم و دشت دهلران شواهدی مبنی بر متروک شوشاندر

جود خود را حفظ کردند یا در حقیقت اندازۀ عمده یا سطوح جمعیتی مو یها پ.م وجود ندارد، زیرا محوطه

 (.Carter 1984: 13خود را افزایش دادند )
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توان گذار از بانش به کفتری را به طور مشهودی بررسی کرد. در می ،تل گپ 1و  1در فازهای استقراری 

  میزان  رورم بهشود، های کفتری دیده میسفال ندرت بههای بانش در کنار سفال 1های تحتانی فاز الیه

های سفال 6شود تا در فاز میهای بانش کاسته سفالاز شمار های کفتری در این دو فاز افزایش و سفال

 شود.گرفته هیچ وقفه زمانی بین این دو دوره دیده نمینگاری صورتگردد. طبق الیهکفتری قدیم غالب می

    و نتایج کاوش تل گپ کناره  (Miller and Sumner 2004) ملیان هایهیافتبا توجه به انتشار جدید 

 پیشسوم  ۀبانش و اواسط هزار ۀدانست. مردمان دور دقبل از خو ۀکفتری را پیشرفت دور ۀدور منشأتوان می

 آن است. ۀیافت تداومکفتری  ۀند که سفال دوراهکرداز میالد در فارس از یک سنت سفالی استفاده می

ها در این دوره کاسته شده و مردم به معتقد است میزان استقرارگاه های سطحیسامنر براساس بررسی

 ;Miller and Sumner 2004)ملیان  تلهای کاوشجدید از  نتایجبا توجه به  که یدرحالاند کوچروی روی آورده

Alden et al. 2005) ین های ازیرا سفال ،توان تا حدودی در این نظریه تردید کردمی و کاوش تل گپ کناره

های کفتری توان گفت توالی سفالمی یطورکل بهو بانش و کفتری بوده  ۀهای دوربازه زمانی کامال  شبیه سفال

های استقرارگاه توان بر اساس بررسی سطحی،نمی ،نگاریالیهبا و جز  است جدید بانش ۀدور هایسفال پیشرفت

شناخت بهتر این گذار نیاز است تا چند  وضوع وجهت اطمینان از این مبه شناسایی کرد.  زمانی را ۀاین دور

نگاری قرار گیرند بانش جدید و کفتری قدیم هستند مورد کاوش و الیه ۀمحوطه که دارای توالی استقرار دور

 ... این برهه بهتر شناخته شود.وضعیت فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و تا

ها دارای پوشش قرمز سفالاین مد که بیشتر دست آکفتری به ۀهایی با سفال دورتل گپ نهشته 6از فاز 

ی سامنر و نیکرسون، این فاز تل گپ ها یبند میتقسبوده و درصد کمی منقوش هستند. طبق بررسی و 

غرب ایران جغرافیایی جنوب و جنوب ۀیالم قدیم در حوزرود کر و ا ۀقدیم در حوض کفتریفاز همزمان با 

رود کر هستیم. ملیان یا همان شهر انشان  ۀها و جمعیت در حوضگاهاست. در این دوره شاهد افزایش استقرار

؛ شده استهکتار را شامل می 200تا  470ای بین به عنوان مرکز در این دوره به حد نهایت خود یعنی محدوده

 (.Sumner 1988)فرهنگی کفتری بوده است  ۀرود کر مرکز حوز ۀسامنر معتقد است حوض که

رود کر و  ۀی داخل حوضهاگپ کناره نیز تشابهاتی با دیگر محوطهای استقراری تلهالیه ،این اساس بر

 صورت  بههر دره و دشت  ،های خارج از این حوضه دارد که نیاز است در چارچوب الگوهای استقرارینیز دره

 .شودمجزا مقایسه 

 

 سپاسگزاری .19

دکتر ، محمدحسین عزیزی خرانقیدکتر داری زارچی، دانیم از آقایان دکتر علیرضا سرالزم می بر خوددر اینجا 

و همچنین  بازخوانی مقاله و ارائه پیشنهادات سودمند به خاطر محمدامین میرقادریآقای و  بیگیسجاد علی

به از جناب آقای دکتر کامیار عبدی نیز  تشکر نماییم. های کاوشاز خانم زینب قاسمی به جهت طراحی یافته

 .مهای سفالی سپاسگزارییافته گذاریو تاریخ کمک در شناخت خاطر
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 ضمائم . 10

 

 
 : موقعیت جغرافیايی تل گپ کناره1 ريتصو

 
 : نمای کلی تپه )ديد از غرب(8تصوير 

 
 تل گپ کناره 8: معماری فاز 9تصوير 
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 بانش تل گپ کناره ۀهای دور: کاتالوگ سفال1دول ج
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نوع قطعه، تکنیک ساخت،  رنگ بیرون
 کیفیت، آمیزهمیزان پخت، 

، نقش، محل نقش، ساخت
 پوشش بیرونی، درونی

 مقايسه

 رنگ خمیره

a
A 

4041 77 10 YR 7/4 very pale brown  ،آلیی، ناکاف، ساز دستلبه و کف ،
 ، ندارد، ندارد، ندارد، نداردخشن

Alden 1979: 256 fig: 33 
Nicholas, 1980: 533 fig: 167. No. b 
Abdi 2001: 88. Fig. 22. No. 39 
Potts & Rostaei 2006: 614 fig: 
4.125 no. 1639 

10 YR 5/1 gray 

a
A 

4040 71 10 YR 7/4 very pale brown  ،متوسط، آلی، کافی، ساز دستلبه، 
 ندارد، ندارد، ندارد، ندارد

 
Nicholas, 1980: 491 fig: 154. No. c 10 YR 7/4 very pale brown 

A
A 

4020 71 10 YR 7/4 very pale brown  ،غیر آلی، کافی، ساز دستلبه ،
 متوسط، ندارد، خارج، غلیظ، ندارد

 

10 YR 7/4 very pale brown 

B
B 

2000 76 7.5 YR 7/4 pink   ،آلی، ناکافی، ساز دستلبه ،
 ندارد، ندارد، ندارد، ندارد ،متوسط

Alden 1979: 264 fig: 41. No.1 
Abdi 2001: 88. Fig. 22. No. 18 

7.5 YR 7/4 pink 

B
B 

2000 71 10 YR  8/3 very pale 

brown 

، آلی، کافیساز، لبه، دست
 ندارد، ندارد، ندارد، ندارد ،متوسط

Nicholas, 1980: 491 fig: 154. No. c 
Potts &  Rostaei  2006: 614 fig: 
4.125 no. 1601 

10 YR 8/3 very pale brown 
B

B 
2000 78 5 YR 7/6 redish yellow آلی، کافیساز، نالبه، دست ،

 ندارد، ندارد، ندارد، ندارد ،متوسط

Nicholas, 1980: 491 fig: 154. No. c 
Potts &  Rostaei 2009: 333 fig: 
3.105 no. 619 10 YR 5/1 gray 

B
B 

2000 70 7.5 YR 7/6 redish yellow خشن،آلی، کافیساز، لبه، دست ، 
 ندارد، ندارد، ندارد ندارد،

Alden 1979: 255 fig: 32. No. 13 
Nicholas, 1980: 491fig: 154. No. n 
Potts &  Rostaei 2006: 621 fig: 
4.132 no. 738 5 YR 6/1 gray 

B
B 

2040 10 10 YR 5/3 pale brown ی، کانکافیساز، نالبه، دست ،
 ندارد، ندارد، ندارد، ندارد ،متوسط

Alden 1979: 263 fig: 40 no. 17 
Potts &  Rostaei  2006: 329 fig: 
3.103 no. 636 
MacCall 2009: 339. Fig: 7.3 no. 
MS43-1603 
Alden 1979:Fig. 39.7; 40.20 

10 YR 4/1 dark gray 

B
B 

2040 14 2.5 YR 4/1 dark redish 

gray 

، ی، کانکافیساز، نالبه، دست
 دارد، نداردندارد، ندارد، ن ظریف،

 Miller and Sumner 2004:Fig. 3.d; 
Sumner 1985:Fig. 4.j 
Nicholas 1990:Pl.6.e, 17.e 
Sumner 1972: XII.R; 
Alden 2003a:D4.21; 1979: Fig. 
52.21,22 
Potts &  Rostaei 2006: 331 fig: 
3.104 no. 635 

2.5 YR 4/1 dark redish 

gray 

B
B 

2040 12 2.5 YR 6/6 light red خشن،ی، کانکافیساز، نالبه، دست ، 
 ندارد، ندارد، ندارد، ندارد

 
Miller & Sumner 2003: 11, Fig. 3. 
A 

5 YR 6/1 gray 

B
B 

2044 17 10 YR 6/3 pale brown ی، کانکافیساز، نالبه، دست ،
 ، ندارد، ندارد، ندارد، نداردمتوسط

Sumner 1972:Pl.XVI.M, N; XX.N, 
XXI.J; 
 Alden 1979: Fig. 53.1 
Alden 2003a: D4.9, D5.22; D6.11; 
D7.25. Sumner 2003: Fig. 25.s. 

Nicholas 1990: Pl.16.d 

10 YR 4/1 dark gray 

B
B 

2042 11 7.5 YR 6/4 light 

brown 

 ،ظریف، کانی، کافی، ساز چرخلبه، 
 ندارد، ندارد، ندارد، ندارد

 
Alden 1979: 259 fig: 36 no. 11-12- 
Alden 2003a: Fig. D5.28,29;  
MacCall 2009: 332. Fig: 7.1 no1911 7.5 YR 6/4 light 

brown 

B
B 

2047 11 5 YR 5/6 yellowish 

red 

، کانی، ناکافیساز، لبه، دست
 ، هندسی، خارج، رقیق، رقیقظریف

 
Alden 1979: 262 fig: 39 
Nicholas, 1980: 536 fig: 168 5 YR 6/1 gray 

B
B 

2047 16 10 YR 7/3 very pale 

brown 

 ،متوسط ،آلی، کافی، ساز دستلبه، 
 ندارد، ندارد، ندارد، ندارد

 

10 YR 7/3 very pale brown 
B

B 
2047 11  

10 YR 7/3 very pale brown 

 ،خشن، کانی، کافی، ساز دستلبه، 
 ندارد، ندارد، ندارد، ندارد

 
Potts & Rostaei 2006: 333 fig: 
3.105 no. 576 

10 YR 6/3 pale brown 
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 های بانش تل گپ کناره: طرح سفال8تصوير             بانش تل گپ کناره ۀهای دور: سفال0 تصوير
 

 

 های اواسط هزاره سوم پ.م تل گپ کناره: کاتالوگ سفال8جدول  

نه
ما

گ
 

ت
س

تک
کان

 

شماره 

 سفال

نیک ساخت، نوع قطعه، تک رنگ بیرون

کیفیت ، آمیزهمیزان پخت، 

، نقش، محل نقش، ساخت

 پوشش بیرونی، درونی

 دوره

 رنگ خمیره

1
A 

4041 21 5 YR 6/6 redish yellow  ،هر دو، کافی، ساز دستبدنه ،

 ، ندارد، رقیق، نداردمتوسط

 اواسط هزاره سوم

10 YR 7/3 very pale 

brown 

A

A 
4041 21 5 YR 4/3 redish brown  ،هر دوی، ناکاف، ساز دستبدنه ،

 ، ندارد، غلیظ، نداردخشن

 اواسط هزاره سوم

5 YR 4/6 yellowish red 

A

A 
4046 26 7.5 YR 6/6 redish yellow  ،هر دو، کافی، ساز دستبدنه ،

، هندسی و کنده، خارج، ظریف

 ندارد، ندارد

 اواسط هزاره سوم

7.5 YR 6/6 redish yellow 

A

A 
4046 21 10 YR 3/1 very dark gray  ،غیر آلی، کافی، ساز دستبدنه ،

 ، ندارد، غلیظ، نداردظریف

 اواسط هزاره سوم

5 YR 5/6 yellowish red 

A

A 
4046 28 10 R 5/6 red  ،غیر آلی، کافی، ساز دستبدنه ،

 ، غلیظ، غلیظمتوسط

 اواسط هزاره سوم

10 R 5/6 red 

A

A 
4047 20 10 YR 7/4 very pale 

brown 
، هر دو، کافی، ساز دستلبه، 

 ، افزوده، خارج، رقیق، نداردخشن

Miroschedji 1974: pl. 

8, N.3 
10 YR 7/4 very pale 

brown 

A

A 
4046 70 5 YR 4/3 redish brown  ،هر دوی، ناکاف، ساز دستلبه ،

 ، ندارد، رقیق، نداردمتوسط

 اواسط هزاره سوم

10 YR 6/1 gray 

A

A 
4041 74 2.5 YR 6/6 light red  ،غیر آلیی، ناکاف، ساز دستبدنه ،

 ، غلیظ، نداردظریف

 اواسط هزاره سوم

10 YR 4/1 dark gray 

A

A 
4041 72 7.5 YR 6/4 light brown  ،غیر آلی، کافی، ساز دستلبه ،

 ، ندارد، رقیق، نداردمتوسط

 اواسط هزاره سوم

5 YR 6/6 redish yellow 
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 سوم پ.م تل گپ کناره ۀاواسط هزار یها سفالطرح  :7تصوير               سوم پ.م تل گپ کناره ۀسفال های اواسط هزار :6تصوير 

 کفتری تل گپ کناره ۀهای دور: کاتالوگ سفال9جدول 

  

گمانه
ت 

س
کانتک

 

شماره 

ل
سفا

وع قطعه، تکنیک ساخت، میزان ن رنگ بیرون 

، نقش، کیفیت ساخت، آمیزهپخت، 

 محل نقش، پوشش بیرونی، درونی

 مقايسه

 رنگ خمیره

1

A 
4000 40 2.5YR 6/8 light red  ،ظریف، هر دوی، ناکاف، ساز چرخبدنه، 

 ندارد، غلیظ، غلیظ

Guff, 1964: 74 fig 6 

Potts & Roustaei 2006: 

351 fig: 3.114 no. 119-132-

142-210 

5YR 5/4 reddish brown 

1

A 
4000 42 10YR 5/3 brown  ،هر دوی، ناکافبدنه، چرخساز ،

 ، ندارد، غلیظ، نداردمتوسط

Guff, 1964: 74 fig 6 

Potts & Roustaei 2006: 

351 fig: 3.114 no. 119-132-

142-210 

10YR 5/1 gray 

A

A 
4000 47 10YR 4/1 dark gray  ،هر دوی، ناکاف، ساز دستبدنه ،

 7.5YR 6/4 light brown ، ندارد، غلیظ، نداردمتوسط

A

A 
4000 41 10YR 3/1 very dark gray  ،هر دوی، ناکاف، ساز چرخبدنه ،

 دورنگ، خارج، غلیظ، غلیظ متوسط،

 

10YR 5/1 gray 

A

A 
4000 41 10R 5/8 red  ،ظریف، هر دو، کافی، ساز دستبدنه ،

 هندسی، خارج، رقیق، ندارد

 

2.5YR 6/8 light red 

A

A 
4040 46 5 YR 7/4 pink  ،ی، رآبیغ، کافی، ساز دستبدنه

 ، هندسی، خارج، ندارد، نداردظریف

Potts & Roustaei 2006: 347 

fig: 3.112 no. 300 
5 YR 7/4 pink 

A

A 
4040 41 7.5 YR 2.5/1 black  ،غیرآلی، کافی، ساز دستبدنه ،

 ، افزوده، خارج، غلیظ، نداردظریف

Guff, 1964: 74 fig 6 

2.5 YR 5/8 red 

A

A 
4006 48 7.5 YR 3/1 very dark gray  ،هر دوی، ناکاف، ساز دستبدنه ،

 ، صیقل، خارج، غلیظ، رقیقمتوسط

Potts & Roustaei 2006: 

351 fig: 3.114 no. 119-132-

142-210 
7.5 YR 6/6 redish yellow 

A

A 
4040 40 2.5 YR 5/8 red  ،غیر آلیی، ناکاف، ساز دستلبه ،

 ، هندسی، خارج، رقیق، نداردظریف

Abdi 2001: 88. Fig. 22. No. 7 

5 YR 5/1 gray 

A

A 
4040 20 5 YR 4/3 redish brown  ،هر دوی، ناکاف، ساز دستبدنه ،

 ندارد، غلیظ، ندارد ،شنخ

Potts & Roustaei 2006: 

351 fig: 3.114 no. 119-132-

142-210 5 YR 4/6 yellowish red 

A

B 
2006 24 2.5 YR 2.5/1 redish black  ،ظریف، کانی، کافی، ساز دستبدنه ،

 ندارد، غلیظ، غلیظ

Guff, 1964: 74 fig 6 

2.5 YR 6/6 light red 

B

B 
2006 22 5 YR 6/6 redish yellow  ،متوسط، کانی، کافی، ساز چرخبدنه ،

 هندسی، خارج، ندارد، ندارد

Miller & Sumner 2003: 13, 

Fig. 4. F, e 5 YR 6/6 redish yellow 

B

B 
2006 27 5 YR 7/4 pink  ،ظریف، کانی، کافی، ساز دستبدنه ،

 هندسی، خارج، رقیق، ندارد

Abdi 2001: 88. Fig. 22. No. 9 
Sumner 1972: Pl. XXV.A-

P;Pl. XXVI.A-D 

 

5 YR 7/4 pink 
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 تل گپ کناره Bقی گمانه : مقطع شمالی و شر11تصوير 
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 ، چاپ چهارم، تهران: انتشارات اقبال.جغرافیای مفصل ایران، 4712بدیعی، ربیع، 
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 گردی.، تهران: نشر ایراناستان فارس ،4711دل، حسن، زنده

-در مجموعه مقاالت همایش بین، «بررسی گذار از دوره بانش به دوره کفتری در زاگرس جنوبی»، 4707پور، مرتضی، خانی

پور و رضا ناصری، انتشارات دانشگاه تهران، کوشش محمدحسین عزیزی خرانقی، مرتضی خانی، بهشناسان جوانالمللی باستان

 .401-208صص 
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