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چکیده
در هزارۀ چهارم پیش از میالد ،با پیچیدهتر شدن جوامع و شکلگیری فرهنگ اروک و مکانیسمهای پیچیده اقتصادی و اجتماعی
میان جوامع اروکی و جوامع هم زمان این فرهنگ ،با شکل متفاوتی از تعامالت فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی در جنوب و
شمال بینالنهرین تا آناتولی و سوریه مواجه میشویم .مکانیسمهای دقیق این پراکنش و چگونگی تأثیر و تأثرات بینفرهنگی در
این دوره ،باوجود مطرحشدن فرضیههای متفاوت ،همچنان در پردهای از ابهام باقیمانده است .از طرف دیگر ،همزمان با فاز انتهایی
گسترش این فرهنگ در مناطق شمالیتر ،سنت فرهنگی کوراـارس در منطقهی قفقاز با سازوکار متفاوتی در بخش دیگری از
خاورمیانه بهخصوص ایران شـروع به پراکـنش میکند .در این مـیان ،در بخشهایی از حوضههای جغرافیایی مانند شرق آناتولی و
غرب ایران ،در بعضی از محوطهها ما با برهمکنش این دو فرهنگ با هم مواجه میشویم .بررسی سازوکار پراکنش فرهنگ اروک و
چگونگی تعامل این فرهنگ با سنت فرهنگی کوراـارس در این حوضههای برهمکنش بهویژه در ایران ،موضوعی است که در این
مقاله به آن پرداخته شده است.
واژههای کلیدی :اروک ،شبکههای ارتباطی ،سنت فرهنگی کورا ـ ارس ،برهمکنشهای فرهنگی ،افول نظام اروک
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 .1مقدمه
برای مدتهای بسیار ،جلگه آبرفتی جنوب بینالنهرین منشأ شکلگیری شهرها و نظامهای پیچیده سیاسی،
اجتماعی و اقتصادی در نظر گرفته میشد .اما پس از شروع پروژههای زیربنایی در شمال سوریه و آناتولی
مانند سد کبان ( ،)Kebanسد طاق ( ،)Taqطبقا ( )Tabqaو تیشرین ( ،)Tishrinمحوطههای بسیاری مورد
کاوش و بررسی قرار گرفتهاند که نتایج حاصل از آن ،باعث تجدیدنظر بسیاری از پژوهشگران در باب ساختار
اجتماعی و اقتصادی جوامع این دوره و مکانیسمهای سیاسی و فرهنگی در این منطقه شد .دستاورد این
کاوشها ،زیرسؤال بردن قطعیت مرکزیت روند شکلگیری حکومتها در جنوب بینالنهرین بود .به بیان دیگر،
دستاورد کاوشهای جدید نشان میداد که شمال بینالنهرین ،جنوب و جنوبشرقی آناتولی در مقیاسی
کوچکتر ،همزمان و حتی زودتر از جنوب بینالنهرین به مرحلهی باالیی از پیچیدگی اجتماعی رسیده بودند
( .)Stein 1994:11-12, 2005:169-170, Oates et al. 2007, Ur et al. 2007:1188البته هنوز تمام
باستانشناسان در باب این نظریات متفقالقول نیستند و بسیاری همچنان بر این عقیدهی خود استوار هستند
که باید مرکز شکلگیری پیچیدگیهای سیاسی را در جنوب بینالنهرین جستجو کرد (.)Algaze 2012
نخستینبار شاید این هنری فرانکفورت بود که نام محوطهی باستانشناختی اروک را بهعنوان نام یکی از
مراحل گاهنگاری (مسوسنگی) بهکار برد ( .)Frankfort 1932از آنجایی که در آن هنگام هنوز الیههای زیرین
این محوطه مورد کاوش قرار نگرفته بود ،او نتوانست مرحلههای قدیمیتر از این دوره را (الیههای هشت تا سیزده)
بهخوبی شناسایی و معرفی کند .مورتگارت ( ،)1945دلوگاز و لوید ( ،)1942ناگل ( ،)1962و هانسن ( )1965از
دیگر افـرادی بودند که تالش بسـیاری بـرای پیشنهاد نامهای دیگری برای این بازهی زمانی و یا بازنگری در
مرحلهبندی آن کردند (برای اطالعات بیشتر بنگرید به.)Nissen 1993 :
بحث دربارۀ اینکه چـرا این نـام مقبولیت عـام یافت ،خارج از حوصـلۀ این مقاله خواهد بود ،اما شاید
بهطورکلی بتوان گفت در آن زمان هیچ محوطهای به گستردگی اروک شناخته نشده و مورد کاوش قرار
نگرفته بود .البته بازسازیهای بینظیر آلمانیها از بقایای معماری برجایمانده از این محوطه و مطالعه دقیق
فرهنگ مادی آن نیز ،کمک بسیار زیادی در شناخت و معرفی این محوطه و فرهنگ اروک کرد .اگرچه ،توجه
بیش از اندازۀ آلمانیها به بقایای معماری باعث شد تا تنها الیههای مرتبط با این دوره و دورههای جدیدتر در
مقیاسی وسیع کاوش و دورههای قدیمیتر ،تنها در ترانشههای کوچک شناسایی شود و ازهمینروی هنوز
ابهامات بسیاری دربارهی مراحل فرهنگی قدیمیتر و یافتههای آنها مطرح است (.)Nissen 2001: 150-151
بیراه نخواهد بود اگر بگوییم محوطهی اروک یا وارکا پیش از آنکه بهوسیلۀ باسـتانشناسان شناخته و
کاوش شود ،از طرف معماران کاوش شد و بـعدها بهوسیلۀ باستانشناسان مورد مطالعه قرار گرفت .در واقع
کل اطالعات ما دربارۀ گاهنگاری این مـحوطه و حتی دورهی اروک ،شامل یافتههای اندکی است که از کاوش
این محوطه در صدسال پیش و بررسیهای نیسن و آدمز در جنوب بینالنهرین بهدست آمده است .جدا از
مشکالت تکنیکی کاوش ،شاید بتوان گفت که یکی دیگر از مشکالت اصلی ،کمتر شناختهشدن دورههای
قدیمیتر ،گسترش وسیع استقرارها و شکلگیری کالن شهرها با حجم وسیعی از ساختارهای معماری در دوره
بعد از اروک بود که باعث دفن شدن یافتههای قدیمیتر در زیر حجم متراکم و وسیعی از بقایای معماری شده
است .از طرف دیگر ،رسوبگذاری رود فرات خود عامل دیگری در مدفون شدن این یافتهها بوده است.
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تاکنون  44هزار مترمربع از این دوره (اروک سه و چهار ،همزمان با اواخر اروک و جمدت نصر) مورد کاوش قرار گرفته
است .بهطورکلی با توجه به این حجم گسترده کاوش ،شاید بتوان از میان مهمترین مشکالت کاوش به این
موارد اشاره کرد (:)Nissen 1993:126-127, 2001: 153, 2002: 1
الف .تمرکز صرف کاوش بر بقایای معماری یادمانی و غافلماندن از شناسایی و یا کاوش معماری مسـکونی
معمولی یـا بخشهای دیـگر محوطه :اگـر به نقشه محوطههای کـاوش شده هم بنگریم میتوانیم بهخوبی
ببینیم که تنها بناهای عظیم در محدودۀ اآنا و بخشی در آنسوی رود در کوالب (آنو) مورد کـاوش قرارگرفتهاند.
ب .عدم توجه به الیهنگاری و شناخت یافتهها در بسترهای فرهنگی آنها و از طرف دیگر کاوش نشدن و
شناسایی نشدن الیههای قدیمیتر در زیر انباشتهای مربوط به اواخر اروک ،ازهمینروی درک ما از توالی
الیهنگاری پیش از دورۀ اواخر اروک بسیار اندک و با مشکالت جدی روبهروست.
جدا از کاوش این محوطه ،مهمترین منبع اطالعاتی ما برای فـهم مکانیسمهای گسـترش و پراکندگی
محوطههای اروکی حتی بعد از گذشت چندین دهه ،بررسیهای ادمز و نیسن ( Adams 1965, 1966, 1981,
 )Adams and Nissen 1972است .شروع جنگ و مشکالت ناشی از آن باعث شد جنوب بینالنهرین خارج از
دسترس فعالیتهای باستانشناختی قرار گیرد .سالها بعد ،انجام پروژههای عظیم زیربنایی از قبیل سدسازی،
باعث افزایش حجم فعالیتهای باستانشناختی در مناطقی شد که پیش از آن ،هیچ نوع ایدهای دربارۀ
ساختارها ،مکانیسمها و گاهنگاری بومی آنها وجود نداشت .در نتیجهی این فعالیتها ،شـناخت ما از
محوطههایی که به گـونهای دربردارندۀ یافتههای فرهنگی قابلمقایسه با اروک در مناطقی خارج از محل
شکلگیری این فرهنگ بودند ،افزایش چشمگیری یافت و در واقع شـناخت باسـتانشـناسان از پراکنش مواد
مـرتبط با این دورۀ فرهنگی در محوطههای میانی رود فرات ،شمال سوریه ،آناتولی و غرب ایران بسیار
عمیقتر و بهتر از وضعیت پـراکنش آن در جنوب بینالنهرین شد.
مسـئله دیگری که باید پیش از بحث دربارۀ این دوره مدّنظر قرار گیرد ،تـوالی فرهنگی بین دورۀ عبید و
اروک است ،مسئلهای که شاید امروزه بهنظر بسیاری ،امری معمول باشد اما چندین دهه قبل چندان روشن
نبوده و همچنان موضوعی بحثبرانگیز است ،بهخصوص که شواهد بهدستآمده از بررسیها ،حاکی از وجود
گسست بین این دو دوره بوده است ( .)Nissen 1988:66عدهای شکوفایی اروک را حاصل مهاجرت اقوامی به
نام سومریها میدانند که آگاهی ما از آنها تنها از ورای متون بوده و درواقع بحثهای مربوط به این اقوام
بیشتر مورد قبول و توجه زبانشناسان بوده است تا باستانشناسان (ن.ک .)Finet 1977 :البته الیهنگاری مبهم
محوطۀ اآنا در اروک هم بر این مسئله دامن زده است .اما امروزه با شواهد بسیار باستانشناختی ،شاید بتوان
مطمئنتر گفت ،فرهـنگ دروهی اروک ،در واقع امتداد و توالی سنتی است که پیشتر از این در دورۀ عبید
وجود داشته است ،بهعنوان نمونه ،بناهای سهبخشی با هال مرکزی ( (buildingTripartiteیا به قول آلمانیها
) )Mittelsaalhausو بسیاری از نقوش موجود بر روی مهرها ،همه میتوانند شاهدی بر این مدعا باشند .از
طرف دیگر ما میتوانیم بهخوبی این توالی را در محوطه اریدو نیز مشاهده کنیم (.)Safar and Lloyd 1981
نظریههایی همچون کلونیشدن محوطههای شمال بینالنهرین یا تبدیلشدن آنها به پایگاههای اقتصادی
ساکنان جنوب بینالنهرین در شمال ،موافقانی هم در دورۀ عبید دارد و تنها در مورد دورۀ اروک مطرح نیست.
برای مثال بسـیاری شواهد بهدستآمده از تل براک و دئیرمان تپه را بهعنوان پایگاههای عبیدی ()tsoptuo
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میشناسند ( .)Esin 1985: 257, 1989, Oates et al. 2007البته اشتاین ()Stein et al. 2007: 339

تفاوتهایی میان نفوذ فرهنگ اروکی با عبیدی میبیند .برای مثال ،به نظر او برخالف دورۀ عبید در دورۀ
اروک با محوطههای منفردی روبهرو هستیم که برای نخستینبار تنها در این دوره مسکونی میشوند (مانند
حبوبا کبیرا یا جبل عرودا) و در نهایت به گفتهی او ،اگرچه شاید بتوان نظام گسترش فرهنگ اروک را بهنوعی
کلونی شدن محوطهها نامید ،اما ما در دورۀ عبید با نـظام دیگری روبـهرو هستیم که مبتنی بر روابـط دوستانه
و نـظام ایدئولوژیکیای است که بهتدریج در محوطههای شمال نفوذ کرد (همان.)342 ،
در اواخر دورۀ عبید ما با جوامع غیرطبقاتیای روبهرو هستیم که معیشت خود را از طریق دامداری و
کشاورزی میگذراندند ،با این تفاوت که در شمال بینالنهرین بهدلیل بارندگی فراوان ،آب الزم برای کشاورزی
فراهم بود ،اما در جنوب بـهدلیل وجود شـرایط نامـناسب آبوهوایی ،ساکنان مجبور بودند تا با احداث
کانالهای آبیاری به کشاورزی بپردارند ،تفاوتی که شاید میتوانسته بنمـایهی بسیاری از کاستیها یا تحوالت
اقتصادی و اجتماعیای بوده باشد که باعث سوق دادن جامعهی اروک به برقراری ارتباط با کرانههای دور و
ساکنان شمال سوریه و آناتولی شد .کانالها و پیدایش این تکنولوژی میتوانسته تأثیر بهسزایی در میزان
بازدهی اقتصادی داشته باشد و کمیت و کیفیت محصول را تحتتأثیر قرار دهد .از طرف دیگر ،این مسئله
میتوانسته موجب تسریع تحول اجتماعی این جوامع شود ،چراکه میزان و نوع دسترسی به این تکنولوژی و
همچنین نوع مدیریت استفاده از آب و یا تقسیمبندیها میتوانسته تأثیری مهم در ساختار اجتماعی جامعه و
تقسیم قدرت داشته باشد .سیستمی که شاید بتوانیم شکل کمی پیشرفتهتر آن را در خانساالری دورههای
بعد در جوامع کشاورز روستایی شاهد باشیم ( .)Bernbeck 1995: 64-65حجم باالی یافتههای مزبور باعث
شکلگیری فرضیههای بسیار جالب و بحثبرانگیزی درخصوص مکانیسمها و روندهای فرهنگی و روابط
بینمنطقهای نهتنها در مورد این دوره ،بلکه در مورد این محوطه شد .شاید بتوان گفت در میان این فرضیهها
نظریه الغازه بیشترین بحثها را برانگیخته و مورد قبول یا رد قرار گرفته است که در ادامه به آن خواهیم
پرداخت (برای اطالعات بیشتر بنگرید به.)Algaze 1993, 2012 :
چرایی و چگونگی افول این نظام پیچیده سیاسیـاقتصادی و فرهنگی ،و علت متروکشدن محوطههای
اروکی و محوطههای دیگری که در چرخه این تعامالت قرار داشتند ،هنوز در پردهای از ابهام قرار دارد .برخی
از پژوهشگران ،همزمانی مهاجرت اقوام کوراـارس از جنوب قفقاز به شمالشرق و شرق آناتولی و فالت ایران را
مرتبط با این واقعه دانستهاند و به نظر آنها کوراـارسی ها یکی از علل فروپاشی این نظام بوده است (ن.ک:
 .)Sherratt 1997:468, Palumbi2007: 72-75در ادامه با بررسی دقیقتر مشخصات فرهنگ اروک و حوضههای
پراکنش این فرهنگ در حوضه شرق آناتولی ،جنوب قفقاز ،و ایران به بازبینی این فرضیه میپردازیم.
 .2نگاهی دقیقتر به فرهنگ اروک
وقتی صحبت از یـک فرهـنگ و گسـترش آن به مـناطق دیـگر میشود ،بیگـمان بایست در آغـاز
پیشفرضهایی مشخص درباب شاخصههای مادی آن فرهنگ یا به قولی فرهنگ مادی آن داشت تا بتوان
براساس شناسایی آن شاخـصههای فرهنگی در مـناطق دیگر ،سخن از جابهجایی و یـا انتقال فرهـنگ گفت.
از شاخصههای مادی گسترش فرهنگ اروک به محوطههای دیگر میتوان به این موارد اشاره کرد:
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 .1سفال لبه واریخته
 .2معماری سه بخشی با هال میانی
 .3مهرهای استوانهای با نقوش شاخص اروکی
در ادامه به صورت مختصر به معرفی هر کدام از این شاخصهها خواهیم پرداخت.
 .1،2سفال لبه واریخته
این نوع سفال ،کاسهای با سطحی خشن با شاموت کاه است که بهوسیله قالب (Miller Balfet 1980:78,

 )1981:128و یا بـا دست ( )Karlsbeck 1980, Chazan and Lehner 1990: 25و معموالً به صورت انبوه
تولید میشده است (راجع به تکنیکهای ساخت این ظروف بنگرید به .)Goulder 2012 :تـولید این نـوع ظروف را
میتوانیم از مراحل میانی دورۀ اروک تا مرحله نهایی آن ببینیم.
هنوز در میان باستانشناسان ،درباب کارکرد این ظروف ،بحثهای بسیاری وجود دارد و نمیتوان با
قطعیت گفت که کارکرد آنها چه بوده است (برای تاریخچه نامگذاریها بنگرید به .)Potts 2009 :از میان نظریههای
مربوط به کارکرد این ظروف ،شاید بتوان گفت بیشترین استقبال با نظریه نیسن بوده است که این ظروف را به
عنوان ظروف میزان برای پخش کردن جیرهی غذایی معرفی میکند ( .)Nissen1970: 137البته عده بسیاری
این نظریه را رد کردهاند و از طرف دیگر ،پیدا شدن تعداد اندکی از این ظروف در برخی از محوطهها هم عامل
دیگری برای زیر سؤال رفتن این فرضیه بوده است ( Beale1978, Miller1981, Sürenhagen1975, Potts
 .)2009:3-4در سالهای اخیر ،نظریه کاربرد آن بهعنوان ظرف درست کردن نان نیز رواج بسیار پیدا کرده
است ( .)Potts 2009:4, Goulder 2010شاید بتوان گفت رمزگشایی ازکارکرد این ظروف در آینده میتواند به
معمای پیچیدهی پراکنش یافتههای دورۀ اروک کمک شایانی بکند ،چراکه این یافته باالترین آمار کمی و
پراکنش را در میان یافتههای بهدست آمده از دورۀ اروک در دیگر محوطهها دارد؛ از فرات میانی و شمال
سوریه گرفته تا مرکز /شرق /جنوب شرقی آناتولی و جنوب غربی در خوزستان /غرب و مرکز ایران (عبدی)13۷6
و حتی پاکستان ( .)Potts 2009:5جدا از محوطههای غرب ایران ،این سفالها از فالت مرکزی از محوطههایی
مانند تپه قبرستان ،سیلک  ۷-6IIIو میمونآباد نیز بهدست آمدهاند ( .)Fazeli et al. 2013:120اخیراً برای
نخستینبار این سفال در حوضهی استان کردستان نیز گزارش شده است (موچشی و دیگران .)13۸۸
بدلر و روثمن در مطالعات خود بر روی سفالهای لبه واریختهی گودین بر روی سطح سفالها آثار انگشت
دست مشاهده کردند و بر این اساس به نظر آنها این سفالها نمیتوانستهاند سفالهایی قالبی باشند ،چراکه
در آن صورت ،وجود آثار انگشت بر روی آنها بیمعنی است و در واقع اگر آنها قالبی بودند ،قائدتاً نباید هیچ
اثری از انگشتی بر روی سـطح آنها نمایان میبود ( .)Rothman and Badler 2011: 414-415بهنظر آنها ،این
سفالها احتماال با روش قراردادن سفال بر کف دست و شکلدادن آن بهوسیله انگشتان دست ( pinch pot
)methodساخته شدهاند .شایان ذکر است که در کنار سفالهای لبه واریخته که شاخص فرهنگ اروکی است،
فرمهای شاخص دیگری نیز در محوطههای شمال بینالنهرین رایج بوده که اکثراً آنها را معیار بومیبودن سفالها
در مقابل سفالهای شاخص اروکی میدانند ،از میان این سفالها میتوان به ظروف خوراکپزی ( )Casseroleو
سفالهای سرچکشی ( )hammerheadاشاره کرد .سفالهای لبه واریخته درواقع بیشتر از آنکه نشاندهندۀ
شکلگیری یا گسترش جوامع اروکی باشند ،نشاندهندۀ استمرار روابط بینافرهنگی در زمانی طوالنی هستند.
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 .2،2معماری سه بخشی با هال میانی

اروکیها برای ساخت بناهای عظیم خود برخالف شمال بینالنهرین ،از خشتهای کـوچک متفاوتی
استفاده میکردند که بنا به نامگذاری کاوشـگران آن به عنوان ( )Riemchenشناخته میشوند .عالوهبراین
خشتها ،شاخص معماری این دوره که تقریباً در تمام محوطههای اروکی دیده میشود ،ساختارهایی با یک
هال میانی و دو اتاق در دو طرف این هال است .کارکردهای متفاوتی برای این ساختارها از سوی
باستانشناسان پیشنهاد شده است ،برخی آنها را ساختارهای مقدس و مذهبی میدانند و برخی دیگر تفاوتی
میان این ساختارها با ساختارهای مسکونی و معمولی قائل نیستند ( Oates 1987, Stein 2001:284-285,
 .)Heinz 2013:181, 197یکی از نمونههای جالبتوجه از این ساختارها را میتوان در محوطه حموکار دید .در
این محوطه معماری سه بخشی اروکی بهخوبی خودش را از معماری بومی این منطقه مجزا میکند
( .)Colantoni and Ur 2011در محوطههایی مانند جبل عرودا و حبوبا کبیرا نیز تعداد بسیار زیادی از چنین
ساختارهایی مورد کاوش قرار گرفته است.
 .3،2مهرهای استوانهای با نقوش شاخص اروکی

از دورۀ اواخر اروک ما با فراوانی مهرهای استوانهای روبهرو میشویم و اساساً ظهور این مهرها نهتنها در
محوطهی اروک بلکه در محوطههای دیگر –البته با تأثیر از اروک -پدیدهای اروکی تلقی میشود .تفاوت این
مهرها جدا از سهولت کاربری آنها ،در قابلیت متفاوتی است که به تولیدکننده در نوع روایت خود میدهد .بر
این اساس ،ما بر روی این مهرها با صحنههای پیچیدهتر و اکثراً روایتی /داستانی روبهرو هستیم که نسبت به
مهرهای استامپی پرکارتر هستند.
جدا از مهرها ،میتوان به تابلتهای گلی نیز اشاره کرد .مسئله جالبتوجه آن است که تعداد بسیار زیادی
از تابلتهای گلی اولیه ،در الیههای انباشته شده در محوطهی معبد اآنا یافته شدهاند؛ الیههایی که بهگفته
نیسن برای سطحسازی بنای جدید در آنجا انباشت شده بود و با توجه به تاریخگذاری عمارت در دورهی اروک
 ،IIIآنها باید قاعدتاً قدیمیتر از این دوره باشند ( .)Nissen 1993:127با توجه به اینکه نباید بازه زمانی
استفاده از این تابلتها را بسیار طوالنی درنظر گرفت ،در نهایت تاریخ اروک  I Iو  I Iبرای آنها در نظر
گرفته شد (همان) .
 .3مکانیسمهای اقتصادی و روابط بینمنطقهای
اگر بخواهیم به بررسی دقیق روابط بینمنطقهای و اهمیت اجتماعی -اقتصادی شبکهی ارتباطی اروک و
تحلیل و تفسیر یافتههای فرهنگی این دوره بپردازیم ،باید در آغاز به دو سؤال و مسئله بنیادین که همیشه در
بررسی نوع روابط بینمنطقهای و فهم پیچیدگی آنها در میان جوامع نقش بهسزایی دارند پاسخ بگوییم؛ اول،
«چه چیزی میان آنها ردّوبدل میشده است» و دوم «چه کسانی درگیر این نظام ارتباطی و مبادله» بودند؟
( .)Schortman and Urban1992:238بهنظر الغازه و اشتاین تفاوت در فرمهای برهمکنش و روابط
بینمنطقهای بین اروک و محوطههای دیگر میتوانسته متأثر از چند عامل بوده باشد ( Stein 2001, 2002,
)2007, Algaze 2001, 2012: 82-85؛ نخستین مسئله میزان فاصله از اروک است ،بعد از آن ،میزان سختی یا
راحتی نقل و انتقاالت بین محوطهها تأثیرگذار بوده و در نهایت ماهیت و میزان پیچیدگی و پیشرفتگی جوامع
ساکن پیش از نفوذ اروک مهم است .به نظر اشتاین بینالنهرینیها برای بهدست آوردن مواد خام موردنیاز
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خود سه نوع مکانیسم داشتند ()Stein 2005:150-151؛ یا از طریق چرخههای مبادالت بینمنطقهای بهوجود
آمده بهوسیله بازرگانان بینالنهرینی ،مواد موردنیاز خود را تهیه میکردند ،یا از طریق مبادلهی غیرمستقیم
کاال؛ و یا با مهیا کردن تسهیالت الزم و تشویق و حمایت برای آمدن بازرگانان خارجی به بینالنهرین.
شورتمن و اربن ( )19۸۷در مطالعات خود در باب روابط بینمنطقهای در میان جوامع ،الگوی بسیار جالبی
را مطرح میکنند که کمابیش در بیشتر جوامع پیچیده قابل مشاهده است .در این الگو ما با دو گروه متفاوت
روبهرو هستیم؛ در گروه نخست ،جامعه در محیط زیست غنیای زندگی میکند و میتواند تمام مایحتاج
خودش را از طریق منابع موجود در محیط اطرافش برآورده کند ،چنین جامعهای نیاز چندانی برای برقراری
ارتباط با جوامع دیگر برای رفع نیازهای خود ندارد .در مقابل ،گروه دیگر مواد خام بسیار اندکی در اختیار
داشته و برای رفع نیازهای خود ،نیاز به برقراری ارتباط با جوامع دیگر دارد .مکانیسم و سازوکار برقراری چنین
ارتباطی و در نهایت برهمکنش این جوامع با همدیگر ،پیچیدگی گروه دوم را در پی خواهد داشت .در واقع
وجود مشکالت باعث میشود تا افراد جامعه برای برطرف کردن آنها دست به تعریف وظایف و سازوکارهایی
بزنند که میتواند کمکم باعث پیچیده شدن سطح اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی این جوامع شود .بر همین
اساس ،برقراری ارتباط و برهمکنشهای بین جوامع ،نیازمند سازوکارها و مدیریت این روابط است تا بتواند
امنیت این رابطه و وجود یک رابطه بلندمدت برای رفع نیازهای گروه دوم را تضمین کند .این مسئله خود
باعث بهوجودآمدن وظایف خاص ،ابزارها و سیستمهای پیچیده اداری برای مدیریت و کنترل رابطه ،و در
نهایت یک قشرخاص در جامعه میشود .ازهمینروی ،من در جای دیگری بحث کردهام که برای مثال جوامع
کورا -ارس حداقل در داخل ایران هیچوقت به چنین سطحی از پیچیدگی دست نیافتند ،چراکه ساختار درونی
و اجتماعی این جوامع و برخورداری آنها از تمام منابع ضروری در محیط اطرافشان ،ضرورت و نیازی برای
آنها بهوجود نمیآورده تا براساس آن بخواهند ساختار اجتماعی خود را تغییر دهند ( Maziar,
 .)forthcomingعدم احساس چنین نیازی باعث شد حتی تعامل این جوامع با جوامع پیچیدهتر در
محوطههایی مانند ارسالنتپه یا گودین ،تغییری در ساختار اجتماعی و اقتصادی آنها بهوجود نیاورد و در
واقع تماسهای بینمنطقهای و بین فرهنگی تأثیر و تغییری در ماهیت این جوامع ایجاد نکند.
مسئله دیگری که باید موردتوجه قرار بگیرد این است که بر خالف فرضیههای گذشته ،جوامع لزوماً روندی
تکخطی و تکاملی را طی نمیکنند .این بدان معنی است که جوامع لزوماً از ساختاری ساده و بدون
رتبهبندیهای اجتماعی در طول زمان به جوامع پیچیده و طبقاتی تبدیل نمیشوند (.)Rothman 1994: 4
جوامع دوره مسسنگی آناتولی میتوانند بهترین نمونه برای رد کردن نظریهی تکاملی فرهنگها باشند .به
عبارت دیگر در تئوری تکاملی ،جوامع از قبیله به خانساالر و سپس ایالتی میرسند و در واقع با گذشت زمان،
روندی تکاملی پیش گرفته و پیچیدهتر میشوند ( .)Service 1962, 1975, Palumbo 1987: 43چه براساس
محوطههای آناتولی یا مطالعات انجام شده در جاهای دیگر ( )Berent 2000ثابت شده است که جوامع لزوماً
تمام مراحل تعریف شده برای پیچیدگیهای اجتماعی را طی نمیکنند و برای مثال ،جامعهای میتواند بدون
پشتسر گذاشـتن سیستم قبیلهای یا خانسـاالری به پیچیدگی اجتماعی برسد ،یا مانند نـمونه محوطههای
مسسنگی آناتولی از یک سیستم پیچیده اجتماعی و اداری ،دوباره به حالت روستانشینی ساده و بدون
پیچیدگی ساختاری برگردد ،اتفاقی که شاید بارها ساکنان فالت ایران تجربهاش کرده باشند.
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بهطور کلی میتوان گفت پژوهشگران استقرارهای موجود در فاصله میان جنوب بینالنهرین و شمال آن و
بخشهایی از آناتولی را به بخشهای متفاوتی تقسیمبندی میکنند که هر یک دارای الگوهای استقراری خاص
خودش است؛ جدا از مناطقی که در آنها هیچ اثری از استقرارها یا شبکهی مبادالتی اروکی یافته نشده (مانند
غرب آناتولی) ،میتوان سایر استقرارهای دورهی اروک را در این چند گروه دستهبندی کرد (:)Stein 2007:340
.1کلونیهایی که برای نخستینبار بر روی خاک بکر احداث شدند ،مانند حبوبا کبیرا و جبل عرودا
 .)Strommenger 1980, van Driel and van Driel Murray 1983
1

 .2پایگاههای کوچک اروکی در کنار استقرارهای بومی ،مانند گودین و حاجی نبی Weiss and Young
)1975,Young 1986, Stein 2001,2002,2012

 .3استقرارهای بومی که دارای استقالل فرهنگی و سیاسی بودند و تنها با این کلونیها روابط تجاری
داشتند مانند ارسالن تپه ( .)Frangipane 2001,2010
 .4استقرارهای بومیای که خارج از این شبکهی تبادالت تجاری بوده و تنها روابط محدودی با اروک
داشتند مانند تپه گارا ( .)Rothman 2002
با فرض قبول وجود شبکه پیچیده ارتباطی میان اروک و همسایگان آن ،مسئلهای که چـندان در بـاب آن
بحث نشده ،چگونگی حفظ این سازوکـار ارتباطی در طول زمان است .همچنان که اشتاین هم به درستی
اشاره کرده است با افزایش فاصله میان استقرارها ،میزان کنترل بر آنها نیز کمتر میشود ( Stein 1998:
 .)228اگر علت ایجاد این استقرارهای اروکی ،برقرای روابط تجاری و کنترل و اطمینان از فراهم شدن
احتیاجات جنوب بینالنهرین بوده ،پس باید به این مسئله هم بپردازیم که آیا آنها تحت کنترل نخبگان و
سردمداران قدرت در اروک بودند ،یا پایگاههای شخصیای بودند که خود بازرگان برای منفعتهای اقتصادی
خود برقرار کردند؟ مانند نمونهای که ما بعدها در دورۀ آشور در محوطهی کانش با آن روبهرو هستیم و از آن
با عنوان کارومیاد میشود و احتماال تجار ساکن آنجا ،نه برای پادشاهان آشوری بلکه برای منافع شخصی خود
کار میکردند ( .)Larsen 1967: 4-5
جدا از محوطههایی که بهاحتمال زیاد با چنین سازوکارهای اقتصادی شکل گرفتند ،دربارۀ محوطههایی
مانند براک ()Emberling 2002و یا حموکار ( )Reichel 2008-2009: 80برخی از باستانشناسان معتقدند
که حضور جنوبیها در این محوطهها صرفاً حاصل روابط تجاری و احتماالً تقلید نبوده ،بلکه احتماالً ما بهنوعی
شاهد تصرف آنها از سوی جنوبیها هستیم .بهخصوص دربارهی محوطهی حموکار ،قایشل صحبت از خشونت
و آتشسوزی میکند و معتقد است اروکیها بهوضوح محوطه را بعد از کشمکش بهنوعی فتح و تصرف کردهاند.
عالوه بر این ،هلوینگ در مطالعات خود برروی سفالهای هاساک هویوک بر این عقیده است که ما در
محوطههایی از این دست ،با نوعی «اختالط فرهنگی» نیز روبهرو هستیم ،برای مثال سفالهایی با فرم اروک
اما با گرامر سفالی شمال بینالنهرینی ،یعنی برخالف اصل ساخت سفالهای اروکی که در آنها از کاه استفاده
میشده ،در این سفالها از شن استفاده شده است ،یا سفالهای شاخص با فرم شمالی اما با شاموت کاه که در
آن دوره چندان شاخص نبوده و بیشتر از شاموت شن استفاده میشده است ( .)Helwing 2000: 152
همانطورکه پیشتر نیز اشاره شد ،یافتههای جدید بهدستآمده از محوطههای شمال بینالنهرین مانند
براک ،حموکار و ارسالن تپه باعث نقض بخشی از فرضیههای الغازه شد .برای نمونه ،وی پیدایش طبقات
اجتماعی و تغییرات مکانیسمهای اقتصادی و اجتماعی این جوامع را حاصل روابط بین منطقهای و تأثیر
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سیاستهای جوامع اروکی بر این جوامع میدانست که به نظر او از لحاظ تحوالت فرهنگی در سطح پایینتری
از جوامع اروکی قرار داشتند .فرنجیپنه ،که بعد از پالمیری ،سالهاست کاوشهای ارسالن تپه را سرپرستی
میکند ،یکی از مخالفان جدی فرضیه الغازه است .به نظر او ،بیشتر از آنکه پدیدۀ اروک محصول
بلندپروازیهای تجاری اروکیها باشد ،حاصل نیازها و مشـکالت داخلی این جوامع بوده است ( Frangipane
 .)2010:33او حتی معتقد است در هیچیک از محوطههای شمال بینالنهرین که آثاری از بقایای تعامل یا
حضور اروکیها در آن پیدا شده است ،و یا حتی محوطههایی که بهعنوان کلونی در نظر گرفته میشوند،
هیچگاه اثری از حجم باالی مواد خام یا محصوالت تجمالتی و لوکس دیده نمیشود و یافته نشدن چنین
مدارکی در کنار مسائل دیگر ،کل فرضیه مطرح شدهی الغازه را با چالش روبهرو میکند (همان.)33-31 :
یکی از مشکالت بزرگ نظریه الغازه در ارائه پیشفرضهایی در باب مواد مورد تجارت و تبادل در این دوره
است .همانطور که پیشتر گفته شد ،او اقتصاد و تجارت را یکی از پایههای گسترش و حتی تحول جوامع
اروکی و بالطبع جوامع دیگری میداند که اروکیها با آنها وارد تعامل و معامله شدند .او حتی فراتر رفته و
گاهی پیچیدگی اجتماعی و اقتصادی نواحیای مانند شمال سوریه و آناتولی را حاصل تعامل آنها با جوامع
جنوب بینالنهرین و اروکیها میداند .همانطور که گفته شد ،این بخش از فرضیههای او با یافتههای تل براک
( ،)Oates and Oates 1993, Oates et al. 2007گارا ( )Rothman 2002و یا ارسالن تپه زیر سؤال رفت و او
خود نیز بعدها ( )2012این بخش از تئوری خود را اصالح کرد.
اما بههرروی ،باز هم نظریه الغازه ناتوان از پاسخ گفتن به سؤاالت پایهای است که باعث متزلزل شدن اصل
فرضیه میشود؛ مانند اینکه جوامع ساکن فالت آناتولی ،باوجود دسترسی به منابع فلز ،سنگهای قیمتی،
غالت ،دامداری و در واقع کل مایحتاج ضروری خود ،چه نیازی به تجارت با جوامع اروکی داشتند؟ در این
شکی نیست که جوامع اروکی برای ساخت و سازهای وسیع خود ،و همچنین برآورده کردن نیازهای بزرگان و
خواص جامعه ،نیاز به چنین معامالتی داشتند ،چراکه دشتهای حاصلخیز جنوب بینالنهرین هیچکدام از
نیازهای چنین جامعه پیچیدهای را برآورده نمیکرد .آنها برای مثال ،برای سنگهای معدنی و گرانقیمت به
تعامل با ایران و آناتولی وابسته بودند و یا حتی الغازه فراتر رفته و تهیه الوارهای چوب و بیتمون را وابسته به
این تبادالت با آناتولی میداند .اما آنگاه این سؤال پیش میآید که در مقابل ،جوامع اروکی چه چیزی در ازای
این تبادل به بازرگانان نواحی دیگر میتوانستهاند بدهند؟ الغازه ( )Algaze 1993:74به آذوقه و پارچه اشاره
میکند .حمل آذوقه در چنین مسافتهای دوری امری دور از ذهن است .دربارۀ نساجی و پارچه نیز شواهد
قابلقبولی بهدست نیامده است که البته بهخاطر دوام کم این مواد ،امری طبیعی است .در ایران نیز ،یانگ و
لوین که در آغاز یافتههای فرهنگی گودین پنج را نشانی از ارتباط با شوش میدانستند بعدها تغییر نظر داده و
آن را بهعنوان یکی از کلونیهای اروک معرفی کردند ( ،)Levin and Young1986;40نظریهای که بعدها تا
اندزهای رد شد (بنگرید به .)Rothman 2011 :از میان مخالفان این نظریه و موارد اشاره شده در این فرضیه،
مطالعهی معماری این فاز از گودین بسیار جالبتوجه است .دسه براساس مقایسه ساختار معماری و فرم اتاق و
ساختارهای مجموعهی ساختمانی بیضیشکل این محوطه نتیجه میگیرد که این فرم ،یک سنت شناخته شده
در دیگر محوطههای ایران مانند شوش و سیلک بوده و در محوطههای مختلفی تکرار شده است ()Desset 2014
و حداقل معماری مجموعه ساختمانی بیضیشکل ،سنتی بومی و داخلی است و ارتباطی با اروکیها ندارد.
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 .4برهمکنشهای فرهنگی میان اروک ،آناتولی و نواحی قفقاز
بسیاری از پژوهشگران میزان تأثیر و تأثرات اروک را نهتنها در حوزۀ بینالنهرین و بر فرهنگهای بومی سوریه
و آناتولی میدانند ،بلکه از این فـراتر رفته و براسـاس بقایای مادی اعم از مهر و سفالهای قابلمقایسه با
بینالنهرین در محوطههای جنوب قفقاز و اشیای فلزی یافته شده در شمال بینالنهرین ،پراکنش و تناسبات
بینفرهنگی این مناطق را نیز متأثر از وجود جوامع اروکی و ارتباطات و شبکه تجاری آنها تفسیر میکنند
( .)Lyonnet 2009, Nebieridze and Tskvitinidze 2010, Pitskhelauri 2012: 158به بیان دقیقتر ،به نظر
برخی از پژوهشگران ،پراکنش گسترده محوطههای دارای سنتهای فرهنگی جوامع جنوب قفقاز در هزارۀ
سوم پ.م در شمال فرات و جنوب شرق آناتولی« ،نتیجۀ فرصتهای تجاریای است که پیشتر توسط جوامع
اوروکی فراهم شده بود» ( )Marro1997:170-171و بهنوعی این جوامع تحتتأثیر روابط تجاری با اروکیان
قرار داشتند ( .)Marro 1997, Palumbi2007: 72-75شرات نیز شکلگیری فرهنگ کوراـارس را حاصل تعامل
جوامع جنوب قفقاز با اروکیان میداند و به نظر او این تعامل باعث تحول فرهنگهای انئولتیک (مسوسنگی)
ماوراء قفقاز و شکلگیری این فرهنگ شد ( Sherratt 1997:468برای نقد این نظریه ن.ک.)Smith 2012:677 :
یکی از نمونههای شاخص که بحثهای بسیاری برانگیخت ،فرهنگ مایکوپ است .نیکالی وسلوفسکی در
سال  1۸9۷یکی از کورگانهای بزرگ متعلق به این فرهنگ را که در نزدیکی شهر مایکوپ قرار داشت کاوش
کرد و یافتههای بینظیر این کورگان ،موجی از عالقه را در باستانشناسان برای یافتن گنجینههای بیشتر به
راه انداخت ( .)Kohl 2006, Smith 2012:669بـرخی این فـرهنگ را در بـازۀ زمـان نیمۀ دوم هـزارۀ چهارم
ق.م .تاریخگذاری میکنند ( ،)Munchaev 1994: 169-170اما بعدها براساس تاریخگذاریهای دقیقتر کربن
 14مشخص شد تاریخ قبور و یافتههای مادی متعلق به این فرهنگ ،قدیمیتر بوده و مربوط به 3500-3۸00
ق.م .است ( .)Kohl 2006: 57بسیاری ،یافتههای بهدست آمده از کورگانهای این فرهنگ را بهجای آنکه
به عنوان نشانهای از پیچیدگی داخلی فرهنگ مایکوپ و سطح وسیع ارتباطات بین منطقهای 2این فرهنگ
تعبیر کنند ،بیشتر آن را متعلق به شبانانی میدانند که با همسایگان خود دارای تعامالتی بودند ،همسایگانی
که بهاحتمال بسیار زیاد از لحاظ اجتماعی و فرهنگی بسیار باالتر و فرهیختهتر از این جوامع چوپان بودند
(.)Rostovtzeff 1922; 32

حتی در سالهای بعدتر نیز بسـیاری فرهیختگی یافتههای بهدست آمده از مایکوپ را به نوعی تحتتأثیر
بینالنهرین تفسیر میکردند ( .)Sherratt1997;464این مدل در دهههای اخیر ،دچار چالش شده و بسیاری
به نقد آن پرداختهاند ( .)Kohl2006:75, Smith 2012:674به عقیدهی کول ( ،)Kohl 2006;19منشأ
شکلگیری مایکوپ ،چندوجهی است و مانند بسیاری از فرهنگهای شناختهشدهی دیگر نمیتوان منشأ آن را
به گروه یا منطقهی جغرافیایی خاصی محدود کرد ،چنانکه یافتههای بهدست آمده از این فرهنگ از یکسو
مشابهت و تأثیرپذیری بسیاری را با سوریه و شمال بینالنهرین نشان میدهد (Munchaev 1994:169,
 )170,189و از سوی دیگر معماری و بنای کورگان بیشتر ریشه در فرهنگهای شمال قفقاز دارد
(.)Rassamakin 1999:118-121
یکی از بارزترین نمونههای برهمکنش جوامع اروکی با فرهنگ کوراـارس ،محوطه ارسالن تپه در دشت
مالطیه در شرق آناتولی است .اولین نشانههای برهمکنش فرهنگی میان بینالنهرین و این محوطه متعلق به
فاز هشتم این محوطه است که ما شاهد سفالهای بومی منطقه و سفالهای اروکی هستیم .اما بعد از این فاز،
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در مرحله هفتم ما شاهد برهمکنشهای بینمنطقهای بین این ناحیه و نواحی قفقاز هستیم ،البته در این
مرحله ،این برهمکنشها بسیار محدود بوده و تنها دلیل وجود چنین رابطهای ،حضور سفالهای کوراـارسی در
این فاز است که درصد بسیار کمی را به خود اختصاص میدهد ( .)Palumbi 2008:54-63در مرحله هفتم،
نمونههای متفاوتی از مواد فرهنگی قابلمشاهده است که از شکلگیری ارتباطات بینمنطقهای جدیدتر نشان
دارد .در ارسالن تپه ،پالن معماری در این مرحله شامل بناهای یادمانی ،یک عمارت سه بخشی (معبد  Aبه
روایت کاوشگر) و محلهای ذخیره آذوقه است (.)Frangipane 2001, Fig 9,3,2, Frangipane 2000. Fig 9
اگرچه این عمارت سه بخشی بهنوعی یادآور معماری شاخص عبیدی و اروکی است ،اما از داخل آن سفالهای
متعلق به این دورهها گزارش نشده است .در این مجموعهها ،بهطورکلی با پنج نوع سفال روبهرو هستیم
(بهترتیب فراوانی) :سـفالهای دارای تمپر کاه که معموالً در قالب کـاسههایی با تـولید انبوه مشاهده میشود،
ظروف آشپزخانهای ،سفالهای دارای پوشش قرمز تیره با تمپر کاه و پرداخت ،سفالهای چرخساز و سفالهای
قرمز و سیاه صیقلی ،تکرنگ صیقلی و سیاه صیقلی که دو نمونه آخر متعلق به فرهنگ کوراـارس هستند
(.)Palumbi 2008: 60همانطورکه بهخوبی قابل مشاهده است در این مرحله در کنار سفالهای بومی این
منطقه سفالهای کوراـارسی نیز مشاهده میشود .البته به اعتقاد پالومبی این سفالها نقش بسیار کمرنگی در
بنای یادمانی مربوط به این مرحله دارند و بهنوعی سفالهای جانبی در کنار سفالهای دیگر هستند و درصد
بسیار کمی را بهخود اختصاص میدهند (همان .)61:مسئله جالبتوجه دیگر این است که هیچ نمونهای از این
سفالهای صیقلی دو رنگ (سیاه و قرمز) و تکرنگ از بنای معروف به معبد بهدست نیامده و در مقابل ،تعداد
انبوهی از سفالهای داری تمپر کاه بهدست آمده است که نشان از نوعی انجام فعالیتهای مربوط به پخش
کردن چیزی یا به اشتراک گذاشتن چیزی در میان افراد دارد (همان .)59 ،شاید بهترین نمونه امروزین آن
چیزی شبیه ظرفهای نظری در مراسم مذهبی باشد.
در فاز بعدی این مـحوطه ،یعنی فاز شش الف ،ارسالن تپه وارد دورهای جدید میشود .ساختارها نظم
بیشتری پیدا میکنند و بهنوعی ما با یک جامعه پیچیدۀ دارای سازوبندهای اداری و روابط گسترده تجاری
روبهرو هستیم .پالن معماری از ساختارهای نامنظم و ساده به فضاهای گستردهتر ،شامل کاخ ،معبد ،راهروها و
فضاهای اداری و ذخیرۀ آذوقه تبدیل میشود .بهنسبت این پیچیدگیهای معماری ،ما با تنوع بیشتر یافتههای
فرهنگی مانند تعداد بسیار فراوان مهرهای استوانهای ،شمشیرهای فلزی و بهخصوص تنوع سفال روبهرو
هستیم (همان .)59 ،عالوه بر این موارد .مقبره شاهی ارسالن تپه هم نمونه منحصربهفردی از حضور سفالهای
بومی ،اروکی و کوراـارس در کنار یکدیگر است ( .)Palumbi 2011از فاز شش ب ما شاهد تغییرات عمیق
فـرهنگی در این محوطه هستیم .برخالف دورههای قـبل ،فاز جدید استقراری محوطه ،شـامل معماریهای
شاخص کوراـارسی است که تمام محوطه را دربر میگیرد و برخالف عمارتهای باشکوه گذشته ،ساختارها
بسیار ساده هستند و از نی و چوب ساخته شدهاند .در این فاز ،تنها سفال قابل مشاهده ،سفالهای سیاهـ قرمز
صیقلی شاخص کوراـ ارسی است و در کنار آنها هیچ سفال دیگری مشاهده نمیشود (همان.)223.255 :
بعد از این فاز ،در زیرمرحله بعدی ،یعنی شش ب  ،2به صورت ناگهانی ساختارها تغییر میکنند و در این
مرحله شاهد معماریهای راستگوشه خشتیای هستیم که بر روی ویرانههای فاز قبل ساخته شدهاند (همان).
مسئلهی جالبتوجه در مورد این دوره ،تغییر سبکهای سفالی و ترکیب آنهاست .برخالف مرحلهی قبلی در
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این دوره ،دوباره سفالهای بومی منطقه در کنار سفالهای کوراـارسی دیده میشود .مرحلهی بعدی یعنی
شش سی هم ،مانند مراحل پیشین خود شامل زیرمرحلههای دیگری است .از این مرحله گودالهای زباله و
چند قبر بهدست آمده است ( .)Conti and Persiani 1993: 363در زیرمرحلهی شش سی ،2ما شاهد معماری
چهارگوش بهنسبت بزرگی هستیم که در داخل آن اجاق شاخص کوراـارسی دیده میشود (همان و شکل  .)2این
فـرم معماری و بهخصوص نـگاهدارندههای سـفال که از این مـحوطه بهدست آمده ،شباهت بسیار زیادی با
یافتههای بهدستآمده از محوطههای حوضه رود مرات بهخصوص پلور ()Pulurو گوزونتپه دارد (.)KtşIy1976
جدا از ارسالن تپه ما میتوانیم در محوطههای دیگری از جمله هاساک هویوک ،نورشون تپه و همچنین
محوطههای واقع شده در منطقه مالطیه و الزیگ ،بهخصوص محوطههای کاوش شده در حاشیهی رودخانهی
مرات ،شاهد روابط بینمـنطقهای با اروک باشیم .به نظر سـاگونا فلزگری قوی در این مـناطق و وجود
جنگلهای فراوان باعث شد تا اروکیها که در این بازۀ زمانی درگیر وسعت بخشیدن به شهرهای خود و
ساختوساز عمارتهای بلند و پیچیدگیهای اجتماعی و تجمالت شده بودند ،به برقرای ارتباط با این
همسایگان شمالی مناطق مرتفع آناتولی روی بیاورند ( .)Sagona 1994:17از نمونههای بارز این فلزگری
پیشرفته در آناتولی میتوان به شمشیرهای پیدا شده در مقبرهی سلطنتی ارسالن تپه اشاره کرد که هنوز هیچ
نمونۀ قابل مقایسهای با آن بهدست نیامده است ،و یا میتوان به جواهرات ساخته شده از نقره در مقبرهای
مرحله ب کورچوتپه نیز اشاره کرد (.)Brandt 1978: 61-62; Frangipane 1985: 218
همانطور که پیشتر گفته شد بسیاری ،یکی از عوامل شکل گرفتن این جامعه متمرکز و پیچیدگیهای
سیاسی و اقتصادی آن را ،محصول قرارگرفتن این محوطه در شبکه تجاریای میدانند که در اواخر اروک
شکل گرفت .در این دوره ما با تخصصگرایی در پرورش دام نیز روبهرو هستیم .با مقایسه بقایای جانوری فاز
قبل و این فاز میبینیم که تفاوت فاحشی در بقایای جانوری گوسفندسانان و بز در مقابل بقایای گاو و خوک
مشاهده میشود .در این مرحله برخالف فاز قبل ،ما با افزایش درصد بزسانان و بز روبهرو هستیم که بنا به
گفته پالومبی نشان از توجه جامعه به محصوالت ثانویه این جانوران دارد (همان.)۷6 ،
هـمزیستی کوراـارسیها با فـرهنگهای دیـگر تنها به دورۀ اروک جـدید محدود نمیشود ،بلکه در
دورههای اندکی بعدتر نیز این همزیستی بهخصوص در محوطههای آناتولی مانند گلینجیک تپه
( ،)Gelinciktepeپلور ،پینیک ارنی ( )Pagnik Öreniنشاندهندۀ همزیستی فرهنگ ماورای قفقاز و
فرهنگهای شمال سوریه است ،چراکه در این محوطهها سفالهای سیاه و قرمز صیقلی فرهنگ کوراـ ارس در
کنار سفالهای بومی شمال سوریه با پوشش غلیظ ماسیده ( )reuereser uilpدیده میشود ( Conti and
 .)Persiani1993: 399اگرچه کونتی و پرسیانی معتقدند که روابطی که در اوایل هزارۀ سوم در بسیاری از
محوطه های شرق آناتولی با نواحی قفقاز برقرار بود به مرور زمان و پس از قویتر شدن تعامالت با فرهنگهای
شمال سوریه و بینالنهرین روبهزوال گذاشت و ضعیفتر شد (همان.)405 ،
شاید یکی از دالیل برقراری این تعامالت دوطرفه ،دسترسی به منابع غنی فلزگری قفقاز بوده باشد.
ساکنان این محوطهها که بقایای فرهنگی آنها ترکیبی از فرهنگهای بومی آناتولی با بینالنهرینی و شمال
سوریهای را نشان میدهد ،میتوانستهاند بهعنوان محوطههای میانجیای بوده باشند که مسیر برقراری و انتقال
را میسر و راحتتر میساختند .کارگاههای فلزگری یافته شده در نورشون تپه و یا قالبهای ذوب فلز یافته
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شده در محوطههای پلور و تپه جیک میتواند گویای این نوع فعالیتها بوده باشد (همان .)40۷:به نظر میرسد
شرق آناتولی در هزارۀ سوم قبل از میالد همچون شاهرایی محل گذر و تالقی فرهنگهای مختلف در خود
بوده است .مارو با درنظرگرفتن شدت این درهمتنیدگی فرهنگی حتی میپرسد که «باید شرق آناتولی را در
هزارۀ سوم مشابه کـدامیک از قطبهای فرهـنگی دانست؛ آیا متعلق به فرهنگ بـومی مرکز آناتولی ،قفقاز یا
سوریه-بینالنهرینی است؟» ( .)Marro 1993:43در واقع به نظر میرسد درهی فرات علیا در طول هزارۀ سوم
محل تعامل و تحتتأثیر دو قطب فرهنگی ماورای قفقاز و سوریهای -بینالنهرینی بوده است (همان.)60 ،
در محوطه هاساک هویوک در چند کیلومتری اورفا نیز تعدادی از سفالهای کوراـ ارسی در کنار سفالهای
اروکی پیدا شده است .این سفالها در اتاق دوم در ساختمان شمارۀ دو در فاز پنج این محوطه که متعلق به
اروک جدید است پیدا شدهاند ( .)Behm-Blancke et al. 1984, Helwing 1996:74, 87, 92سفالهای مشابه
در مرحلهی سوم محوطه تپه جیک در شرق دشت الزیگ هم بهدست آمده است .این محوطه نیز بهاحتمال
یکی از پایگاههای اروکی بوده است ( .)Esin 1979:57, 1982در نوروشن تپه ،الیههای  25تا  ،30سفالهای
دارای پوشش غلیظ ماسیده ،سفالهای ساده شاخص شمال سوریه و بینالنهرین ،فرمهای شبیه سفالهای
نینوا  5و جیما رکتا ( (Cyma rectaشاخص عصر مفرغ آناتولی ،به همراه سفالهای سیاه و قرمز صیقلی کوراـ
ارسی پیدا شده است ( .)Hauptmann 2000: 421-422, Abb. 1در محوطههای حوضه آشوان ،در محوطههای
تاشکون موکی هم سفالهای دارای پوشش غلیظ ماسیده ،سفالهای ساده شاخص شمال سوریه و بینالنهرین
هم همراه با سفالهای کوراـ ارسی بهدست آمده است ( .)Sagona 1994: 16-17نکتۀ جالبتوجه در این
حوضه ،فراوانی بیشتر سفالهای کوراـ ارسی در مقابل سفالهای سوریهایـ بینالنهرینی است (همان .)16 ،در
ناحیهی آموق هم تقریباً چنین الگویی مشاهده میشود .در فازهای جی و اچ این محوطه ،سفالهای دارای
پوشش غلیظ ماسیده ،سفالهای ساده شاخص شمال سوریه و بینالنهرین و جیما رکتا در کنار سفالهای
دیگر مشاهده میشود(.)Braidwood and Braidwood 1960: 35
در انتهای این فاز ،بسیاری از محققین نابودی سیستم تجاری و حکومت مرکزی و پیچیدگی اجتماعی
ارسالن تپه را مرتبط با کوراـ ارسیها دانستهاند و در بسیاری مواقع از آن به عنوان بحران سیاسی و اجتماعی
در این محوطه یاد میکنند ( .)Palumbi 2008: 153مسئلهای که کمتر به آن توجه میشود این است که آیا
استقرار کوراـارسیها در این محوطه بهوجودآورندۀ این بحران بوده یا علت اصلی استقرار کوراـارسیها به
خاطر بحران و ضعف پیشین پیشآمده در این محوطه بوده است؟ به بیان دیگر ،این احتمال هم میتواند
وجود داشته باشد که بنابر بعضی دالیل نامشخص ،سیستم اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی محوطههایی مانند
ارسالن تپه از هم پاشیده است ،بحرانی که یکی از دالیلش میتواند همان عاملی باشد که باعث متروک شدن
وسیع محوطههای اروکی در کل این منطقه و حتی ایران شد .بعد از این بحران ،احتماال کوراـارسیها از
فرصت استفاده کرده و در این محوطه ها ساکن شدهاند .در واقع با ازبینرفتن سیستمهای تجاری ،اقتصادی و
سیاسی پیشین که زنجیرهای از تعامالت درهمتنیده مـیان مـحوطههای اروکـی (مانند حبوبا کبیرا و جبل عرودا)،
مـحوطههای مختلط بومیـاروکی (مانند محوطههای شمال سوریه و یا حاجی نبی) ،و محوطههای آناتولی و جنوب غرب
ایران بود ،بهگونهای تمام تناسبات منطقهای از هم پاشیده و تمام این مناطق دچار بحران شدند .اکثر این
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محوطهها یا بهطور کلی متروک شدند (مانند جبل عرودا) و یا همچون ارسالن تپه در آناتولی و یا گودین تپه در
ایران محلی مناسب برای همسایگانی شدند که پیشتر از اینها با این محوطهها در تعامل بودند.
 .5بررسی پراکنش فرهنگ مادی اروک در حوضه فرهنگ کوراـ ارس در ایران
حوضه فرهنگی کوراـ ارس در ایران شامل سه حوضه جغرافیایی است :شمال غرب ،غرب ،و فالت مرکزی ایران.
شواهد حضور اروک در شمال غرب ایران تنها از حوضه جنوبی دریاچه اورمیه ،در منطقه پیرانشهر و حوضه
زاب کوچک گزارش شده است ) .(Nobari et al. 2012از آنجا که این منطقه ،مختصات فرهنگی متفاوتی از
باقی حوضه جغرافیایی شمال غرب ایران دارد و تعامالت سیاسی و اجتماعی آن در دورههای مختلف ،متفاوت
از محوطه های حوضه دریاچه اورمیه و بخش های شمالی است ،نمیتوان یافتههای آن را به کل شمال غرب
ایران بسط داد و تنها محدود به همین حوضه جغرافیایی است .شاید بتوان حوضه زاب کوچک را از لحاظ
تعامالت و مختصات فرهنگی بیشتر با غرب ایران قابلمقایسه دانست .در باقی بخشهای شمال غرب ایران
هیچگونه سفال شاخص اروکی گزارش نشده است.
غرب ایران وضعیت متفاوتتری نسبت به شمال غرب ایران دارد و تعامالت بین فرهنگی بیشتری با بین
النهرین ،جنوب غربی ایران ،و فالت مرکزی داشته است .با این وجود در گودین تپه که یکی از محوطههای
بسیار شاخص در این بخش است ،در فاز  VI Iتنها تعداد بسیار اندکی سفال کوراـارسی گزارش شده است
( .)Rothman 2001:138اما استقرار اصلی کوراـ ارسی ها در این محوطه در فاز چهارم محوطه اتفاق می افتد.
به احتمال بسیار زیاد کوراـ ارسیها پیشتر با این محوطه آشنا بودهاند ،هرچند میزان تعامالت آنها با این
محوطه هنوز نیاز به مطالعات بیشتری دارد .با این وجود ،هنگام سکونت کوراـ ارسیها ،این محوطه متروک
بوده است (همان .)158 :مسئله جالب توجه در مورد صنایع سنگی این دوره است .با وجودیکه ،سکونت کوراـ
ارسیها در این محوطه (گودین  ،)IVبعد از یک وقفه فرهنگی همراه با تغییرات قابلتوجهی در سیستم
فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی محوطه بوده است ،اما صنایع ابزار سنگی این فاز به نسبت ،نشاندهنده توالی
سنتهای پیشین (گودین  )VI/Vدر این دوره است (.)Edens 2002: 41
در محوطه گوراب در دشت مالیر نیز ،با وجودیکه فاز مربوط به دوره اروک در محوطه شناسایی نشد ،اما
تعداد کمی از سفالهای اروکی در فاز استقراری مربوط به دوره کوراـ ارس نیز مشاهده شده است (خاکسار و
دیگران  .)52 :1393دیگر محوطههای این حوضه نیز کموبیش وضعیتی مشابه این محوطهها دارند .اما بهطور
کلی ،اکثر محوطههای کوراـ ارسی در این بخش بر روی خاک بکر و یا بعد از یک وقفه فرهنگی بر روی
محوطه های پیشین یا در نزدیکی آنها شکل گرفتهاند .براساس مطالعات اخیر ،الگوی استقراری محوطههای
مس سنگی با محوطه کوراـارسی تفاوت زیادی را نشان میدهد و حاکی از وجود نظام فکری متفاوتی است
(مترجم  .)45-1390:44اینکه این الگو متأثر از عوامل محیطی ،معیشتی ،استقراری یا عوامل جانبی دیگری بوده
است ،نیاز به پژوهشهای بیشتری در این زمینه دارد.
فالت مرکزی ایران ،از لحاظ تعامالت بینفرهنگی شرایط بسیار متفاوتی نسبت به دو منطقه پیشین دارد.
نفوذ مواد فرهنگی اروک از محوطههای بسیاری در این منطقه گزارش شده است (.)Fazeli et al. 2013: 120
با این وجود ،در محوطههای شناخته شده از این دوره؛ مانند شیزر ،تپه سرسختی ( ،)Abedi et al. 2014آق
تپه (شیرزاده و دیگران  ،)1392قلعه نو  1و تپه اسفندی (شیرزاده و دیگران زیرچاپ) گزارشی از وجود سفالهای
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اروکی در بافت کوراـارسی یا بالعکس نشده است .عالوه بر این ،در هیچکدام از محوطههایی که سفال اروکی
شناسایی شده است ،اثری از سفالهای کورا ارسی دیده نمیشود ( .)Fazeli et al. 2013: 120-123
 .6نتیجه
افول نظام گسترده اقتصادیـ سیاسی و فرهنگی اروک و متروک شدن محوطههای اروکی یا محوطههای
همزمانی که با این سنت در تعامل و تبادل بودهاند ،برانگیزنده سؤاالت بسیاری درباب چرایی و چگونگی این
پدیده بوده است .همزمانی این واقعه با مهاجرت اقوام کورا ـ ارس به حوضههایی که بخشی از آنها پیش از
آن ،در حوضه برهمکنش و تعامل با سنت فرهنگی اروک قرار داشتهاند ،باعث شده است عدهای از پژوهشگران
فرضیه سرنگونی نظام اروکی بهوسیلهی کوراـ ارسیها را مطرح کنند .برخی نیز مهاجرت این اقوام را علت
اصلی متروک شدن محوطههایی میدانند که در چرخه این تعامالت قرار داشتهاند .در این مقاله سعی شد تا با
بازبینی دقیقتر دانستهها از سنت فرهنگی اروک ،حوضه پراکنش این فرهنگ ،و شواهد موجود از محوطههایی
که در حوضه برهمکنش سنت فرهنگی کوراـارس و اروک ،در اناتولی ،قفقاز ،و ایران قرار دارند ،به کمّوکیف
این فرضیه پرداخته شود .مطمئناً فهم دقیقتر سازوکار اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی فرهنگ کوراـارس و
چگونگی و میزان تعامل بینابین این سنت با فرهنگهای محوطههای همجوار یا همزمان و تأثیر آن بر این
فرهنگها یا حوضههای جغرافیایی ،هنوز نیاز به مطالعهی دقیقتر محوطههای چندفرهنگی و مواد و یافتههای
فرهنگی بهدستآمده از حوضههای برهمکنش این فرهنگها دارد.
در حوضه آناتولی ،یافته شدن مواد فرهنگی کوراـارس در کنار فرهنگ مادی اروک در برخی از محوطهها
(مانند محوطه ارسالن تپه) ،تا اندازهای نشاندهنده تعامالت بینفرهنگی این دو سنت است؛ هرچند وجود این
تعامالت ،لزوماً به معنی تأثیر و تأثرات دوجانبه بین این سنتها نیست .از این روی ،اگرچه برخالف قفقاز و
ایران ،ارتباط بین این دو سنت در این منطقه دیده میشود ،هنوز نمیتوان با قطعیت کوراـارسیها را عامل
ازبینرفتن نظام اقتصادی و سیاسی اروک یا متروک شدن محوطههایی دانست که تحتتأثیر این نظام در این
منطقه قرار داشتهاند.
تأثیر این نظام گسترده اقتصادی و سیاسی بر قفقاز نیز جای تأمل بسیار دارد .اگرچه بسیاری از
پژوهشگران مدعی حضور این رابطه و تأثر جنوب قفقاز از فرهنگهای بینالنهرینی ،حتی قبل از دورهی اروک
هستند ،کمبود شواهد و اطالعات دقیق ،کیفیت پایین پژوهشهای منتشر شده ،نبود اطالعات کافی درباره
یافتههایی که نشان از وجود این رابطه دارند (مانند سفال ،معماری ،و بهطورکلی فرهنگ مادی) ،همچنان سؤاالت
بسیاری را در باب کمیت و کیفیت این برهمکنش و چگونگی و چرایی تعامالت و سازوکار اقتصادی و سیاسی
آن بیپاسخ گذاشته و قطعیت این مسئله را با شکّ و تردید روبهرو میسازد.
در ایران ،سازوکار گسترش فرهنگ مادی اروک ،چگونگی تعامل آن با فرهنگهای بومی منطقه و میزان
تأثیر و تأثر آنها از یکدیگر ،آنچنان که باید و شاید شناخته شده نیست و فهم درستتر ما از این سنت و
مکانیسمهای اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی آن نیازمند کاوشهای بیشتری در حوضههای میانی جنوب غرب و
غرب است .از طرف دیگر ،شناخت ما از ساختار اجتماعی و اقتصادی فرهنگ کوراـارس در داخل ایران نیز ابتر
و ناقص اس ت و هنوز تعریف درستی از مکانیسمها و دینامیکهای درونی استقرارهای مختلف این فرهنگ در
داخل مرزهای امروزین ایران نیز نداریم ( .)Maziar 2015: 25-27با بـازبینی یـافتههای بهدستآمـده از
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کاوشهای پیشین و شـناخت متقابل و عمیقتر محوطههای مربوط به این سنتهای فرهنگی ،میتوانیم
تصویر دقیقتری از این سنتها و تناسبات بینفرهنگی آنها داشته باشیم.
همانطور که گفته شد ،در مطالعات مربوط به اواخر دوره مسسنگی و مفرغ قدیم ،برخی از پژوهشگران،
افول نظام فرهنگی و اقتصادی اروک در مناطقی مانند شرق آناتولی را مرتبط با مهاجرت اقوام کوراـارس به
این محوطهها میدانند .برخی دیگر از محققین شاید به علت جالبتوجه یافتن این فرضیه ،آن را بسط داده و
به حوضۀ فرهنگی ایران هم میکشانند و معتقدند که علت متروک شدن برخی از محوطهها مانند حسنلو و
گودین ،همین پراکنش و هجوم کوراـارسیها بوده است (برای مثال بنگرید بهDanti et al. 2004: 596-597, :
 .)Summers 2013, 2014مسئلهای که در نظر گرفته نمیشود این است که حداقل در شمال غرب ایران،
بهخصوص در محوطهی حسنلو حتی یک سفال اروکی هم پیدا نشده است .در محوطههای غربی و فالت
مرکزی ایران نیز ،با وجود حضور مواد فرهنگی اروک ،هیچگونه تعاملی میان این سنتهای فرهنگی دیده
نمیشود و اکثرا محوطههای کوراـ ارسی در این حوضه ،بهخصوص فالت مرکزی ایران ،دیرتر در فاز دوم کورا-
ارس (اوایل تا اواسط هزاره سوم ق.م ).شکل گرفتهاند و به واقع هیچگونه ارتباطی با محوطههایی که مواد فرهنگی
اروک در آنها شناسایی شده ،نداشتهاند .برای تحتتأثیر قرارگرفتن یک نظام اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی،
باید از پیش حداقل زمینههای شکوفایی یا حداقل حضور آن را داشته باشیم تا بتوانیم ادعا کنیم که دالیل
ازبینرفتن آن میتواند مرتبط با اتفاقاتی باشد که در آن بازه زمانی در آن منطقه رخ داده است .بنابراین بر
اساس اینکه اروکیها ،براساس شـواهد موجود ،هیچ تعاملی در محوطههای شناسایی شده با سنت فرهنگی
کوراـارس ایران نداشتهاند ،در نتیجه بـیمعنی است که بخـواهـیم گسـترش فـرهـنگ کـوراـارس را عـلت
اصـلی ازبینرفتن نـظام سیاسیـ اقتصادی و فرهنگی اروک در این مناطق بدانیم.
پینوشت
 .1نگارنده با این نظریه چندان موافق نیست.
 .2برای نمونه مهرههای فیروزه و عقیق یافته شده در این قبور میتوانست نشاندهندۀ چنین ارتباطات بینمنطقهای باشد.
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