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قيمت 100000 :ریال
نشریة مطالعات باستانشناسي براساس ابالغیه شماره  90/3/11 /18073مورخ
 1390/2/12کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور ،وزارت علوم تحقیقات و فناوري داراي
درجه علمي ـ پژوهشي میباشد.
این مجله در پایگاههاي اطالعاتی زیر نمایه میشود:
پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی به نشانی اینترنتیwww.sid.ir :
پایگاه استنادي علوم جهان اسالم ( )ISCبه نشانی اینترنتیwww.isc.gov.ir :
پایگاه استنادي الریخ ( )Ulrichبه نشانی اینترنتی:
)www.Ulrich's international periodicals directory. (Journal, magazine

حقوق کلیة مقاالت براي دانشكدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران محفوظ است.

نشریة مطالعات باستانشناسي
نشریة مطالعات باستانشناسی دانشكدة ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه تهران ،نشریهاي علمی ـ پژوهشی است که در سال در دو
شماره منتشر میشود.

 -1ویژگيهاي کلّي مقاله
 مقاله باید نتیجة تحقیقات نویسنده (یا نویسندگان) باشد. مقاله نباید در نشریه دیگري منتشر شده باشد و تا اتمام داوري نیز نباید به مجلّة دیگري فرستاده شود. چاپ مقاله ،منوط به تأیید نهایی هیئت تحریریّة مجله است.پذیرش مقاله براي چاپ ،پس از تأیید هیئت داوران ،به آگاهی نویسنده خواهد رسید. مسئولیت مطالب و محتواي مقاله بر عهدة نویسنده (یا نویسندگان) است. مجله در ویرایش ادبی و فنی مقاله بدون تغییر محتواي آن آزاد است. مقاله نباید از  20صفحة استاندارد نشریّه بیشتر باشد. نام کامل نویسنده ،مرتبة علمی ،دانشگاه محل تدریس یا تحصیل ،رشته تحصیلی ،رایانامه و شمارة تلفن نویسنده در صفحة جداگانهايضمیمه شود.
 ارسال مقاله تنها از طریق سامانة مجلة مطالعات باستانشناسی دانشگاه تهران به نشانی  https://jarcs.ut.ac.irامكانپذیراست (براي این کار ابتدا باید از طریق گزینة «ورود به سامانه» در سامانه ثبت نام کنید).
 عناوین جدولها با ذکر شماره در باال و تصاویر ،نقشهها ،طرحها و نمودارها با ذکر شماره (توضیحات و ذکر منبع) در زیر آورده شود. -2اجزاي مقاله
ـ عنوان :نام کلّی مقاله که گویا و بیانگر محتواي مقاله باشد.
ـ مشخصات نویسنده :شاملِ نام و نامخانوادگی نویسنده ،مرتبة علمی ،رشتة تحصیلی ،دانشگاه محل تدریس و تحصیل.
ـ چكيده :شرح جامعی از مقاله با واژههاي محدود شامل بیان مسئله ،هدف ،روش تحقیق و یافته هاي پژوهش .الزم به ذکر است
چكیدة مقاله باید  200-150واژه (در حدود 12سطر) باشد.
ـ واژههاي کليدي :شامل سه تا پنج واژة تخصصی است که بسامد و اهمیّت آن در متن مقاله بیش از سایر واژههاست.
ـ مقدمه :شامل طرح مسئلة اصلی و هدف پژوهش است؛ در این بخش باید به اجمال ،سوابق پژوهشی در حیطة مسئلة موردنظر
مطرح شود.
ـ روش بررسي :شامل ذکر بسیار مختصر روش نویسنده در پژوهش و ذکر ابداعات وي در این زمینه است.
ـ بحث و نتيجهگيري و تشكّر :شامل متن اصلی مقاله و بحث و نتیجهگیري با روش منطقی ،مفید و روشنگر مسئلة مورد
پژوهش است و میتواند با جدول ،تصویر و نمودار و ...همراه باشد .در پایان این بخش ،نویسنده میتواند راهنمایی دیگران را ـ که در
نوشتن مقاله مؤثر بودهاند ـ یادآوري و از ایشان مختصراً سپاسگزاري کند.
ـ پينوشت :در صورت وجود توضیحات ضروري پس از نتیجه میآید.
ـ منابع :فهرستنویسی ارجاعات مقاله بر مبناي شیوهنامة مجلّه.
ـ چكيدة انگليسي :چكیدة انگلیسی باید عیناً ترجمة چكیدة فارسی باشد.

 -3شيوة تنظيم متن
 مقاله باید بر صفحة کاغذ  ،A4با قلم (فونت) ب -نازنین و اندازة  ،13فاصله بین خطوط  )single( 1.1و در فرمت  wordنوشتهشده باشد .همچنین فاصله از باال و پایین صفحه  3/35سانتیمتر و از راست و چپ ،هر کدام  3سانتیمتر باشد.
 -چكیده ،واژههاي کلیدي ،منابع ،ارجاعات داخل پرانتز ،شعرها و هر مطلبی که درون پرانتز بیاید ،باید با اندازة  11نوشته شود.

 ابتداي هر بند ،با نیم سانتیمتر تورفتگی شروع شود؛ البته سطر نخستِ زیر هر عنوان نباید تورفتگی داشته باشد. نقلقولهاي مستقیم بیش از سه سطر ،جدا از متن اصلی و با یک سانتیمتر تورفتگی از هر طرف و با همان قلم ولی با اندازة 11نوشته شود.
 بخشهاي مقاله با بخش  1که به مقدمه اختصاص دارد ،شروع میشود .عنوان هر بخش اصلی و زیربخشها باید با یک سطرسفید از متن جدا و سیاه (بولد) نوشته شوند.
 شمارة پینوشتها از آغاز تا پایان مقاله باید دنبالهدار باشد و از افراط در دادن پینوشت اجتناب شود. چنانچه نویسنده یا نویسندگان در تهیّة مقاله از منابع مالی سازمان یا نهادهاي خاصی استفاده کردهاند ،در پینوشت به اینمطلب اشاره شود.

 -4شيوة ارجاع به منابع
 ارجاعات مندرج در مقاله ،مستند و مبتنی بر منابع خواهد بود و کوشش میشود از معتبرترین منابع استفاده شود. هرگاه از مراجعی ،چند چاپ موجود باشد ،استفاده از چاپ انتقادي اولی و مرجح است. در مورد آثار مفقود و نیز منسوب ،به منابعی که از آنها یاد کرده و یا توضیحی دادهاند ،ارجاع داده میشود. -4-1ارجاع داخل متن مقاله
نامخانوادگی نویسنده ،سال چاپ اثر :شمارة صفحه یا صفحات؛
مثال فارسی( :ملک شهمیرزادي)54:1388 ،
التین(Smith 1999: 33) :

 -4-2ارجاع پایاني (منابع)
 -4-2-1ارجاع به کتاب
ـ نام خانوادگی مؤلّف یا نام اشهر ،نام مؤلّف ،تاریخ نشر (درون پرانتز) ،نام کتاب ،نام و نام خانوادگی مترجم یا مصحّح ،جلد ،نوبت
چاپ ،محل نشر ،نام نشر (بدون ذکر واژه «انتشارات»).
نام کتاب کج (ایرانیک) نوشته میشود؛ بنابراین از سیاه کردن (بولد) یا قرار دادن آن در گیومه پرهیز کنید. -4-2-2ارجاع به مقاله
ـ نام خانوادگی مؤلّف ،نام مؤلّف ،تاریخ نشر اثر (داخل پرانتز) ،عنوان مقالة مورد استفاده (داخل گیومه) ،نام و نام خانوادگی مصحّح
یا مترجم ،عنوان اصلی دانشنامه یا فصلنامه و مجله (ایرانیک و بدون ذکر واژة مجلّه) ،دوره یا سال انتشار ،شماره ،شمارة صفحات مقاله.
 عنوان مقاله تنها در گیومه قرار میگیرد و کج و سیاه نمی شود. -4-2-3ارجاع به پایاننامه
ـ نام خانوادگی مؤلّف ،نام مؤلّف ،سال دفاع (داخل پرانتز) ،عنوان رساله ،مقطع دفاع شده ،نام و نام خانوادگی استاد راهنما ،نام
دانشگاه و دانشكدة محلّ تحصیل دانشجو.
 نام رسالة دکتري کج (ایرانیک) نوشته میشود و عنوان پایاننامة کارشناسی ارشد در گیومه قرار میگیرد. -4-2-4ارجاع به نسخة خطّي و اسناد
ـ نام مشهور مؤلّف ،نام مؤلّف ،نام کتاب یا رسالة خطّی یا نسخة عكسی ،شمارة نسخه ،محلّ نگهداري.
 در ارجاع به اسناد تاریخی ،عنوان سند ،شمارة طبقهبندي و دسترسی ،نام آرشیو و براي میكروفیلمها افزون بر مشخصات کتاب،ذکر شمارة میكروفیلم و محلّ نگهداري ضروري است.

 -4-2-5ارجاع به وبگاه هاي اینترنتي
ـ نام خانوادگی مؤلّف ،نام مؤلّف ،تاریخ درج مطلب در ویگاه (درون پرانتز) ،عنوان مقاله یا اثر (داخل گیومه) ،نشانی الكترونیكی
وبگاه.
 -5مثال براي تهية فهرست منابع

ارجاع به کتاب
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aceramic Neolithic of Cyprus. In: Carter, F.D. and White, R.B. (eds.), Proceedings of the 2004
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 -6نكات دیگر در باب ارجاع به منابع
ـ تلفظ اسامی التین و نام هاي دشوار ،در متن مقاله با حروف التین در مقابل آن ها و داخل پرانتز ذکر شود.
ـ هر توضیح اضافی دیگري غیر از ارجاع به منابع ،در پینوشت ذکر شود.
ـ در صورتیکه مؤلّف منبع اثر ،معلوم نباشد ،نام اثر جایگزین نام مؤلّف میشود.
ـ از شمارهگذاري یا قرار دادن خط تیره در آغاز مدخلهاي فهرست منابع پرهیز شود.
ـ منابع مقاله به صورت الفبایی و براساسِ نام خانوادگی مؤلّف تنظیم میشود؛ منابعی که در پایان مقاله ذکر میشود ،همان منابعی
است که در داخل متن استفاده شده است؛ از این رو اگر منبعی تنها در پایان مقاله ذکر شود ،امّا در داخل متن بدان ارجاع داده نشده
باشد ،از منابع پایانی حذف خواهد شد.
ـ عنوان کتابها و مقالهها در منابع پایان مقاله به طور کامل ذکر خواهد شد.
ـ منابع غیرفارسی ،پس از منابع فارسی و به ترتیب :عربی ،انگلیسی ،فرانسوي و ...آورده شود.
ـ عالئم اختصاري
ج :جلد
صص :صفحات
ش :شماره
همان :منبع پیشین

ص :صفحه
د :دوره
فو :متوفی
همانجا :منبع پیشین؛ همان جلد و همان صفحه

هـ .ش :هجري شمسی
هـ .ق :هجري قمري
ق .م :قبل از میالد
م :میالدي

فهرست مطالب
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درآمدی باستانشناسانه بر صنعتی شدن تهران با دگرگونی در ساختار فضاهای تولیدی
آن در دوره قاجار
محمد اسماعیل اسمعیلی جلودار



استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه تهران
اشکان اولی پوریان
دانشجوی دکتری باستان شناسی دانشگاه تهران
تاریخ دریافت1395/5/27:؛ تاریخ پذیرش1397/3/30 :

چکیده
تحول در اقتصاد یکی از عرصههای حیاتی مطالعه در نظام مدرن ایران است .بدینمنظور با مطالعۀ دگرگونی باستانشناختی
فضاهای تولید صنعتی میتوان شمهای از تحول فرهنگ مادی را در عصر تجدد مطالعه نمود .بدینمنظور در اینجا روند شکلگیری
و تغییر در  4فضای تولیدی از دو دورۀ قاجار و پهلوی مورد مطالعه قرار گرفت و منطق این فضاها در بافت تاریخی تحوالت
اقتصادی و تولیدی در انتهای دورۀ قاجار و ابتدای دورۀ پهلوی بررسی شد .هدف از این بررسی این است که روند تحول فضاهای
تولیدی و تضمنی که این تحول در ارتباط با ساختار تولید در اجتماع ایران انتهای قرن سیزدهم و ابتدای قرن چهاردهم شمسی
داشت مورد مطالعه قرار گیرد .نتیجۀ نهایی این بحث آن است که تحول در ساختار فضا و ساختار اجتماع در عین همپوشانی و
ارتباط در بستر تاریخی ناهمسانی شکل میگیرد .بدین صورت که در عین وجود تحول همگام ،عناصری از شیوۀ تولید و فرایند کار
در گذشته همواره ساختار را اصالح کرده و آن را متناسب با فرهنگ قدیم تولید در ایران شکل میدهد.
واژههای کلیدی :باستانشناسی صنعتی ،صنعتیشدن ،کارخانه ،تهران ،قاجار
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 .1مقدمه
فرایند صنعتیشدن مسئلهای تاریخی است که متوجه تحوالت فرهنگی-اجتماعی حاصل از تغییر در اقتصاد
تولیدی و مصرفی یک جامعه است .چنین فرایندی ،روندی خطی و مشهود را در بر نمیگیرد و بدینصورت،
بدنۀ تحوالت چندالیۀ آن بهآسانی امکان خوانش را به محقق نمیدهد .صنعتیشدن یک فرایند اساساً
اقتصادی (سیاسی یا عام) است که پدیدآیی ،تداوم و تحول آن ،به عوامل غیراقتصادی نیز وابستگی دارد .وجوه
این وابستگی یعنی سلسلهمراتب علّی و چگونگی همنشینی الیههای مختلف تحول ،چندان روشن نیست و به-
نظر میرسد که گرۀ اصلی در مطالعۀ مسئلۀ صنعتیشدن پیداکردن متغیرهای تکمیلکنندهای است که در
کنار امر اقتصادی به پدیدآمدن فرایند فوق کمک میکنند.
ایران در نیمۀ دوم قرن نوزدهم و نیمۀ اول قرن بیستم میالدی ،شاهد پدیدآیی تغییراتی در اقتصاد تولیدی
گردید .این تغییرات ،در ابتدای امر روندی از باال به پایین داشتند که شاخصههای آن قرارگیری ایران در
اقتصاد بازار آزاد و پدیدآیی کشاورزی تجاری در نیمۀ دوم قرن نوزدهم (Martin 2005: 127; Keddie 1960:
) 4و صنعتیشدن سازماندهیشدۀ تولید در ایران در دهۀ  1930میالدی (زاهدی  )]1310[ 1342است.
پسخوراند این تغییرات در اقتصاد کالن ایران به ترتیب شامل نقصان تولید صنعتی ،مهاجرت عمدۀ کشاورزان
و تبدیل آنها به هستۀ اولیه پرولتاریا در ایران ( )Hakimian 1985: 445در نیمۀ دوم قرن نوزدهم و پدیدآیی
سرمایهداری مدرن در قالب حکومتی و خصوصی ،پدیدۀ طبقۀ کارگر و ساختار طبقاتی مدرن در پی آن در
جامعۀ ایران بود .در عین اینکه تمام تغییرات اقتصادی ایران محدود به این عوامل نبود ،اما اینها موارد اصلی
بودند که تحوالت در ساخت فرهنگی-اجتماعی ایران را نسبت به تغییر در سطح تولید دربر میگرفتند.
یکی از وجوه تحول فرهنگی فوق ،تغییر در فرهنگ مادی است .جدای از این امر که صنعتیشدن با تغییر
در شرایط تولید ،کیفیت نوینی به فرهنگ مادی اضافه میکند که حاصل از تولید انبوه و ماشینی است،
تغییراتی در ساخت اجتماعی فرهنگ مادی پدید میآید که حاصل تغییر در سطح تولید است .پرسش اصلی
در اینجا این است که کدام وجوه تغییرات فرهنگی در رابطۀ مستقیم با امر اقتصادی از فرهنگ مادی قابل
بازیابی است؟
بر این اساس ،فضا ،ساختی دربرگیرنده است که حاصل درک انسان از محیط پیرامون نسبت به بدن مادی
و فرهنگی خویش میباشد .بنابراین تعریف هر فضا نسبتی است که با تغییر مکانی و زمانی در جسم و ادراک
انسان سنجیده میگردد .بنابراین مطالعۀ فضا ،فعلی باستان شناختی است که تغییر فرهنگی در انسان را به
نسبت شناخت وی از محیط مصنوع پیرامونش میسنجد .در درک فرایند صنعتیشدن ایران مهمترین داده،
فضاهای صنعتی هستند که خارج از بافت قدیم خود باقی ماندهاند و بنابراین تنها درکی مقطعی از شرایط
تولید عرضه میدارند .از دورۀ گذار به صنعتیشدن تهران (انتهای دورۀ قاجار و زمان حکومت پهلوی اول) تنها
معدودی از فضاهای صنعتی ساختار نسبی خویش را حفظ کردهاند .اینها شامل کارخانۀ قند کهریزک،
کارخانۀ سیمان ری ،کارخانۀ برق هفتچنار ،سیلوی غلۀ تهران ،کارخانۀ بلورسازی تهران ،کارخانۀ گلیسیرین
ری و کارخانۀ دخانیات تهران است .در این نوشته سعی میگردد با نگاهی به شرایط ساختاری فضاهای تولید
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در این چند مجموعه روشن گردد که تحول به سطح تولید صنعتی بهطور مستقیم چه تاثیری بر ساختار فضا
گذاشته است.
در این پژوهش بهمنظور دسترسی به نتایج مطلوب محوطههای مورد نظر ( 4محوطۀ صنعتی :دو نمونه از دورۀ قاجار
و دو نمونه از دورۀ پهلوی) مورد مطالعه معمارانه و بصری قرار گرفتند .دادههای حاصل از این مطالعات بهصورتی
ترکیبی و سادهشده (در قالب طرح از ترکیب اجزا و نه در قالب پالن معماری) مورد مطالعه فضایی و تاریخی قرار
گرفتند .بهمنظور دستیابی به تحلیل ترکیبی از فضا از نرمافزار)  )Varoudis 2014 DepthmapXاستفاده شده
تا بتوان دادهها را در قالب نمودارهای کالسیک روششناسی نحو فضا (Hillier and Hanson 1984: 143-( )1
 )163مطالعه نمود .بهمنظور دسترسی به تحلیل تاریخی مجموعهای از مدارک عکاسانه و اسنادی از فضاهای
تولیدی و کارگاهی مورد مطالعه قرار گرفت که در اینجا تنها بهصورت سادهشدهای ارائه میگردد .با قرار دادن
فضاهای تولیدی مورد مطالعه در بستر تاریخی تحول در اقتصاد و شیوۀ تولید ،این امکان وجود خواهد داشت
که بتوان نظم فضایی را در قالبی ملموس عرضه نمود.
چنین مسئلهای یک پرسش تاریخمند است که نیاز به درک از تحول فضاهای تولید قدیم دارد .بنابراین در
اینجا سعی گردیده که تغییر در ساختار فضاهای تولیدی در چهارچوب تحول شیوههای تولید توضیح داده
شود .شیوههایی که هر یک به نحوی متمایز ،شرایط متفاوتی را در انجام کار به عنوان یک امر اجتماعی و تولید
به عنوان یک امر اقتصادی با خود همراه داشتند.
 .2مبنای نظری و روش پژوهش :صنعتیشدن ،باستانشناسی و ساختار فضا
مطالعۀ ساختار تولید ،مسئلۀ جدیدی نیست .تولید در یک جامعه یکی از مسائل مطالعاتی اصلی در علم
اقتصاد است و بنابراین همواره در قالب منشأ ثروت مورد توجه اقتصاددانان بودهاست .پاسخ سیاسی به تولید
مدرن نیز در قالب پدیدآیی سوسیالیسم نوین و تحول اقتصاد سیاسی به شکل مارکسی آن در نیمۀ دوم قرن
نوزدهم نیز در بستر درک سیاسی قدیم از مسئلۀ اتوپیا ( )Fourier 1970شکل گرفت ،ادامه همان نوع توجه
به مسئله تولید بود.
اما صنعتیشدن با افزایش کمی و کیفی در تولید ،عرضه ،کار ،جمعیت و تقسیم کار اجتماعی ( Hobsawm
 )1975: 159; Flanagan 2010: 51-54; Marx 1919: 197کیفیت نگاه به دوگانۀ جامعه و اقتصاد را متحول
ساخت .نیمۀ اول قرن نوزدهم (طبیعتاً در بریتانیا و نه اروپا که تنها بلژیک کامالً صنعتی شده بود) دورۀ جدل بر سر
ناهنجاریهای اقتصادی ،اجتماعی و بهداشتی حاصل از صنعت بهویژه در مورد کودکان و طبقه کارگر بود
( .)Nardinelli 1980: 740-741پدیدآیی تفکرات سوسیالیستی-اتوپیایی آنری دو سنسیمون ( Durkheim
] ،)2009[1959شارل فوریه ( )Fourier 1971و رابرت اون ( )Clayton 1908و سوسیالیسم آیندهدار مارکس
( )Marx 1919و بینالملل های اول و دوم در پاسخ به شرایط موجود طبقۀ کارگر پدید آمدند .پاسخهایی که
اوج آنها را میتوان در کومون پاریس مشاهده کرد (.)Rougerie 2014
صنعتیشدن ،یکی از مهمترین عواملی است که به دورۀ جدید هویت فعلی آن را بخشیدهاست و به همین
دلیل بخشی از امر مدرن است” .سطح تولید سرمایهداری” ( )Marx 1919: 197به هماناندازه که در پدیدآیی
دورۀ مدرن نقش داشته از آن تأثیر گرفتهاست .نکتۀ اصلی در اینجا این است که صنعتیشدن بخشی از روند
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تاریخی مدرنیته است که همین مطالعۀ آن را در قالب یک امر فرهنگی دشوار میسازد .هدف چنین مطالعهای
باید دستیابی به روایتی جامع از صنعتیشدن بهعنوان یک امر فرااقتصادی از طریق خوانش فراگیر برهمکنش
بخشهای گوناگون یک اجتماع در بافت تاریخی خویش باشد.
باستانشناسی می تواند در دستیابی به بخشی از این روایت یاریگر باشد .گسترش باستانشناسی دورۀ
متأخر در ایاالتمتحده در قالب یک حوزۀ پژوهشی نظریهمند توانسته الگوی مناسبی از مطالعۀ فرایندهای
شکلگیری فرهنگ مدرن مادی را ارائه دهد .این بخصوص از دهۀ  1980میالدی و با شکلگیری پروژه
آناپولیس توسط مارک لئونه و تمرکز وی بر نمودهای سرمایهداری در فرهنگ مادی ،بیش از دیگر مطالعات
نمایان گشتهاست ( .(Leone 1985; 1995مطالعۀ بلندمدت لئونه ،بخشی از رویکردی نظری در باستانشناسی
متأخر است که مبنای خیزش مدرنیته را در شکلگیری سطح تولید سرمایهداری میداند .این سطح از تولید،
باستانشناس را با دو عرصۀ اصلی روبرو میسازد :عرصۀ تولید ( )Casella 2005و عرصۀ مصرف ( Symonds
 .)2005سطح تولید به پدیدآیی مادۀ تولید میپردازد و تمام شرایطی که انسان در این مرحله با آن روبروست.
در مقابل سطح مصرف ،در بیانی کلی تمام شرایطی است که فرهنگ مادی پس از تولید با آن روبرو میگردد.
عنوان ”مصرف” روکشی است بر پیچیدگی شرایط فرهنگ مادی در سطح اجتماعی آن.
اما این نوع قطبیت ساده در موضوعیتدهی به رفتار انسان مدرن ،تنها مبتنی بر وجه اقتصادی چنین
رفتاری است .رفتارها و نیازهای فرااقتصادی انسان سبب میگردد که در مواجه باستانشناس با امر مدرن،
توجه صرف به فرایند تولید در معنای اقتصادی آن بسیار خام باشد .مارکس با نوشتن سرمایه ( )1919نشان
داد که تولید یک فرایند فرهنگی است و بدینمعنا اولین گام را (علیرغم تأکید وی بر ماتریالیسم تاریخی) در شکل-
گیری این مفهوم برداشت که انسان در هر لحظه از زندگی خویش در حال تأثیر گذاشتن و تأثیر گرفتن از
عوامل متعددی است که اقتصاد یکی از آنهاست.
بنابراین تأکید لئونه بر سرمایهداری تالشی است در جهت چهار چوبدهی به نگاه صرفاً اقتصادی به
فرهنگ مادی و تولید آن بهصورت صنعتی و بنابراین قراردادن آن در قالب مجموعۀ روایی سرمایهداری .بااین-
وجود ،شاید سرمایه داری در قالبی که در طول دو قرن گذشته در غرب تعریف گشت ،نتواند بهخوبی صنعتی-
شدن را در دیگر مواضع تعریف کند .این مسئلهای است که نیاز به روشنشدن آن بهخوبی در جوامع پیرامونی،
استعماری ،پسااستعماری حس میشود .تالش برای جبران عقبماندگی که یکی از ویژگیهای ملل پیرامونی
بود (که ربط مستقیم به موضوع این متن دارد) سبب پدیدآیی مفاهیم توسعه و رشد اقتصادی گشت که برخالف
تولید سرمایهداری در اروپا متأثر از ملیتگرایی و استقالل سیاسی-اقتصادی بودند ( .)Tomlinson 2003مسئلۀ
انسان مدرن در کشورهای پیرامونی چگونگی واکنش وی به محیطی پسااستعماری است که سرمایهداری در
آن بهندرت از حد دولتی آن فراتر رفته به یک سازمان اقتصادی پویا بدل میگردد .جدل چنین انسانی قالبی
سیاسی دارد .بنابراین الگوهایی که در فرهنگ مادی یک جامعۀ صنعتی پیرامونی جستوجو میگردند ،همواره
در همگرایی با الگوهای فرهنگ سرمایهداری در غرب نیستند)2(.
رویکرد باستانشناختی به مسئلۀ صنعتیشدن ،تاکنون تا حدی در قالب مطالعۀ فنّاوری محدود بودهاست
) (Falser 2001: appendix 6.1: 1-9و به همراه مسئلۀ توجه به چهارچوبهای فرهنگی شکلدهنده و شکل
گیرنده در یک مجموعۀ صنعتی چندان مورد توجه انسانشناسان محقق در دورۀ متأخر نبودهاست .از جمله
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مطالعات روشمند باستانشناختی در این حوزه بهغیراز پروژۀ لئونه در آناپولیس ،مطالعه رزیستانس 1توسط
مروزوسکی و دیگران در کارخانجات الول ( )Mrozowski et al. 1996و شکل در هارپرزفری ()Shackel 1996
است .رزیستانس مسئلهای است که بهنحوی فراگیر توسط باستانشناسانی که طبقات پایین را مطالعه میکنند
موردعالقه قرارگرفته و یکی از خصوصیات ”تودۀ خاموش” در مقابله فرایندهای قدرتی است که از باال تحمیل
میگردند .بااینحال رزیستانس تنها بخشی از چهارچوب اجتماعی-زیستی در جامعۀ صنعتی توجه بیشازحد
به آن نبایستی جای روایتی جامعتر از صنعتیشدن را بگیرد.
رویکرد باستانشناختی در مطالعۀ بقایای تولید صنعتی ،عمدتاً متکی بر سازههای پابرجاست .نکتهای که
میتوان آنرا از طبقهبندی سازمان ثبت مهندسی ایاالتمتحده 2دریافت (Falser 2001: appendix 6.1: 1-
 .)9در این طبقهبندی ،عمدۀ محوطهها سازههایی هستند که از حیث سطح فنآوری ساخت و نوع
کارکرد”صنعتی” هستند .این تقسیمبندی چندان مقبول رویکرد عامتر به تولید نیست که بر مبنای آن
بسیاری از عناصر صنعتیشدن در محوطههای دیگر ،بهویژه محوطههای مسکونی با تنوع فراوانی از دادههای
تولیدی به دست میآید ( ،)Mrozowski et al. 1996نیز به دست میآیند .درهرصورت ،آنچه روشن است
وابستگی عمدۀ این محققان به محوطههایی است که بهدلیل نوع ساختوساز ( ،)3فاصلۀ زمانی با حال و بهویژه
عدم امکان کاوش در محوطههای شهری امروزی ،بهندرت نیاز یا امکان کاوش دارند.
این نوع وابستگی نسبی بهخصوص در اینجا نیازمند مطالعۀ روشمند فضا برای پاسخگویی به پرسشهای
مورد نظر است .فضا یک مفهوم معمارانه است و بههمین دلیل معماران همواره درکی طبیعی از نظم احجام و
زوایای متعدد آن نظم مانند تزیین ،چینش ،جاییابی و سلسلهمراتب داشتهاند .بههمین دلیل مطالعۀ فضا چه
در قالب پدیدارشناختی آن ( )Bachelard 1967و چه در قالب شناختی ( )Cousin 1980پژوهشی سابقهمند است.
اما برای باستانشناسی ،درک فضا نیازمند روشی ارگانیک است که بتواند در فقدان انسان (بخصوص هنگامیکه
انباشت باستانشناختی برای بازیابی رفتار انسان وجود نداشتهباشد) تحلیلی جامع از نظم فضایی و رفتار محتمل انسان
در آن به دست دهد.
بیل هیلیر و ژولین هانسون با انتشار کتاب ”منطق اجتماعی فضا” ( )1984پایهگذار ”نحو فضا” 3به عنوان
روشی ارگانیک برای خوانش چینش فضایی گشتند .این روش که تا سطح باالیی متأثر از نظریۀ گراف است،
متشکل از تعدادی نمودار برای خوانش چینش فضایی است .اساس بهرهگیری از این نمودارها این است که
انسان به طور طبیعی در مقابل نظم خاصی که در هر فضا وجود دارد ،رفتار فضایی خاصی را برمیگزیند .از
سوی دیگر ،درک انسان از برخی شرایط زیستی خویش سبب میگردد که چینش فضاها بهنسبت متغیرهای
محیطی متعدد و کارکرد ،از همدیگر متفاوت باشند .مهمترین استفادهای که باستانشناسی از نحو فضا کرده-
است ،استفاده از تحلیل دسترسی( 4برای مثال بنگرید به  )Regev 2009: 85-99است که بر مبنای آن شیوۀ
خاصی دسترس و میزان رسوخپذیری در فضاها روشنگر کارکرد فضاست .در اینجا برای مطالعۀ نسبت فضاها
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عالوه بر تحلیل دسترسی از تحلیل نقشههای محدب )Hillier and Hanson 1984:1( 5برای سنجش میزان
یکپارچگی و عمق استفاده شده است.
علیرغم اینکه نحو فضا امکان خوبی برای مطالعۀ روشمند و بصری یک فضا ارائه میدهد ،اما ناتوان از بیان
تفسیری باکفایت متناسب با ”نمودارهای” درخشان خویش بودهاست .تالشی که هیلیر (] )2007[1999برای
تفسیر رفتار انسانی در فضا ارائه میدهد بهدلیل وابستگی به روش تجربی خویش ناچار بهمیزان باالیی ناتوان از
بیان ارتباط بین امر معمارانه و شرایط انسانی در هر محیط گشتهاست .بههمین دلیل مطالعۀ هر فضا ناچار از
توجه به شرایط زمانی پدیدآورندۀ آن است .این لزوماً به این معنا نیست که فضا از دل آن زمان متولد شده،
بلکه در سیر روایی مطالعۀ انسان و اجتماع ،در اینجا صنعتی شدن آن ،توجه به مفاهیم پدیدآمده در یک بستر
زمانی میتوان سرنخهایی برای شکلدهی به روایت تاریخی از فرهنگ مادی فراهم آورد.
 .3باستانشناسی فضاهای تولید در شهر تهران
در حال حاضر از  122فضای صنعتی که در تهران در سال  1320شمسی وجود داشته (پاکدامن )333-1 :2536
تنها  7فضای صنعتی باقی ماندهاست .اینها شامل کارخانۀ قند کهریزک ( 1274شمسی) (معمارزادۀ تهرانی :132
 )3متروک ،کارخانۀ برق بریانک (( 1301بلدیه  )10 :1300موزۀ حیات وحش) ،کارخانههای سیمان (( 1312اطالعات 9

دیماه  )1 :1312متروک) و گلیسیرین ( )Marray 1950: 150( 1319متعلق به ارتش) در شهر ری ،سیلوی گندم
(( 1318مجلۀ اطاق تجارت  ))1318و کارخانۀ بلورسازی (( 1316مجلۀ اطاق تجارت ( ))1318هر دو در حال فعالیت) در
جنوب تهران ،مجموعۀ صنعتی دخانیات در خیابان قزوین (( 1316اطاق تجارت  )1314دولتی) میباشند .در اینجا
تمرکز مطالعه بر کارخانههای قند کهریزک ،برق هفتچنار ،سیمان ری و سیلوی گندم است که امکان مطالعۀ
آنها وجود داشت و ساختار فضایی آنها بهنحوی مناسب در دست است .با توجه به هدف این مقاله که
مطالعۀ تحول در ساختار فضا با توجه به فرایند صنعتیشدن کار میباشد ،توجه اصلی به فضاهایی از این
کارخانههاست که فرایند تولید در آنها صورت میگرفتهاست و از فضاهای خدماتی و مدیریتی صرفنظر می-
گردد.
کارخانۀ قند کهریزک مجموعهای ساختمانی است که در زمینی به وسعت  50860مترمربع قرار دارند
(معمارزادۀ تهرانی  .)15 :1379ساختمانهای این مجموعه مربوط به زمانهای مختلفی هستند بهگونهای که
ساختمانهای بخش جنوبی مجموعه در دورۀ قاجار ساختهشدهاند ،ساختمانهای غربی و شمالی با توجه به
نوع مصالح مربوط به زمان پهلوی دوم و ساختمان مرکزی مجموعه ساخت دو دورۀ قاجار (سیلوهای کمارتفاع) و
پهلوی اول (سیلوهای مرتفع) می باشند .از میان مجموعه فضاهای متعدد کارخانه ،تنها فضای مرکزی است که
احتماالً برای تولید استفاده میشده است .تصویری نیز که از ابتدای شروع به کار کارخانه عکاسی شده (تصویر
 )1بهخوبی نشاندهندۀ نوع کاربری این فضا میباشد.
فضای فوق به وسعت  4900متر مربع در مجموع از  20فضا با مساحتهای متعدد تشکیلشدهاست که 8
فضای آن فرم سیلو دارند (معمارزادۀ تهرانی  .)33 :1379با توجه به نسبت ارتباط بین فضاها میتوان تا حدی
متوجه سلسهمراتب کارایی آنها شد .میزان رسوخپذیری بین فضاهای داخلی این بخش مقدار نسبتاً یکسانی
Convex map
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است ،تنها در محور ( PKOتصویر  )2این میزان باال میرود .فضای  Pبا رسوخپذیری  6و فضای  Kبا رسوخ-
پذیری  4بیشترین ارتباط را با فضای مجاور دارند و در این میان فضای  Kاز اهمیت باالیی برخوردار است زیرا
تنها بنایی است که فضاهای غربی را با سیلوهای شرق این بخش متصل میکند .وسعت این فضا ( 168متر
مربع) بیش از آن است که بتوان آن را یک کریدور محسوب داشت .فضاهای دیگر با توجه به حاشیهای بودن
بهنظر میرسد مقصد فعالیتهای اصلی بودهاند که در این بخش انجام میگرفتهاست.
از سوی دیگر فضاهای باز پیرامون این بخش با بیش از  31خروجی که در کنارههای ساختمان وجود دارد
بیشترین میزان رسوخپذیری را دارا میباشند .این امر نشان میدهد که فضاهای آزاد بهطور طبیعی بیشترین
پتانسیل برای فعالیت را دارد ،بهویژه فعالیت هایی که نیاز به استفاده از تجهیزات درون ساختمان کارخانه را
نداشته باشد .جدای از آن ،فضاهای آزاد بیشترین پتانسیل برای انجام فعالیتها خارج از محدودۀ کار را داشته-
اند .همانطور که نمودار عامل ( )4کارخانه (تصویر  )3نشان میدهد اگر عامل کار و وظیفه که معیار اصلی
تعیینکنندۀ حرکت در این نوع فضاست ،کنار گذاشتهشود فضاهای آزاد بیشترین امکان حرکت و چرخش را
در سطح مجموعه فراهم میکنند.
تصویری که در سال تأسیس کارخانه از آن برداشته شده است (تصویر  )1نشان میدهد که خط ریلی به
سمت سیلوها حرکت می کرده و مجموعۀ مواد اولیه در خارج از مجموعۀ کارخانه قرار داشته که بهخوبی مؤید
این است که بخشی از فعالیت در خارج از فضای ساختمانی انجام میشدهاست .همچنین این تصویر نشان می-
دهد که دیگر ساختمانهایی که در جنوب مجموعه قرار داشته و معماری طاقی ایرانی دارند احتماالً کاربرد
خدماتی-مدیریتی داشتهاند.
کارخانۀ برق و جوراببافی بریانک به وسعت  6900مترمربع متشکل از  6فضای ساختمانی است که دو
فضای اصلی که فرایند تولید در آن صورت میگرفته در بخش جنوبی مجموعه چسبیده به هم در راستای
شرقی-غربی قرار دارند .فضای کوچکتر غربی به وسعت  17در  19متر ،ساختمانی مرتفع است که امکان
ورود به فضای بزرگتر و کشیدهتر شرقی ( 37در  17متر) را فراهم میآورد .این فضا با توجه به کشیدگی آنکه
امکان چینش مناسب نیروی کار را فراهم میآورد و همچنین با توجه به  21پنجرهای که دورتادور آن
قرارگرفته (بهمنظور تأمین نور کافی؛ مسئلهای که برای فعالیتهای صنعتی بسیاری حیاتی است) احتماالً فضای اصلی
تولید بودهاست .دودکش کارخانه در بخش شمالی قرار دارد و نشان میدهد که موتورخانۀ کارخانه در این
بخش قرار داشته اما اینکه کدامیک از دو ساختمان بخش شمالی محل اصلی فعالیت موتور بودهاند ،بهدلیل
تغییر کاربری مجموعه بهدرستی مشخص نیست.
کارخانۀ بریانک فضای کوچکی است که توسط بلدیۀ تهران برای افزایش میزان الکتریسیتۀ شهر ایجاد شد
(بلدیه  )10 :1300و بعدها به کارخانۀ جوراببافی تغییر کاربری داد .کوچکبودن این فضا ،علیرغم از شکل
افتادن ساختار اصلی آن بهدلیل تغییر کاربری این امکان را فراهم میآورد که در کنار دیگر کارخانههای بزرگی
که از تهران زمان پهلوی اول باقیماندهاست ،بتوان برخی ویژگیهای کار در فضاهای ساده را تشخیص داد.
بخصوص که نوع ساختمان و معماری فضا آن را در ارتباط با تولید پیشاصنعتی در سیستم تولید کارگاهی
مرتبط میسازد .این بهویژه ازاینجهت که تولید جوراببافی از گونه فعالیتهایی است که صنعتیشدن آن به-
کندی صورت میگیرد ( ،)Plamer and Neaverson 1998: 69امکان تفسیر باالتری به محقق میدهد.
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کارخانۀ سیمان ری فضایی است به وسعت  87358متر مربع که در محلۀ صفائیۀ شهر ری امروزی قرار
دارد .از هنگام تأسیس در سال  1312تا هنگام تعطیلی آن در سال  1362شمسی ،کارخانه تغییرات زیادی را
در ساختمان خویش مشاهده نمود که مهمترین آنها در سال  1316و  1330اتفاق افتاد که در هر یک از این
دو دوره با افزایش ظرفیت تولید کارخانهها (بهترتیب اضافهشدن کورۀ  200تنی و  300تنی) همراه بود (کنت
.)104 :1385

فضای امروزی کارخانه از حیث تنوع کاربری به  41بخش تقسیم میشود .ساختار فضایی این اجزا بسیار
پیچیدهتر است و تنوع باالیی از حیث همنشینی و ارتباط را عرضه میدارد .از این میان بخش اصلی کارخانه
که براساس تصاویر و نوع کاربری به زمان حکومت پهلوی اول تعلق دارند (مجلۀ اطاق تجارت شمارۀ 7 :1315 ،144؛
مجلۀ اطاق تجارت شمارۀ  )1 :1316 ،164حدود  13بخش از این  41بخش را در برمیگیرد (تصویر  )7که
نشاندهندۀ میزان گسترش باالی کارخانه در دورههای بعدی است .بر مبنای این مسئله ،براساس مساحت
بخش هایی از بنا که متعلق به دورۀ پهلوی اول بودند وسعت اصلی کارخانه در این زمان حدود  13570متر-
مربع بودهاست.
مطالعۀ شاخصه های فضایی کارخانۀ سیمان ری نیز همانند کارخانۀ کهریزک از اهمیت فضاهای آزاد بیرون
کارخانه سخن میگوید (تصویر  . )9این شاخصۀ اصلی همراه با اهمیت یافتن فضاهای انباری در کنار فضاهای
تولیدی است .بخش  Dدر تصویر  7انبار کلینکر ساختمان سیمان است با وسعت  5239مترمربع ( 38درصد
کل وسعت فضاها) .این مساحت نشان میدهد که همانند کارخانۀ کهریزک فضاهای توخالی که کاربرد تولید و
ذخیره داشتهاند از حیث وسعت اهمیت باالتری پیدا کردهاند و در کنار آن فضاهای اصلی تولید فشرده شدهاند.
بخصوص که فضایی مانند انبار کلینکر با وسعت باالی خویش ،هیچگونه امکان خروجی به اطراف ندارد و ورود
خروج از طبقۀ باال صورت می گیرد و بارگیری کلینکر با استفاده از جرثقیل صورت میگرفتهاست که در آن
واحد ،گنجایش بیش از  2نفر را نداشتهاست .با توجه به اینکه کارخانه در این دوره در حدود  600کارگر
داشتهاست (همان) .سهم این بخش از نیروی کار تنها  0.3درصد بودهاست.
فضاهای هر دو کارخانۀ قند کهریزک و سیمان ری فاقد عنصر گردشپذیری ( )5هستند .کریدور و فضای
انتقالی وجود ندارند و فضاهای واسطه برای عبور و مرور بسیار اندک هستند .این بدان معناست که ارتباط
مستقیم فضایی بین فضاهای مختلف وجود نداشتهاست .البته این لزوماً بدین معنا نیست که ارتباط بین
اجزای فرایند کار محدود بوده ،اما به هرصورت ارتباط فضایی با فاصلهگرفتن از نظم عبور و مروری و بدین-
ترتیب شلختهشدن ارتباط بین اجزای تولید ،وابستگی مستقیم به هم را از دست میدهند.
فضای کارخانۀ سیمان بدانصورت که در سال  1320وجود داشته از دو بخش اصلی تولید مادۀ اولیۀ
سیمان (کلینکر) ( )FGIJKLMNو سپس آسیاب تولید سیمان ( )ABCتشکیل شده است .پیونددهندۀ بین
این دو بخش انبار کلینکر است که در واقع محور تقارن در فعالیتهای فضا بودهاست .این تقارن و دو بخشی
بودن کارکردی فضاها مطابق ماهیت پیچیدهای که مبنای تقسیم دقیق کار بوده شکل گرفتهاست .تقسیم کار
یکی از ویژگیهای شاخص در فرایند صنعتیشدن است ( )Schneider 1957: 34که در یک کارخانه که
برمبنای تولید ماشینی فعالیت میکند طبیعتاً وجود خواهد داشت اما در هیچ کدام از نمونههایی که تا اینجا
مطالعه شدهاند ،این ویژگیها چنین بهعنوان شاخص و بر مبنای تقارن فیزیکی فضاها خودنمایی نکردهاند.
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آنچه در مورد فضاهای تولید صنعتی ایران در زمان پهلوی اول (عمدتاً سرمایهگذاریهای دولتی) صادق است ،تولید
ساختمان بدون توجه به زیبایی معمارانه و تنها با تمرکز بر کارایی بنا بودهاست .فضاهای سیلویی و مکعبی که
پس از تصویب قانون کارخانهها در سال ( 1315مجلۀ اطاق تجارت ،سال هفتم شمارۀ  )4-6 :1315 ،141به عواملی
چون نور و ارتفاع بنا توجه جدی نمودند .بنابراین خشونت در ریخت فضا در کارخانههای این زمان امر عجیبی
نیست .اما در کارخانۀ سیمان علیرغم وسعت و پیچیدگی که تولید سیمان با خود دارد ،این پراکندگی با نوعی
نظم و قرینگی درونی بر مبنای کارکرد همراه است.
سیلوی غلۀ تهران در زمینی به مساحت  190هزار مترمربع و با زیربنای  16هزار مترمربع ساختهشد (مجلۀ
اطاق  15شهریور تجارت  ،1318سال یازدهم ،شمارۀ  .)3 :212ساختمان سیلو  5طبقه میباشد و برج آن با یازده طبقه
برای فرایند جانبی مربوط به ذخیرۀ غله ایجاد شده است (همان) .موقعیت قرارگیری این سیلو در کنار خط ریل
راهآهن از اهمیت استراتژیکی این بنا برای شهر تهران خبر میدهد ،هر چند هماکنون خط ریل داخلی
مجموعه استفاده نمیشود .جدای از آن ساخت سیلو در این منطقه دومین پروژه از مجموعه سرمایهگذاری در
این منطقه از تهران بود که پیش از آن با کارخانۀ بلورسازی (( 1316مجلۀ اطاق تجارت 15 ،شهریور  ،1318سال
یازدهم ،شمارۀ  )8-5 :212و پس از آن با ساخت کارخانۀ چیتسازی ( )1324ادامه یافت.
مجموعۀ سیلو دو شاخصۀ اصلی از حیث فضایی دارد .اول ارتفاع بسیار باالی مجموعه (ارتفاع برج سیلو 52
متر میباشد (مجلۀ اطاق تجارت  ،1318سال یازدهم ،شمارۀ  .)3 :212بهنظر میرسد با چنین ارتفاعی ،سیلوی گندم
مهمترین عامل شکلدهی به خط آسمان تهران (حداقل در جنوب شهر) بودهاست .تأثیر ضمنی این امر بسیار مهم
است زیرا این بهطور اساسی ارجاع به قدرت حکومت (توانایی وی برای ساخت چنین بنای عظیمی) برای کنترل
کردن و حفظ نظم شهر (مجموعهای حیاتی که توسط حکومتی نظامی ساخته شده) دارد.
دوم ،ماشینیشدن کامل در این مجموعهاست .بهندرت فعالیتی در مجموعه وجود دارد که نیاز به دخالت
مستقیم انسان در تولید محصول داشتهباشد .این واسطهای بودن فعالیت انسانی خود را در نظم فضایی نیز
نشان میدهد .انبوه ماشینآالت در مجموعه سبب میشود که جریان حرکت در فضا را نه ساختمان بلکه
همجواری ماشینها تعیین کنند .بهعبارت دیگر انسان باید نظم و ذهنیت خویش از فضا را در نسبتی اجباری
با ماشیناالت بازتعریف کند .این مسئلهای است که احتماالً در مورد کارخانۀ سیمان ری نیز ،که امروزه
ماشینآالتی در آن وجود ندارد ،صادق بودهاست.
بخش زیادی از فضای اصلی سیلوی غله را محیط غیرقابل دسترسی سیلوها در برمیگیرد (حدود  71هزار
مترمکعب از  130هزار مترمکعب حجم کل مجموعه) .با توجه به اینکه در این بنا ،برخالف دیگر مجموعههای مطالعه-
شده ،گسترۀ عمودی بنا از اهمیت باالتری نسبت به گسترۀ افقی برخوردار است ،بخش باالیی از رفتار و آمد از
طریق پله برای دستیابی به باالترین طبقات بودهاست و این میزان (با توجه به اهمیت طبقۀ پنجم برای نظارت بر
تصفیۀ غله) بدان میزان بوده که انرژی باالیی را مصرف کند .بهعبارت سادهتر ،حرکت عمودی در فضا ساده و
تکمقصدی بوده و این سبب نوعی یک نواختی از درک محیط و تا حدی اتالف انرژی است (گزارشی از بهرهگیری
از باالبر در سالهای ابتدای استفاده از مجموعه نیست).
مجموعۀ فضاهای مطالعهشده در اینجا هر کدام ویژگیهای مختص خود را در شکل و ساخت فضا داشتند.
بااینحال چند مشخصۀ مشترک در این بین وجود دارد .پراکندگی (کارخانۀ قند کهریزک ،کارخانۀ سیمان ری،

 /10درآمدی باستانشناسانه بر صنعتی شدن تهران با دگرگونی در ساختار فضاهای تولیدی آن در دوره قاجار

کارخانۀ برق بریانک) ،دسترسی با واسطۀ فضای باز (کارخانۀ قند کهریزک ،کارخانۀ سیمان ری ،کارخانۀ برق بریانک)،
افزایش باالی حجم فضاها بهنسبت نیروی کار و فشردگی فضاهای اصلی تولید (هر چند که حاصل نیازهای کاربردی
مجموعه باشد :کارخانۀ قند کهریزک ،کارخانۀ سیمان ری ،سیلوی غلۀ تهران) ،اهمیت ماشینآالت در ساختدهی به فضا
و احتماالً حرکت در آن (کارخانۀ سیمان ری و سیلوی غلۀ تهران) اصلیترین این شاخصهها هستند .در مبحث
بعدی با نگاهی به ویژگیهای نظم فضایی در شیوههای تولید خانگی و کارگاهی سعی میگردد که از طریق
مقایسهای نسبی روند تحولی شکلگیری فضاهای تولید مورد مطالعه قرار گیرد.
 .4بحث و نتیجهگیری :روند تحول در ساختار فضاهای تولید
روند تغییر در شکل فضا و ارتباط فضایی رابطهای علی با تغییر در سیستم اقتصادی-اجتماعی تولید دارد .به-
صورت پیشفرض تا شکلگیری صنعتیشدن بهعنوان سطح اصلی تولید اقتصادی 4 ،سیستم اصلی روند تولید
را اداره میکردند .اینها بهترتیب عبارتند از :شیوۀ تولید خانگی؛ تولید واسطهای6؛ تولید کارگاهی و در نهایت
تولید در کارخانه ( .)Jones 1978:71هر کدام از این گونههای تولید شرایط و ویژگیهای خاص خود را دارند،
اما این ویژگیها مبتنی بر مقتضیات محلی هستند .اساس این گونهشناسی بر مبنای تقسیم کار ،روش تولید و
شیوۀ توزیع است .بدین صورت که در شیوۀ تولید خانگی ،کاالی تولید شده توسط اعضای خانواده (عمدتاً زنان)
چنان که در ایران نیز دیده میشود ( ))Abdullaev 1963: 115در بازار محلی بهفروش میرود و تولید ،دستی
و با ماشینآالت ساده صورت میگیرد .در تولید واسطهای ،تولید خانه به واسطۀ تاجر در سطح گستردهتری به
فروش میرود ( .)Schneider 1957: 34تولید کارگاهی دو هویت متمایز دارد؛ از یک سو تولید سنتی صنعتی
است که گاه توسط صنف سازماندهی شده و توسط اصول سنت اداره میشود و گاه آزادانه بر مبنای نیاز
محلی کار میکند ( .)Floor 1984از سوی دیگر تاجرانی که تولید خانگی را سامان دادند با تجمع سرمایه این
امکان را دارند که صنعتگران را در یک مکان جمع کنند ( .)Schneider 1957: 34این صنعتگران ،احتماالً،
عمدتاً از شیوۀ سنتی تولید میآیند تا تولیدکنندگان خانگی که کار آنها بر مبنای ساخت جنسیتی و نوع
تقسیم کار دشواری بسیاری برای تقسیم در برابر تاجر قرار میدادهاست .در نهایت شیوۀ تولید کارخانهای که
بر مبنای سطح تولید سرمایهداری ،تخصصیشدن کار ،پدیدآیی کارگر نیمهماهر ،جدایی نیروی کار از ابزار
تولید و ماشینیشدن فرایند تولید متمایز میگردد (.)Jones 1978:71
روند شکلگیری شیوههای تولید فوق ،لزوماً درزمانی نیست .چنانکه برای مثال امروزه نیز هر چهار شیوۀ
فوق پهلو به پهلوی هم در فرایند تولید درگیر هستند ،بنابراین باید توجه داشت که مطالعۀ شکلگیری ساختار
فضاهای تولید بر مبنای شیوههای تولید کاال میبایست انعطاف این تحول را مد نظر داشتهباشد .بخصوص که
در ایران برخالف بسیاری از کشورهای صنعتی در اروپا پدیدآیی شیوۀ تولید با حمایت متمرکز از باال و تحت
تأثیر مفهوم [در آن زمان] ابتدایی توسعه شکل گرفته است (فلور  )1371و وابستگی ذاتی به تواناییهای
اقتصادی ایران در آن زمان نداشتهاست.
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در مورد شیوۀ تولید خانگی ،فرایند زنانۀ تولید (رجوع کنید به  )Abdullaev 1963: 115وابستگی تام به
امکانات خانه داشت .طبعاً این مسئله تحت تأثیر مرزهای درونی و فرهنگی است که در خانه وجود داشتهاست.
در فرهنگ شهری ایران ،جدایی اندرونی و بیرونی و تمایز جنسی درون خانه ،به محدودیت این نوع تولید
دامن میزدهاست .مسئلهای که طبعاً در مجموعه فضاهای سادهتر (بهویژه در روستا و سکونتگاه عشایری) محلی از
اعراب نداشتهاست .چنانکه برای مثال چنانکه در تصویری از هولتسر (هولتسر  )221 :1392فضای باز بیرون در
یک سکونتگاه روستایی یا عشایری ممانعتی برای کار پدید نمیآوردهاست .درحالیکه در شهری مثل کاشان،
فضای تولید ،گاه محلی اختصاصی در درون خانه بودهاست (مجلۀ اطاق تجارت شمارۀ دوم آذر ماه .)1308
تولید صناعتی کارگاهی مراتب مختلفی بهخود میگیرد و بهعبارتی یکی از پیچیدهترین مراحل شکلگیری
تاریخی شیوۀ تولید است که یک پای آن در شیوۀ تولید مطابق ساختار اجتماعی قدیم است و پای دیگر آن در
تولید کارگاهی مبتنی بر سطح تولید سرمایهداری میباشد .از یکسو ساختار صنف بر مبنای سنت ( Floor
 )1984تنها بخشی از تولید را اداره می کرد .از سوی دیگر تولیدی که زیر نظر صنف نبود به احتمال از بسیاری
از ویژگیهای عضو صنف بودن (مانند حضور در بازار) بیبهرهبود .در کنار آن ،مدارک محدودی برای تولید
متمرکز دولتی که مرحلۀ پیشین تولید سرمایهداری و همتراز با تولید در کارگاه است ،وجود دارد که درک این
مرحلۀ مهم را تا حد باالیی محدود به استنتاجهای ابتدایی میکند .مسئلۀ دیگر تولید در شرایطی است که
مبادلۀ اقتصادی چندان از اهمیت برخوردار نیست (این خود جای پرسش دارد) و تنها محدود به برآوردن نیازهای
مستقیم است چنانکه در روستا مشاهده میگردد و طبعاً ساخت فضایی خود را میطلبد .شاید مهمترین نکتۀ
مقدماتی در مورد تولید صناعتی در کارگاه وجهۀ اجتماعی آن بهعنوان کار مردانه است که آن را از محیط
خانه جدا میکند .این شاید به برتری فرضی کار [مردانه] بهمعنای اقتصادی آن برگردد .سوالی که جست-
وجوی پاسخ آن نیازمند مطالعۀ بیشتر در ادبیات کار در ایران پیشامدرن است.
ساختار فضا در این نوع تولید به تناسب وجهۀ اجتماعی و سازماندهی آن چهرههای متفاوتی میگیرد .کار
در بازار که اغلب زیر نظر صنف بودهاست ( )Ibidاغلب در حجرههای بازار سازمان مییافتهاست .در اینجا فضا
هم متعلق به تولید بوده است و هم فروش ،اما در بسیاری از مواقع فضای مورد نیاز برای کار کفاف الزم برای
هر دو را نمیدادهاست .چنین مسئلهای را بهسادگی میتوان از طریق مدارک تصویری دورۀ قاجار متوجه شد
که فرایند کار در جوار فضای بیرون آن صورت میگرفتهاست (تصویر  .)8چنین مسئلهای در بازار سبب
گسترش فضای کار به بیرون از فضای اصلی تولید و فروش و مهمتر از آن افزایش تقابل چهره به
چهره( ) Goffman 1956: 1- 7نه فقط با مشتریان بلکه با سایر اعضای بازار میگردد .این به همراه این نکته
است که ساخت پیچیدهای که برای حرکت در بازار وجود دارد (تصویر  )9سبب میگردد که عبور و مرور بیش
از آنکه به توانایی جهتیابی وابسته باشد به تجربۀ زندگی و کار در بازار محدود باشد و این از عوامل مهم
ساختدهی به وجه اجتماعی کار در بازار است.
تولید کارگاهی تحت نظارت دولت از مواردی است که در آن نمیتوان ساخت مشخصی را در فضا پیدا
نمود .تنها نمونۀ در دست از دورۀ قاجار قورخانۀ حکومتی است که در آن بر مبنای توصیفات اعتمادالسلطنه
(اعتماد السلطنه  )93 :1363مجموعهای نسبتاً نامنسجم از کارگاههای مختلف بوده که تحت نظارت حکومت عمل
میکردهاند .میزان نظارت بر فعالیت این کارگاههای منفرد چندان مشخص نیست ،اما میتوان میزانی از نظارت
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دولتی برای دستیابی به کیفیت مطلوب را در نظر گرفت که بین نظارت مطلق شیوۀ تولید کارخانه و شیوۀ
سنتی تولید صناعتی قرار داشتهاست.
درنظرگرفتن کارگاههای دولتی بیش از هر چیز در راستای این نکته است که یکی از مهترین نظریههای در
مورد سطح اقتصادی ایران ،سرمایهداری حکومتی-استبدادی است (اشرف  )7-1353:49که هر چند در جزئیات
آن محل بحث وجود دارد اما بههرحال در بحث از سرمایهداری (تجمع سرمایه بهمنظور بهرهگیری در امور اقتصادی)
میتوان از این شیوۀ تولید بهعنوان نقطۀ عطف انتقال به تولید کارخانهای سخن بهمیان آورد .در اینجاست که
پدیدآیی کارگاههای غیر ماشینی مبتنی بر شیوۀ تولید سرمایهداری محل حرکت به سمت شیوۀ تولید نوین
میگردد .شاخصۀ تولید کارگاهی جمعشدن نیروی کار متخصص یا نیمهمتخصص در یک محل و جدایی
نسبی آن از ابزار تولید و محصول تولیدی خویش است (.)Schneider 1957: 34
اطالعات پراکندهای از کارگاههای تولیدی در ایران تا پیش از آغاز قرن چهاردهم شمسی در دست است.
بااینحال میتوان متوجه شد که مهمترین کارگاههای ایران از حیث اقتصادی کارگاههای تولید نساجی و
بهویژه تولید فرش بودهاند .از دهۀ  1880میالدی ،با کاهش ارزش تریاک ایران در بازار بینالمللی فرش
اهمیت باالیی در باالبردن تراز تجارت ایران بازی میکرد .بااینحال تولید تا انتهای قرن حاصل تولید خانگی
بود تا تولید کارگاهی .عبداللهیف توضیح میدهد تا  1899میالدی در آذربایجان حتی یک کارگاه تولید فرش
وجود نداشت و کار توسط زنان و در خانه انجام میگرفتهاست ( .)Abdullaev 1963: 115در سال 1914
حدود  100000نفر در تولید صناعتی مشغول بودند که باز از این میان رقم کارگاههای دستی روشن نیست
( .)Issawi 1971: 261اما به هرحال بهنظر میرسد که ارزش نوع تولید سبب شکلگیری برخی کارگاهها شده
است ( )Abdullaev 1963: 116- 122از میان آنچه در دست است ،مهمترین اطالعات (البته برای باستانشناس)
حاصل مطالعۀ عکس هایی است که ارنست هولتسر در دو دهۀ انتهایی قرن نوزدهم بهویژه از اصفهان تهیه
کردهاست)6( .
تصویر  10عکسی است از هولتسر مربوط به یکی از کارگاههای ریسندگی اصفهان در ربع آخر قرن نوزدهم
میالدی .این تصویر دو نکته روشن دارد .اول اینکه ماشین به فضا سازمان میدهد ،مسئلهای که بهنیاز صنعت
به ابزارهای ریسندگی برمیگردد .نکتۀ دوم سلسلهمراتب سنی (بافندگان بزرگسال و ریسندگان نوجوان) در حین
کار است .این بدویت در سازماندهی به فضا و نیروی کار را نکتۀ دیگری تکمیل میکند :برمبنای کیفیت بنا در
تصویر بهنظر نمیرسد که هیچ امر خاصی ساختمان را به فرایند تولید متصل نمیکند .بهعبارت دیگر
ساختمان هیچ شاخصۀ ذاتی (بهجز نورگیربودن که برای چنین فضایی الزم است) برای تبدلشدن به محل کارگاه
ندارد .در کنار آن کیفیت بافت ساختمان که از تصویر مشخص است نشان میدهد که احتماالً ارزانترین فضا
برای کار انتخاب شده است .این نکتهای است که میتوان با توجه به تصویر  11با تأکید بیشتری عرضه گردد.
محیط آزاد کار در این تصویر نشان میدهد که امکانات کار تنها عامل محدودکننده برای انتخاب فضا در
تصویر قبلی بوده است.
در نظام کارخانهای انتخاب یک فضای خاص بهمنظور تمرکز برای سازماندهی بهتر و کسب اطمینان از
شرایط محصول است .پدیدآیی کارخانجات در ایران نیز بهمنظور افزایش تمرکز و کمیت تولید ،فرض مناسبی
است هر چند که چیزی از امیال صاحبان ایرانی کارخانهها در دست نیست .بااینحال رسوخپذیری باالی
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فضاها و پراکندگی نسبی فضاهای مختلف به هم ،که باز یک خاصیت کاربردی است و شاید ربط چندانی به
فرهنگ تولید سنتی در ایران ندارد ،نشان میدهد که خاصیت انعطاف فضایی که در فضاهای قدیم وجود
داشت ،در اینجا نیز توفیقی اجباری بودهاست .بااینحال در نبود اطالع دقیق از نوع وظایف و شرایط تقسیم
کار بیش از این نمی توان به بیان فرض پرداخت .جدای از این امر ،حرکت به سمت تقسیم فضا برمبنای
ماشین و تقسیم کار اولیه بر مبنای خواص عام (سن و بعد از آن جنس) نشان میدهد که شاید افتراق بین
سیستم کارگاهی و کارخانه ای بیش از هر چیز بر مبنای کمیت و کیفیت ساخت بوده تا مبانی اقتصادی اصلی
برای تولید.
هنگامیکه چهار کارخانۀ مطالعهشده در این نوشته با سیستم تولید سنتی که مبتنی بر سیالیت و نیاز بوده
مقایسه گردند ،روشن خواهد شد که عامل اصلی تفاوتدهی بین دو نظام اهمیت باالتر پیوند فیزیکی در نظام
کارخانهای است .بهعبارت دیگر هم کارخانه بهعنوان یک کل و هم نیروی تولید ،با مادۀ کارخانه پیوند نزدیک-
تری دارند تا در نظام تولید کارگاهی .این وابستگی ،سازمان را در نقطهای پایینتر از کل مادی کارخانه قرار
نمیدهد ،اما برخالف نظام کارگاهی سنتی ،جداشدن از ساختمان برای سازمان دشوار است :هزینۀ اقتصادی
سبب میشود که تمامیت کارخانه بهگونهای ساخته شود که بهرهگیری از آن تا مدتها ادامه یابد .تداوم در
زمان و فضا با ریشهیابی در ساخت فرهنگی ،وابستگی به فیزیک را با گذر زمان افزون مینماید .چنانکه در
نمونهای مانند کارخانۀ سیمان ری ،تاریخ پنجاه سالۀ کارخانه آن را به نمادی ارزشمند برای تمام کارکنان آن
تبدیل نمود (حسن فراهانی ،مدیر مالی و اداری کارخانه :مصاحبۀ شخصی).
نظام کارخانهای هنگامی در ایران پدید آمد که نظام سنتی تولید در ایران پویا بود (چنان که اکنون نیز هست)
بنابراین روند شکلگیری تولید در ارتباط مستقیم با فرهنگ تولید جامعه بودهاست .این نکتهای کلیدی در
درک شرایط و فرهنگ تولید است .درک فضا یا هر انباشت باستانشناختی باید مبتنی بر بافت فرهنگی باشد،
در غیر این صورت سیالیت رفتار انسانی هر تفسیری را محکوم به اجحاف میکند .بنابراین نظامهای تولیدی
که در باال مطرح شدند میبایست متناسب با درک فرهنگ تاریخی بازخوانی شوند.
 .5نتیجه
هدف اصلی این نوشته نشاندادن این نکته بود که تداوم فرهنگی عامل و راهنمای اصلی در درک فرهنگ
مادی قرن جدید است .پدیدآیی نظام کارخانهای در قرن اخیر ،هرچند حاصل تالشهای حکومت و سرمایه-
داری ضعیف ایران و با بهرهگیری با نظام تولید غربی بود اما در نهایت در قالب فرهنگ ایران سازگار شد.
نیروی تولید ایران که از بافت کار قدیم برآمده بودند در مواجهه با شرایط جدیدی ،درک خود را از فرایند کار
از دست ندادند .این نکتهای است که حداقل در دهههای ابتدایی صنعتیشدن محلی از اعراب دارند.
چهار کارخانهای که در اینجا مطالعه شدند ،در بافتی از روند سنتی تولید مورد بحث قرار گرفتند .شباهت
در ساختار فضایی سه کارخانه قند کهریزک ،برق بریانک و سیمان ری و تفاوت اساسی آنها در ساختار و
کارکرد با سیلوی تهران هر چند حاصل نیازهای کارکردی هستند اما در نهایت تأثیر خود را بر فرهنگ و درک
از ساختار فضا میگذارند .نکته این است که این ساختار تحت تأثیر انسان تغییر یافته و به مصالحه کشیده
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میشود .بااینحال بهنظر میرسد که آمادگی برای فهم تغییر وجود داشتهاست چنانکه در نمونههای اولیۀ
شیوۀ تولید کارگاهی (مبتنی بر سرمایهداری) قابل مشاهدهاست.
مبنای نتیجهگیری در اینجا درک تاریخ بهعنوان مجموعهای از امور خرد است که قابل تعمیم به فرهنگ
مادی نیز میباشد .طبیعی است که چهار کارخانه به تنهایی نمیتوانند تصویر روشنی از فضای تولید ایران
ابتدای قرن چهاردهم شمسی به دست دهند .اما نظر نویسنده بر این است که باالبردن کمیت آماری لزوماً به
یک درک جامع از کلیت فرهنگی منجر نمیشود در حالیکه درک کیفی میتواند روشنکنندۀ چند نکتۀ
محدود باشد .دست یابی به درکی باالتر از ساختار فضای تولید در ایران نیازمند مطالعۀ کیفی و مقایسۀ تمام
معدود فضاهایی است که در حال حاضر در ایران باقی ماندهاند.
پینوشتها
 -1دول مارکسیستی نیز در تنافر خویش از غرب در مورد سرمایهداری به دول پیرامونی دیگر نزدیکاند با این تفاوت که وجود سرمایهداری
دولتی و برنامهریزی متمرکز برای دستیابی به رشد صنعتی در کشورهای مارکسیستی (بخصوص شوروی سابق و چین) برخالف دیگر
کشورهای پیرامونی کامالً روشن است (.)Shearer 1996
 -2این مسئلهای است که عمدتاً در مورد صنایع ماشینی انتهای قرن نوزدهم و قرن بیستم صحیح است .اما در بسیاری از مواد در مورد فضاهای
تولیدی موارد خالف مشاهده میگردد .برای مثال تصاویری که هولتسر از فضاهای تولیدی اصفهان تهیه کرده (هولتسر  )84 :1392نشان
میدهند که بناهای مختص تولید فضاهای بسیار ساده و گاه رقتباری بودهاند.
 -3نمودار عامل ( )Agent Graphبخشی از مجموعه نموداری متعلق به نظریۀ نحو فضاست که حرکت انسان در فضا را بر مبنای درک
بصری وی از محیط پیرامون میسنجد ()Penn and Turner 2001
 Ringiness -4یکی از اصطالحات مورد استفاده از نحو فضاست .این اصطالح به طبقاتی از مجموعههای فضایی اطالق میگردد که برمبنای
آن فضاهای انتقالی و کریدورها از اهمیت باالیی برخوردار باشند.
 -5این مسئله باید مورد توجه قرار گیرد که عکس واقعیت را در لحظه نشان میدهد و باستانشناس متوجه این نکته هست که امر واقع در
زمان و مکان سیال است و بنابراین واقعیت در عکس بسیار محدود و دچار سوگیری است .البته این مسئلهای است که میتوان در مورد بافت-
های باستانشناختی نیز مطرح کرد با این تفاوت که بهنظر میرسد که حداقل بافت باستانشناختی دچار تبعیضی که عکاس قائل میشود،
نیست .در اینجا نیز استفاده از تکتصویر برای روشنکردن نکاتی از سیستم کارگاهی تنها مثالی است که میتواند برخی نکات را روشن کند
ولی نکتۀ مسلمی از سیستم کارگاهی وجود ندارد.
 -6این مسئله باید مورد توجه قرار گیرد که عکس واقعیت را در لحظه نشان میدهد و باستانشناس متوجه این نکته هست که امر واقع در
زمان و مکان سیال است و بنابراین واقعیت در عکس بسیار محدود و دچار سوگیری است .البته این مسئلهای است که میتوان در مورد بافت-
های باستانشناختی نیز مطرح کرد با این تفاوت که بهنظر میرسد که حداقل بافت باستانشناختی دچار تبعیضی که عکاس قائل میشود،
نیست .در اینجا نیز استفاده از تکتصویر برای روشنکردن نکاتی از سیستم کارگاهی تنها مثالی است که میتواند برخی نکات را روشن کند
ولی نکتۀ مسلمی از سیستم کارگاهی وجود ندارد.

مطالعات باستانشناسی ،دورۀ  ،10شمارۀ  ،1بهار و تابستان 15/ 1397

پیوستها

تصویر  -1کارخانۀ قند کهریزک (مرکز اسناد دانشگاه تهران)

تصویر  -2طرح کارخانۀ کهریزک (معمارزادۀ تهرانی  )33 :1379تصویر  -3طرح نمودار عامل کارخانۀ قند کهریزک .سردترین
رنگ نشاندهندۀ کمترین (خاکستری) امکان فعالیت و گرمترین رنگ (قرمز) نشاندهندۀ بیشترین امکان فعالیت هستند.

نمودار  : 1نمودار کیفیت دسترسی در کارخانۀ قند کهریزک نسبت به محیط آزاد نمودار  :2نمودار کیفیت دسترسی کارخانۀ قند
کهریزک نسبت به فضای P
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تصویر  :4کیفیت نسبی عمق دسترسی در فضاهای کارخانۀ قند کهریزک

تصویر  :6طرح کارخانۀ برق و جوراببافی بریانک (نگارنده) نمودار  :3کیفیت دسترسی در کارخانۀ قند بریانک .دوایر سفید
نشاندهندۀ فضاهای واسط هستند.

تصویر  – 5طرح فضاهای کارخانۀ سیمان ری A :و  :Cسیلوی سیمان : B،سالن آسیاب سیمان :D ،انبار کلینکر I ،E ،و :L
آسیاب مواد خام کورۀ  100تنی :F ،آسیاب مواد خام کورۀ  200تنی  :Gسیلوی مواد خام کورۀ  300تنی :H،تعمیرگاه :J ،کورۀ
چرخشی :N ،مولد الکتریسته (کنت )112 :1385
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نمودار  :4کیفیت دسترسی فضاهای کارخانۀ سیمان ری .در فضای  Dدسترسی تنها از طریق پله ممکن است .تصویر  :5نمودار
محدب میزان پیوستگی فضاها در کارخانۀ سیمان :پیوستگی متغیری از عدم تقارن نسبی است که حاصل تقسیم دو برابر
میانگین عمق منهای یک بر تعداد فضاهاست .رقم پایینتر عدم تقارن نشاندهندۀ ارتباط نزدیکتر فضاها با همدیگر و بدین-
ترتیب پیوستگی آنهاست ()Hillier and Hanson 1984: 108

تصویر  :7تصویر هوایی سیلوی غلۀ تهران و آسیاب آن در سال ( 1335سازمان نقشهبرداری کل کشور)

تصویر  9محیط بازار تهران و خطوط ارتباطی آن (مقتبس از

تصویر  : 8ورودی یک مغازه از بازار تهران

نقشه عبدالغفار نجم الملک The Geographical
)Journal 1965

()KavehFarokh.com
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تصویر  -11فعالیت نجاری در انتهای قرن نوزدهم ( Floor

تصویر  -10کارگاه نساجی در اصفهان در دورۀ قاجار (دو دهۀ

)2007: Fig 4, P.167

انتهایی قرن نوزدهم) (هولتسر )84 :1392
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چکیده
تحرک یک عامل کلیدی در صورت بخشیدن بهتمامی ابعاد زیستی جوامع دامپرور متخصص به شمار میرود .این مؤلفه سبب
پویایی در رفتار و در تعاقب آن پویایی در فرهنگِ مادی این جوامع میشود .از ویژگیهای دیگر فرهنگِ مادیِ جوامعِ دامپرور کوچ
رو ،میتوان به زوالپذیری غالبِ مواد فرهنگیِ مرتبط به آنها اشاره نمود که خود متأثر از مؤلفه اول یعنی تحرک است .بخشِ
غیرمنقول معماریِ سکونتگاههای جوامع مذکور موضوعِ اصلی این پژوهش به شمار میرود زیرا معماری بهعنوان نمودی از
کوشش انسان در راستای انطباقِ فرهنگی و سازواری با زیست محیط ،فراتر از خود میتواند نشاندهنده ساختار اقتصادی و
اجتماعی جوامع انسانی باشد .پژوهش حاضر در یک مطالعه موردی و بر اساس الگوی تحرک و اسکان یک جامعه دامپرور کوچ رو،
طیف وسیعی از ساختارهای معماریِ سکونتگاهی را در چشماندازهای کوهستانی شناسایی و موردبررسی قرار داده ،و برای
گونههای مختلف معماری موردمطالعه ،سه الگوی مکانی -زمانی ،اقتصادی -اجتماعی و تاریخی -فرهنگی را پیشنهاد ،و نشان می
دهد که معماری جوامع دامپرور کوچ رو چگونه در چشماندازهای زیستمحیطی سازواری یافته و چگونه میتواند نشاندهنده
ساختار اجتماعی -اقتصادی این جوامع باشد .درنهایت الگوهایی پیشنهادی میشود که میتوانند بهعنوان یک مقیاس در مطالعات
باستانمردمشناسی به کار گرفته شوند.
واژههای کلیدی :دامپروری ،تحرک ،کوچ روی ،معماری ،قشقایی  ،باستانمردمشناسی.
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 .1مقدمه
یکی از مهمترین مناطق پرورش بز و گوسفند در خاور نزدیک ،کوههای زاگرس است که از اصلیترین
بسترهای شکلگیری و توسعهی روشهای مختلف دامپروری محسوب میگردد .در هرکدام از چند منطقهی
عمدهی دامپروری جهان ( ،)Kardin et al. 2003: 25; Abdi, 2015گونههای متفاوتی از تولید دامی و
سازواری ها تحولیافته است .دامپروری در بافتارهای گوناگون زیستمحیطی ایران ،معلول سازواریهای
مختلفی است که میتوان بامطالعهی ساختار اجتماعی ،اقتصادی این جوامع ،محرکها و روند این سازواریها
را شناسایی نمود .یکی از راههای استنباط ساختار اقتصادی و اجتماعی جوامع کوچ رو مطالعه معماری،
بهعنوان نمودی مادی از تطابق فرهنگی این جوامع با زیست محیط است .مطالعه معماری جوامع دامپرور کوچ
رو معاصر برای درک ساختارهای مذکور و کاربست آن در مطالعات باستانمردمشناسی میتواند یکی از
روشهای مؤثر در جوامع باستانی باشد .این پژوهش در قالب یک مطالعه موردی( )1و بر اساس الگوی تحرک
و اسکان یک جامعه دامپرور کوچ رو طیف وسیعی از ساختارهای معماری را در چشماندازهای زیستمحیطی
کوهستانی شناسایی و موردبررسی قرار داده است .گردآوری دادههای در این پژوهش به روش مردمنگاری بوده
و در قالب مشاهدهی مشارکتی ( از سال  92تا  94در میان مراتع سردسیری و گرمسیری جامعهی موردمطالعه) ،مصاحبه
(پانزده نفر بین سنین  60تا  80سال) صورت پذیرفته است .پیشازاین مطالعاتی با رویکردهای انسانشناسی،
باستانشناسی و معماری توسط بسیاری از پژوهشگران بر روی معماری جوامع دامپرور متحرک زاگرس صورت
گرفته است که شامل ،مطالعات فرانک هول و پتی واتسون با رویکرد مردمنگاری و باستانمردمشناسی در
میان عشایر لر) ،)Hole, 1993, 2004; Watson, 1996راجر کریب ( )Cribb, 1984, 1991بهاروند ( )1360و
پیر محمدی ( )1390و مطالعه ساختار های معماری (لفافچی ،1391 ،افشاری و پوردیهیمی )1393 ،میشود.
همچنین بهطورکلی در مورد انواع منزلگاههای موقت از قبیل سیاهچادر ،آالچیق میتوان به مطالعات فیلبرگ
( )1372اشاره نمود .هدف پژوهش عالوه بر معرفی عناصر مختلف معماری و چشمانداز زیستمحیطی
شکلگیری سکونتگاههای جوامع دامپرور کوچ رو در قالب یک مطالعه موردی ،ارائه سه الگوی بنیادین بر
اساس متغیرهای مکانی -زمانی ،اقتصادی -اجتماعی و تاریخی -فرهنگی؛ و شرح مفاهیم مختلف اجتماعی،
اقتصادی و سیاسی قابل استنباط از گونههای مطالعه شده است .در این مطالعه تفاوت ردههای اجتماعی،
اقتصادی و سیاسی مردمانی که با معماری متفاوت در یک قلمرو زیستمحیطی همزیستی داشتهاند و تحوالت
صورت گرفته در ساختار معماری در راستای سازواری با محیطزیست بر اساس تجربه زیستی در طول زمان
نمایان میشود .دو پرسش اساسی این پژوهش اینگونه مطرح میشود که معماری جوامع دامپرور کوچ رو
چگونه در بسترهای مکانی و زمانی (در ییالق و قشالق) سازواری مییابند و ساختارهای اقتصادی -اجتماعی و
تاریخی -فرهنگی چگونه از معماری جوامع دامپرور کوچ رو قابل استنباط است.
 .2ساختار اقتصادی ،اجتماعی و سیاسیِ اتحادیه قبیلهای قشقایی
مردم ایل قشقایی در درون یک سلسلهمراتب سیاسی-اجتماعی متشکل از گروههای مختلفی سازماندهی ،و
هر گروه با یک یا چند رهبر اداره میشده که در قالبِ یک اتحادیه قبیلهای متشکل از جوامع دامپرور تماموقت
کوچ رو و جوامع کشاورز تماموقتِ یکجانشین تعریف میشده است (فیلد .)265 :1343 ،اما بیشتر مردمان این
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اتحادیه ،دامپروران تماموقتی را تشکیل میدهد که بخشی از سال را در مناطق سردسیری و بخش دیگر آن را
در مناطق گرمسیری سپری و تولید و توزیع گوشت در درجه اول و تولیدات کشاورزی و صنایعدستی در
درجه دوم و فرآوردههای دامی در درجه سوم اهمیت تولیدی آنها قرار داشته است .برای تشریح این شیوه
تولید (دامپروری تماموقت) باید توجه داشت که فاصله اندکی میان کارگر و ابزار تولید وجود دارد بهطوریکه
چوپان و داس به معنی فنآوری تولید در نظر گرفته میشوند .زمین مهمترین ابزار تولید است که در درجه
دوم باعث اعتبار میشود .اصوالً زمین متعلق بهکل قبیله بوده و هر عضو میتوانسته است از هر منطقه که
زمینهای سنتی قبیله به شمار میآید استفاده کند که این مهم خود به ازای اتحاد با رهبران ایل ممکن بوده
که حق بهرهبرداری از زمین را تأمین و تضمین مینموده است( .)2برای نخبگان ازنظر اقتصادی ،گلهداری در
درجه دوم قرار دارد ( )Salzer,1974: 193زیرا نخبگان جامعه دامپرور برای تثبیت ثروت بیشتر به خرید
زمینهای کشاورزی روی میآورد (علیزاده ،31-30 :1387 ،بِک.)190 :1396 ،
قشقاییها از یکالیه و طبقه کوچک حاکم ثروتمند و یک بخش بزرگ و پرجمعیت مردم که به ابزار تولید
(زمین ،آب و احشام) دسترسی دارند و دو گروه کوچک دیگر که برای بقا به دیگران وابسته هستند تشکیلشده
است (بِک )Holt, 1976 ،271 :1396 ،در تشریح نظام اقتصادی-اجتماعی ایل قشقایی چهار طبقه بر اساس
دسترسی به ابزار تولید قابل استنباط است .سطح اول شامل نخبگان ثروتمند سیاسی که ثروت آنها از طریق
کنترل امالک و اراضی ،مالکیت گلههای عظیم و فروش فرآوردههای کشاورزی و دامی ،مالیات و خراج ایلی و
همچنین از اعطای امالک و پول از سوی دولت مرکزی ،دستمزد تأمین امنیت تجاری توسط بازرگانان حاصل
میشده است .سطح دوم نظام اقتصادی اجتماعی که اکثریت ایل را دربرمی گیرد ،دارای موقعیت ممتازی
نبودهاند اما دسترسی کافی به ابزار تولید برای گذران زندگی خود را داشتهاند .مردمان این سطح گلههای
اختصاصی خود را داشتند ،کشاورزی میکردند و برای به دست آوردن مایحتاج خود ،فرآوردههای دامی خود را
میفروختند یا مبادله میکردند .دسته سوم و چهارم برای امرارمعاش خود به دیگران وابسته بودهاند .دسترسی
آنان به ابزار تولید ،میزان سودآوری ،میزان تحرک و شیوه همزیستی بسیار متنوع بود .دسته سوم شامل
چوپانان و شترچرانان و دسته چهارم شامل نوکران ،کارگران ،فراهم آوردندگان کاال هستند (همان-275 :1396 ،
 )281ساختار سیاسی اتحادیه قبیلهای قشقایی را میتوان همانند یک هرم در نظر گرفت که در رأس آن از
ایلخان و ایلبیگ ( کنترل کل اتحادیه قبیلهای) و به ترتیب تا قاعده آن کالنتر ،کدخدا ،ریشسفید ،قرار دارند که
به ترتیب سازماندهی ایل ،طایفه ،تیره و بنکو را بر عهدهدارند (ایوانف1384،؛ ابرلینگ ،1383 ،بِکBeck, ،1396 ،
.)1991

از مطالب باال میتوان نتیجه گرفت که در جامعه قشقایی نابرابریهای اجتماعی در قالبِ ردههای اقتصادی،
اجتماعی و سیاسی موجودیت ،که به همین سان در موادِ فرهنگی و بهخصوص معماری این جوامع نمود یافته
است .این مهم برایِ درک تأثیر مؤلفههای اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی در ایجاد تفاوتهای ساختاری در
معماری این جوامع در یک بافت مکانی و زمانی بسیار حائز اهمیت است.

 /24گونهشناسی معماری جوامع دامپرور کوچرو :مقیاسی برای مطالعات باستانمردمشناسی

 .3تحرک تأثیر آن بر شکلگیری معماری سکونتگاهها
تحرک بهسانِ نقشهای است که جوامع برای امتناع از کمبود و مناقشه بر روی زیست محیط میکشند
( )Gamble and Boismier, 1991: 5و در مقابل عدم تحرک یا یکجانشینی قرار میگیرد .این کلمه بیشتر به
حرکت در بین فضاها داللت دارد تا مکانی در یک فضا .تحرک نوعی سازواری با زمین ،آبوهوا ،انواع دام،
کیفیت منابع طبیعی ،گروههای کوچ رو دیگر ،استقرارهای بومی و نیروهای بیرونی شامل اقتصاد ،سیاست و
خصومت ،یا به عبارتی نوعی سازواری با اشکال گوناگونی از متغیرها است که به تضمین معیشت مردمان و
گلهها کمک میکند .دو بُعد در تحرک وجود دارد که درخور توجه است :محیط و مسافت .جوامع متحرک
زمینهایی را اشغال میکنند که عموماً به دلیل فقدان بارش یا وجود دمای دوگانهی فصلی ،چندان برای
کشاورزیِ ثابت مناسب نیستند .ازاینرو مردمان متحرک موقعیتهای جغرافیایی را اشغال میکنند که قادر به
حمایت و پشتیبانی از زندگی یکجانشینی بر پایهی کشاورزی نیستند ( .)Hole, 2009دامپروری (در شکلهای
مختلف و درجههای متفاوت از تحرک) از زمانی که اهلی سازی گلههای حیوانات رسته سم داران در چند مکان
مختلف از جهان آغاز شد ،به بخش جدایی ناپذیر از جامعه انسانی و اقتصاد ،و همچنین ،شرق نزدیک در حدود
 12هزار سال پیش تبدیل شد ( .)Abdi, 2015میزان تحرک در دامپروری بسته به تحول راهبردی آن در طول
تاریخ و بازههای مکانی و زمانی جوامع تولیدکننده در نوسان است .اما بهطورکلی میتوان میزان و نوع تحرک
را بدینصورت تقسیمبندی نمود .دامپروری متحرک ( )Mobile pastoralismشکلی از دامداری است که
شامل جابجایی دامها در فراسوی محدوده زمینهای کشاورزی روستاییان میشود .این جابجایی معموالً با
چند روز پیادهروی صورت میگیرد که از روستا دور میشوند .دامپروری چراگاه گردی (Transhumant

 )pastoralismاینگونه دامپروری ،شکل تخصّصی شدهای از همان نوع قبلی ،یعنی دامپروری متحرک است
که مبتنی بر یک محل سکونت میشود؛ امّا تفاوتی که دارد این است که این محل سکونت بهصورت اردوگاه ،با

(

توجه به جابجایی فصلی گله حیوانات در بین مراتع مختلف صورت میگیرد .دامپروری کوچ رَوی Nomadic

 )pastoralismاین شیوه نهاییترین و گستردهترین نوعِ تحرک در دامپروری تعریف میشود که اساس آن
متکی بر دامپروری کامل و تغییر محل سکونت منظم در طول سال است .این تغییر و جابجایی منظم در
امتداد مسیرهای افقی یا عمودی انجام میگیرد که منازلِ موقت اردوگاهی در آنجا ساختهشده است( Abdi,
 .)2003برای درک درست از مفهوم واقعی این شیوه تولیدی و راهبرد معیشتی که در بخشی از جوامع انسانی
وجود دارد باید گروههای اجتماعی را در امتداد یک خط سیر سلسله مراتبی کشاورزی -دامپروری تصور نمود
که بر پایه متغیرهای مختلف ترسیمشده است .این متغیرها میتوانند درجه وابستگی به تولیدات دامپروری
بوده و یا اینکه درآمد حاصله از امکانات موجود باشند که از راه چوپانی و برخالف دیگر روشهای امرارمعاش
به دست میآیند).(Cribb,1991: 18
 .4چشمانداز زیستمحیطی و معماری جوامع دامپرور متحرک
مکان گزینی هر یک از سکونتگاههای دامپروران متحرک ،در یکچشم انداز زیستمحیطی غالباً از یک مؤلفه
بنیادین تبعیت میکند که در قالبِ دو بعدِ مکانی و زمانی در هر مرحله از چرخه حرکتی این جوامع تعریف
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میشود .زیرساخت طبیعیِ هر سکونتگاه در یکچشم انداز زیستمحیطی بهطورمعمول متشکل از دسترسی
به مرتع و آب (دارک  )146 :1379ارتفاع و شیب مناسب جهت عبور آب باران ،محصور بودن جهت مهارِ باد و
آفتابگیر بودن جهت حداکثر ذخیره انرژی گرمایشی در زمستانها؛ و زیرساختهای فرهنگی-اقتصادی()3
برای مکان گزینی سکونتگاهها عبارتاند از فاصله با زمین های کشاورزی ،برهمکنشهای اقتصادی و
اجتماعی با روستاهایی که تابستانها در نزدیکی آن سکنی میگزینند ،امنیت و ردههای اجتماعی است که
برای مثال سبب میشود یک سکونتگاه یک گروه با رده اجتماعیِ باال در چشماندازی نامتعارف با غالبِ
سکونتگاههای زمستانی شکل بگیرد.
 .5ساختارِ معماری سکونتگاههای دامپروران متحرک

یکی از گونههای معماری بومی ایران ،معماری جوامع دامپرور متحرک است .اینگونه از معماری وابسته به
چند مؤلفه گوناگون است که عاملِ تحرک را میتوان بنیادیترین آنها در نظر گرفت .جوامع دامپرور متحرک،
طبق الگویی نظاممند امّا سیال در هر مرحله از سال ،در نقطهای خاص از قلمرو اختصاصی خودشان درحرکت
هستند .عالوه بر این مجموعهای از زیربناهای زیستمحیطی و اقتصادی -اجتماعی ،صورتبندی کلیِ معماری
جوامع دامپرور کوچ رو را شکل میدهند .معماری جوامع دامپرور متحرک ،بیش از جوامع یکجانشین وابسته
به ساختارهای ژئومورفولوژیکی و چشماندازِ طبیعی و بوم ساختهایی است که مسبب موجودیت بنیادینِ این
سکونتگاهها به شمار میروند .یا به عبارتی ،عواملِ نامبرده جزعی از ساختار معماری دامپروران متحرک
محسوب میشود زیرا بنا به ماهیت مواد تشکیلدهنده سیاهچادرها( ،موی بز و دیرکهای چوبی) ،ذخیره انرژی،
تعدیل دما ،مهارِ بادهای شدید و عبور دادن جریان آب باران ،اصلیترین عواملی هستند که یک سکونتگاه
فصلی را متکی بر مؤلفههای چشمانداز طبیعیِ پیرامونی خودش میکند.
در سکونتگاههای جوامع دام پروران کوچ رو (سکونتگاههای چادرنشینی) ،نظامی از فعالیتها در یک فضا در
طول زمان روی میدهد که باعث به وجود آمدن یک بافت درهمتنیده رفتاری در فضاهای اصلی زندگی خانوار
میشود .در این حالت ،سکونتگاهها دارای همپوشانی مکانی برای رویدادِ فعالیتها هستند .بنابراین ،توالی
زمانی مناسب فعالیتهای در یک فضا بهجای توالی و تفکیک فضایی قرارگاهها روی میدهد و به عدم نیاز به
تدارک فضاهای بیشتر در محیط مسکن منتهی میشود .از این نظر توالی زمانی بهعنوان یک قابلیت محیطی
در خدمت بهتوالی فعالیتهاست و به رعایت عادت وارههای روش زندگی منجر میشود (افشاری .)1393 ،این
اصل یک پیشنیاز مهم برای استنباطِ کارکرد فضاها و همچنین در تفسیر کاربری ساختارهای معماری بسیار
مهم است .از جایی که دام ،اساس معیشت زیستی جوامع دامپرور کوچ رو است ،فضاهای معماری مربوط به
آن نیز بخش جداییناپذیری از سکونتگاههای نامبرده به شمار میآید .این عناصر گاهی به معماری مسکونی
متصل است و گاهی بافاصله از آن قرار میگیرد.
 .6عناصر معماری
چادر ،مشخصه اصلی معماری موقت و زندگی به شیوه کوچ روی است .در خاور نزدیک دو نوع چادر وجود
دارد .یکی یورت یا کیبیتکا در آسیای مرکزی و دیگری چادرهای سیاه که در جغرافیاهای مختلف ،تحول
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متفاوتی یافتهاند ( .)Cribb, 1991: 86چادرهای سیاه که موضوع اصلی این مقاله است ،از قطعات جداگانه
بافتهشده از موی بز و میخهای چوبی به هم متصل میشوند ؛ برای زندگی در گرما و باران مناسب و ظاهر آن
متناسب با فصول گرم و سرد ،متغیّر است.

طرح  :1طرح بازسازیشده یک سیاهچادر زمستانی

عکس  :1سه نمونه از فرمهای متفاوت اجاق

مواد تشکیلدهنده معماری سکونتگاههای جوامعِ دامپرور کوچ رو متشکل از دودسته از عناصرِ منقول
زایل شونده همانند چادر و دیرکهای چوبی ،و عناصر برجایِ غیرمنقول است .از ترکیب همه مؤلفههای
نامبرده شده یک ساختارِ پیوسته پدیدار شده که بافتهای رفتاری در میان آنها موجودیت مییابند .این
سکونتگاهها بستر درهمآمیختهای از دو طیفِ رفتاریِ انسانی و دامی است .گرچه میتوان میان عناصرِ
معماری مربوط به انسان و دام تمایز قائل شد اما در بیشتر موارد قلمروِ بافتهای رفتاریِ انسان و دام بسیار به
هم نزدیک و گاها درهمآمیخته میشود.
 .1-6اجاق :اجاق را میتوان بهعنوان ثابتترین عنصر معماری سکونتگاههای دام پروران کوچ رو نام برد (شکل

 )15 ،12 ،3 :1کاربرد و ساختار اجاقها بسته به مدّت زمان برپایی سیاهچادر ،مؤلفه مکانی و زمانی
(بهعنوانمثال :تابستان در سردسیر یا زمستان در سردسیر) کاربری (بهعنوانمثال :تولید فرآوردههای دامی،
آشپزخانهای یا گرمایشی) و ردههای اجتماعی ساختار متفاوتی دارد .در سکونتگاههای بلندمدت ،اجاقها
دیوارههای محافظ سنگی و بعضی مواقع بر روی آنها اندودی از گل ،مشاهده میشود.
 .2-6سکو :سکوها هم از اصلیترین عناصر معماری به شمار میروند که در هر مرحله از چرخه سکونت فصلی
و در میان سطوح و ردههای مختلف اجتماعی شکلها ،اندازهها و ترکیب عناصرِ متفاوتی را به خود میگیرد (
طرح  :2سازههای شماره  .)18 ،14 ،11 ،10 ،8 ،7 ،1اساس موجودیت سکوها ،ایجاد مکانی باالتر از سطح زمین برای
مهارِ شیبی است که جهتِ جلوگیری از جریان آب به درون چادر در نظر گرفتهشده است .این سکوها تنها
دریکی از مراحل جابجایی ،یعنی در فصل تابستان که چادرها در میان دشتها برپا میشوند ،و بارشها به
حداقل میزان خود میرسند ،ایجاد نمیشوند .اندازه سکوها با ترکیبِ دیگر عناصر وابسته به آنیکی از بهترین
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روشهای درک ساختار اقتصادی_اجتماعی خانوار ساکن در آن ،به شمار میرود .عناصری همچون دیوار ،کف
شنریزی شده یا گل کوب ،حوضهای ذخیره آب (سازه  ،2سازه شماره  ،)9ویژگی سیال معماری و معیشت
دامپروران کوچ رو است که چشمانداز زیستمحیطی و ردههای اجتماعی را میتوان عامل اصلی موجودیت یا
عدم موجودیت این عناصر به شمار آورد .چالههای ذخیرهسازی گندم (گورِه) یکی دیگر از عناصر مربوط به
سکونتگاههای جوامع دامپرور کوچ رو است .دام پروران کوچ رو در فصل زمستان در میزان اندکی به
کشاورزی دیم برای تأمین مصارف خانگی میپردازند .این جوامع برای ذخیره محصوالت کشاورزی خود نیز از
چالههای عمیقی استفاده مینمایند که گاهاً دورچین شده با سنگ شکل میگرفتهاند .این چالهها در اوایل
تابستان با کاهگل اندود میشده و در فصل پاییز و هنگام بازگشت از مراتع سردسیری ،مورداستفاده قرار
میگرفته است .از عناصر معماری مربوط به دام میتوان به آخور (طرح  :2شماره  )6 ،5 ،4و آغل ( طرح  ،7سازه
شماره  )8نام برد که از عناصر تفکیکناپذیر معماری دام پروران کوچ رو به شمار میروند .هریک از این عناصر
معماری نشاندهنده تعداد دام و ثروت صاحبان آن است .ممکن است تمام یا بخشی از آغل از شاخ و برگ
درختان منطقه ( عکس  )2ساخته شوند ولی در غالب موارد از سنگهای خشکِ چین استفاده میشود (عکس
 .)3آغلهای کوچک و مجزا برای دامهای کم سن که در جهت کنترل شیردهی و آسیب نرسیدن به آنها در
نزدیکی آغلهای بزرگ و یا در جانِب پشتیِ منزل گاه ساخته میشود (طرح  ،2سازه 16؛ طرح  ،6سازه 4؛ طرح ،7
سازه 7؛ طرح  ،8سازه 10؛ طرح  ،11سازه  ،7طرح  ،13سازه  ،)3در نزدیکی غالبِ سکونتگاهها ،سازههای مربوط به
نگهداری دام مشاهده میشود ،اما یک استثنا در سکونتگاههای ردههای باالی اجتماعی مانند خوانین طوایف
که نهتنها هیچ معماریِ مربوط به نگهداری دام در آن دیده نمیشود ،بلکه تا فاصلهای معیّنی از آن حتّی هیچ
معماری مسکونی دیگری هم مشاهده نمیشود.

عکس  :2آغل ساختهشده از شاخههای درخت کنار

عکس  :3آغل ساختهشده از سنگ در قاش

 .7الگوهای گونه شناختی معماری جوامع دامپرور کوچ رو
ارائه یک الگو برای معماری جوامع دامپرور تماموقت از آن روی سودمند است که درک صحیحی را از ساختار
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و همچنین ابعادِ کارکردی آنها ایجاد مینماید .گر چه ساختارهای معماری
جوامع کوچ رو بسیار سیال است ،امّا عناصر بنیادین ثابتی از معماری در آن وجود دارد که معلول بافتهای
زیستمحیطی و چشمانداز زیستمحیطی و متغیرهای اقتصادی و اجتماعی است .در این مقاله سه الگو برای
معماری جوامع دامپرور کوچ رو پیشنهادشده است که راه را برای شناخت ساختارهای کارکردی ،اقتصادی-
اجتماعی و فرهنگی در مطالعات انسانشناسی و باستانشناسی هموارتر میسازد.
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 .1-7الگوی مکانی -زمانی :منزلگاههای جوامع دامپرور کوچ رو در هر مرحله از جابجایی خود در نقطهای
واقعشده است که عوامل محدودکنندهای باعث تغییر در ساختار ظاهری معماری آنها میشود .الگوی حرکتی
این جوامع بهطور مستقیم وابسته به آبوهوا و وضعیت مراتع است .بهطوریکه زمستانها را در مراتع زمستانه
که معموالً در ارتفاعات قشالقی ،پاییز را مراتع پاییزچر در دامنههای این ارتفاعات ساکن هستند .فصل بهار و
نیمی از تابستان را در ارتفاعات ییالقی و نیم دیگر آن را در دشتهای میان کوهیِ سردسیری میگذرانند .در
هرکدام از این مراحل ،سیاهچادر شکل خاصی دارد و بر همین اساس فرم سکوها و محل قرارگیری اجاقها
تفاوت میکند .در ادامه مثالهایی از معماریهای شکلگرفته در بازههای مکانی و زمانی منطبق بر الگوی
حرکتی ساالنه طرح خواهد شد.
 .1-1-7ساختارِ معماری یک سکونت گاهِ زمستانی در قشالق

چشم اندازِ زیستمحیطی این سکونتگاه ،تمام مشخصات گونه نمای سکونتگاههای زمستانی را که عبارتاند
از :محصورشده در میان تپههای کم ارتفاع و یک آبراهه کوچک برای هدایتِ آب به درون مجموعه و همچنین
شیب مناسب برای گذرِ دادن آب باران در مجموعه سکونتگاهی و اسکان دام را داراست .سکوهای مستطیل
شکل ،اجاقهای درونی و بیرونی و سکوهای آفتابگیر (فضای نشیمنگاهی خارج از چادر) از عناصر متداول این
سکونتگاهها هستند .در طرح شماره  2سنگچینهای  ،11-10-7-1سکوهای قرار دادن رخت خواب و
لوازمخانگی و ذخایر آذوقه خشک مانند برنج و
گندم و آرد است که برای جلوگیری از نفوذ
آب به زیر آنها ساخته میشوند .سازههای -3
 12-15اجاق و سازههای  8و  13سکوهای
قرار گرفتن لوازم آشپزخانهای است .این سه
سازه نامبرده شده اصلیترین و متداولترین
عناصر معماری در ساختارهای معماریِ
سکونتگاههای دامپروران کوچ رو به شمار
طرح  :2یک مجموعه سکونتگاهی زمستانی
میآیند .از دیگر عناصر قابلذکر سازه شماره
 14بهعنوان سکویی بهعنوان فضای نشمین گاهی است غالباً فضایی مردانه و از نشانههای مربوط به
خانوادههایی با ردههای باالی اجتماعی به شمار میآید .از عناصر معماری غیرمسکونی سازههای شماره 6-5-4
که بهعنوان آخور و سازه شماره  16برای نگهداری دامهای کم سن ( معموالً نیم دیگر آن از شاخههای درخت کنار
ساخته میشود و به یک دایره کامل تبدیل میگردد) به شمار میآیند .سازه  17بهعنوان آببند و سازه  9برای ذخیره
آب در باران ساختهشده است .در تمامی سکونتگاههایی چادرنشینی که در زمینهای سنگالخی و فصولی که
بارش باران زیاد باشد ،سنگچینهایی منظم بافاصلهای مشخص از سکوهای مشاهده میشود که برای تقویت
میخهای چوبی نگهدارنده طناب و دیرک چادر تعبیهشدهاند ،مشاهده میشود .جوانبِ عرضی سیاهچادرها
معموالً در این مرحله از سال برای تسهیل در گردش هوا (هم سو با جهتِ وزش باد) و ذخیره انرژی گرمایشی
خورشید ( هم سو با زاویه تابش خورشید از صبح تا ظهر) به جهتِ شمال شرق قرار میگیرد .تعدد اجاقها از دیگر
عناصر گونه نمای سکونتگاههای زمستانی است که در سکونتگاه طرح  2بهخوبی آشکار است .در پایان باید
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اشاره نمود که این مجموعه سکونتگاهی از نظرِ توالی زمانی دارای دو فازِ استقراری است که عناصر شماره
 5-6-7-8-9-10مربوط به فازِ قدیمیتر و عناصر شماره  17-16-14-13-12-11-4-3-2-1مربوط به فازِ
استقراری جدیدتر به مربوط میشود.
 .2-1-7معماری یک سکونت گاهِ پاییزه در قشالق

سکونت گاههای پاییزۀ قشالق در مراتعِ پاییز چَر که معموالً در کم شیب ترین قسمت کوهپایهها است واقع
میشود .سکوی های این سکونتگاهها ،مشابهِ سکوهایِ سکونتگاههای بهاری ،پاییزه و تابستانه است .که البته
با توجه به مکان گزینی آنها در چشمانداز
زیستمحیطی قابلتفکیک از یکدیگر
هستند .عناصر معماری این منزلگاه متشکل
از دو سکوی قائم بر هم بهاندازه  8و 3/20
متر که در  15متری جانب جنوبی آنیک
سکوی کوچکتر بهاندازه  2/85واقعشده
است که متعلق به منزلگاه پیشهورِ
طرح  :3یکمنزل گاه پاییزه در ارتفاعات قشالقی
سکونتگاه بزرگتر (سکوی شماره  )1بوده است.
 .3-1-7معماری یک سکونت گاهِ بهاری در قشالق

سکونتگاههای بهاری در چشماندازهای زیستمحیطی متفاوتی واقع میشوند .این سکونتگاهها معموالً دارای
چشماندازی وسیع به پیرامون خود و تقریباً در موقعیتی مرتفع نسبت به سکونتگاههای زمستانه قرار دارند.
آنچه این چشم انداز زیست محیطی جدید را تعریف میکند تغییر آبوهوا و مراتع بهار چر هستند .سکوهای
رختخواب سکونت گاه های بهاره چند تفاوت اساسی هم ازنظر مساحت و هم ازنظر فرم ساختاری با سکوهای
سکونت گاه هایِ زمستانه دارند .جانب شمالی چادر نسبت به نمونه زمستانی آن بازتر است و مکان اجاقها
تغییر میکند .در طرح شماره  4دو سکوی قائم بر هم نشان داده شده است که همانندِ سکونت گاهِ شماره ،1
دارای دو فازِ سکونت گاهی است .در این محموعه ،سکوی شماره  2نسبت به سکوی شماره  1متأخّرتر بوده
که از الگوی پراکنش و تخریب عناصر معماری قابل استنباط است.

طرح  :4یک منزلگاه بهاری در ارتفاعات قشالقی

طرح  :5یک منزلگاه تابستانی در ییالق
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 .4-1-7معماری یک سکونت گاهِ تابستانی در ییالق

این سکونت گاه در دامنه کوهستانهای ییالقی واقعشده است (طرح  )5غالباً در سکونتگاههای جوامعِ دامپرور
کوچ رو ،تشخیص محدوده فعالیتهای روزمره ،دشوار یا ناممکن است .همچنین اصوالً در سکونتگاههای
بهاری و تابستانی کوهپایههای ییالق ،به خاطر سنگالخی نبودن دشتها و عدم بارشهای زیاد ،مخصوصاً در
فصل تابستان ،سکوهای رخت خواب ،ساخته نمیشود ،با توجّه به سنگالخی بودن این منطقه؛ در بخشهایی
عالوه بر انباشته کردن سنگها (طرح  :5سازه شماره  )9فضاسازی و تقسیم قلمروهای کارگاهی و نمیشن گاهی
نیز ،صورت گرفته است .در این سکونت گاه سازه  :1فضای نشیمنگاهی :2 ،سکوی لوازم آشپزخانهای:3 ،
سنگهای نگهدارنده طناب چادر 4 ،و  :5فضای کارگاهی :6 ،سکوی مشک و فرآوردههای لبنی :7،آغل دام کم
سن :8 ،آغل دام :9 ،انباشتسنگهای حاصل از پاکسازی منطقه است.
 .5-1-7معماری یک سکونت گاهِ بهاری در ارتفاعات ییالقی

این سکونتگاه (طرح  )6در بستر یک دره کمعمق در بلندای  370متری نسبت به دشت واقعشده که شامل
سه سازه مجزاست .سازه شماره  :1یک سنگچین مدور که فضاسازی یک چادر تکپایه که یک فضایِ
آشپزخانه ای است ،سازه شماره  2و  :3شامل دو
سکوی بههمپیوسته که یکی سکوی رخت خواب و
یکی سکوی لوازم آشپزخانه و سازه شماره  ،4آغل
حیوانات کم سن است.

طرح  :5یک منزل گاه بهاری در ارتفاعات ییالقی

 .2-7الگوی اقتصادی -اجتماعی

عناصر معماری و سازمانبندی آن در کنارِ چشمانداز زیستمحیطی هر سکونتگاه ،یک بستر رفتاری را برای
ما آشکار میسازد که ما میتوانیم از آن ردههای اجتماعی و ساختارِ اقتصادی جامعهای که در آن میزیستهاند
را استنباط ،و به ارائه یک الگویِ کلی دراینباره بپردازیم .پیشتر بهطور خالصه به سازمانبندی اقتصادیِ
جوامعِ دامپرور کوچ رویِ اتحادیه قبیلهای قشقایی پرداختیم .دراینباره آنچه قابل تکرار است ساختارِ جوامعِ
ثروتمندِ نخبهای است که در تمامِ طبقاتِ سیاسی این اتحادیه وجود دارد و موجودیت آن مختصِ یک طبقه
خاص نیست .این جوامعِ ثروتمند نخبه ،بنا بر چارچوبهای تعریفشده در هر رده از سازمان سیاسی که در
آن قرار دارند به مراوداتِ اجتماعی و سیاسی میپردازند .لذا طیفِ گستردهای از سکونتگاههای مربوط جوامعِ
ثروتمندِ نخبه وجود دارد که بنا به میزان گستردگی روابط اجتماعی-سیاسی ،طیفی از عناصر معماری و
فضاهای رفتاری متفاوتی در آنها تعریف و موجودیت یافته است.
در سکونتگاههایی که در طرحهای  7و  8آورده شدهاند ،نشان داده میشود که فرهنگ مادی چگونه
میتواند ساختارِ اقتصادی جوامع دامپرور کوچ رو را برای ما آشکار سازد .طرحِ  7و  8در این بخش دو جامعه
ثروتمند اما متفاوت ازلحاظ چارچوبهای رفتاریِ اجتماعی -سیاسی را تشریح مینماید .این مهم مبنی بر
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ابعاد و نظامِ عناصر معماری در هر دو سکونتگاه تعریف میشود .در طرح شماره  7که یک سکونتگاه بهاری
در مناطق ییالقی است ،عنصر معماری شماره  ،7فضای نگهداری دامهای کم سن و  8فضای نگهداری دامهای
بالغ را نشان میدهد .بدیهی است که اندازه سازهها با تعداد دام و در تعاقب آن با دارایی مالک دام ،رابطه
مستقیمی دارد .در طرح  7سازه شماره  ،2محل قرار دادن لوازم آشپزخانهای و مشک آب ،سازههای  4و 6
اجاق و سازههای 3و  5بادگیر اجاق هستند که نشانگر فضاهایِ فرآوری مواد لبنی و ابعاد آن ،در این فصل از
اسکان و جابجایی دامپروران کوچ رو است .از الگوی پراکنش سازهها نسبت به فضای نشیمنگاهی (قرار گرفتن
در رو به روی فضای مسکونی) این نکته را میتوان استنباط نمود که این سکونتگاه یک جامعه در رده پایین
اجتماعی ،اما ثروتمند بوده است .زیرا اهمیتی به فضای میهمانخانهای و نشیمنگاهی که اساسِ وجود
مراوداتِ اجتماعی و گاهاً سیاسی است داده نشده ،بهطوریکه فضاهای کارگاهی و امنیت دامها (بنا به اینکه دو
آغل هم در جلوی منزلگاه واقعشدهاند) در اولویت سازمانبندی فضاها قرار داشتهاند.
طرح شماره  8سکونتگاه زمستانی یک جامعهِ ثروتمندِ نخبه را نشان میدهد .در این مجموعه ،عناصر و
ساختار معماری و همچنین سازماندهی فضاهای رفتاری بهگونهای تعریفشده که مشخصاتِ یک جامعه
ثروتمند که درگیر درجاتی از مراوداتِ اجتماعی-سیاسی (؟) است را نشان میدهد .در این منزل گاه ،سازه 1
آغل دام بالغ و  10آغل دام کم سن است .سازه  3چادرِ چوپان ،سازه  2اجاق بزرگ مخصوص فرآوری مواد
لبنی ،سازههای  5 ، 4و  6اجاق ،سازه  8آشپزخانه و سازه شماره  ،9مُعرفِ شش عدد اجاق در مجاورت
همدیگر است .در این منزل گاه پراکندگی سازههای معماری بسیار منسجمتر از منزل گاه پیشین است .این
دو جامعه (طرح  7و  )8گر چه شاید ازنظر میزان ثروت باهم برابر بودهاند ،امّا ازلحاظ ردههای اجتماعی تفاوت
داشتهاند .در این سکونتگاه حداقل دو رده اجتماعی که هرکدام فضای تخصّصیِ تعریفشدهای رادارند،
قابلشناسایی است (طبقه مالک و طبقه کارگر شامل چوپان) .افزون بر این دو نکته در سکونتگاه شماره  ،8اهمیت
مراوداتِ اجتماعی-سیاسی (؟) را نشان میدهد .اول سازههای مربوط به نگهداری دام که در پشت نشیمن گاه
اصلی و بافاصله قابلمالحظه قرارگرفتهاند و دوم تعدّد اجاقها در فضایِ آشپزخانهای است .وجود شش اجاق
در کنار هم نشاندهنده تولید غذا فراتر از میزان جمعیت ساکن در این سکونتگاه است .این جمعیت احتماالً
افرادی بودهاند که هرروز بنا به هر دلیلی به آنجا مراجعه و متعاقباً مورد پذیرایی قرار میگرفتهاند.

طرح  : 7طرح منزلگاه بهاری در ارتفاعات ییالقی

طرح  : 8طرح منزلگاه زمستانی در قشالق

در سکونتگاههایی که در طرحهای  9و  11آورده شدهاند نشان داده میشود که چگونه فرهنگِ مادی
میتواند نشاندهنده ردههای اجتماعی باشد .طرح شماره  ،9یک سکونتگاه زمستانیِ ویژه را نشان میدهد که
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مربوط به یک جامعه نخبه و ثروتمند است .اما چند ویژگی بارز و غیرمعمول میزانِ اهمیت این سکونتگاه را
در میان دیگر سکونتگاههای پیرامونش نشان میدهد .اول مکان گزینی این سکونتگاه در چشمانداز
زیستمحیطی که مناسب برای سکونتگاههای زمستانی نیست .چشماندازی که بهطورمعمول باید در تپههای
کوتاه و شیبدار محصور میشد که در این سکونتگاه لحاظ نشده و تقریباً در حاشیه مشرف بر دشت و در
چشماندازی کامالً باز قرار دارد .دوم عدم وجود سازههای مربوط به دام در این سکونتگاه است که نشان
میدهد جامعه ساکن در آن مرتبط خود بهطور مستقیم در تولید فراوردههای دامی دخالت ندارد که این مهم
مختصِ باالترین ردههای اجتماعی ایلی است .سومین مؤلفه غیرمعمول وجود یک ساختمانِ نسبتاً بزرگ در
مجاورت سکوی برپایی چادر است که تحقیقاً مربوط به مراوداتِ گسترده اجتماعی-سیاسی است .از عواملِ
مهم دیگر میتوان به ابعادِ بزرگ که از پالن موجود و ارتفاعِ بلند چادر که از فاصله قرارگیری سنگهای
نگهدارنده طنابِ دیرکها قابل استنباط است و همچنین ،عدم وجود هرگونه سکونتگاه تا فاصله  70متری
بنای اصلی ،و پاکسازیِ پیرامون سکونتگاه از قلوهسنگها و همچنین تعدد غیرمعمول اجاق در پیرامون آن،
اشاره نمود.
در این سکونتگاه سازههای شماره  1تا  5مربوط به محل سیاهچادر (سکوی اصلی) و سازه  11یک اتاقی
است که به ابعاد  8در  10متر با مصالحِ سنگ و گچ در فاصله  36متری از آن ساختهشده است .در این اتاق
دو ستون که دریکی از آنها یک فرورفتگی طاقچه مانند تعبیهشده وجود دارد و ورودی آن از جهتِ شمال
بوده است .در این بنا دو پنجره جانبِ جنوبی و  5آخور اسب در جانب شرقی ،تعبیهشده است.
سکوی اصلی به دو بخش مجزای مردانه و زنانه تقسیم میشود ،کفِ قسمتِ بخش شمالی که با خاک و
شن ریز کوبیده شده  35مترمربع مساحت دارد و بخش جنوبی که مربوط به فضای زنانه منزل گاه به شمار
میرود بدون زیرسازی و سکو سازی ساختهشده است .هر دو بخش شمالی و جنوبی دارای یک اجاق هستند
که اجاق بخش شمالی (بخش مردانه) امروزه سنگچین شده است .این سنگچین جایگاه معنوی خان را در
میان عمومِ مردم نشان میدهد .بهطوریکه برای شفای بیماران بدان متوسل میشوند .مجموع دو فضا 80
مترمربع مساحت دارد که در مقایسه با دیگر سکونتگاههای پیرامونی بسیار بزرگتر است.

طرح  :9یک مجموعه سکونتگاهی زمستانی مربوط به

طرح  :10طرح سهبعدی سازه شماره  11در طرح  ،9اتاق

ردهباالی اجتماعی .

پذیرایی سکونتگاه شماره .9

طرح  11یک سکونتگاه زمستانی را در مراتعِ قشالقی نشان میدهد .این سکونتگاه دارای شامل دو سکوی
مرتبط با یکدیگر است که تفاوت در ردههای اجتماعی را نشان میدهد .سازه شماره  1و  8در طرح  11هر دو
سکوی رختخواب هستند که مساحت درونی منزل گاه را نشان میدهد (مانند سازههای 1در طرح شماره  ،2سازه 2
در طرح شماره  ،3سازه  3در طرح شماره  )8مساحت درونی منزلگاه بزرگتر نزدیک به  21مترمربع است .این در
حالی است که فضای درونی منزل گاه غربی  9مترمربع است .در قلمرو خارجی منزلگاه بزرگتر عناصری
مشاهده میشود که نشاندهنده تمایز طبقهای جامعه ساکن در آن به شمار میآیند .سازه شماره  4بهعنوان
سکو که در فاصله  15متری شمال و سازه شماره  13بهعنوان یک مکتبخانه در شرق منزل گاه قرارگرفته
است .سکونتگاه غربی که در فاصله  20متری از منزل گاه بزرگتر واقعشده ،سازه شماره  8سکوی
رختخواب ،سازه شماره  9اجاق و سازه شماره  10سکوی لوازم آشپزخانهای است .در این سکونتگاه فضای
سنگچین شماره  7برای نگهداری دامهای کم سن ،عنصر معماری گونه نمای منزلگاههای چوپانهاست،
مشاهده میشود  .این فضای الحاقی سیال است و در برخی از موارد در منزلگاههای جوامعِ ثروتمند هم
مشاهده میشود .سکوهای آفتابگیر که معموالً فضاهای مردانه به شمار میآیند و در ماندگاههای زمستانه
شکل میگیرند ،از عناصر گونه نمای سکونتگاههای مربوط به ردههای باالی اجتماعی است .عالوه بر این،
مکتبخانهها بهعنوان فضاهای آموزشیِ متداول تا اواخر دوره قاجار در جامعه ایلی ،همیشه در کنار
سکونتگاههای نخبگانِ اجتماعی و برای آموزش به فرزندان آنها قرار میگرفته است .این مهم در قالبِ
بازتولید اجتماعی تعریف میشوند .تولید دوباره نیروی کار و مهارتها نیاز به یک ایدئولوژی حاکم بر کارگران
وجود دارد .مکانیسمهای مختلف ایدئولوژیک مانند مذهب ،خانواده و عملکرد سلسلهمراتب سیاسی به تکثیر
هر دو ساختار در نخبگان هدایت میکنند .دسترسی به آموزش امتیازی بوده است که مختص فرزند
ثروتمندان بوده است (.)Holt, 1976: 64
در این قسمت با تشریح ساختار معماریِ چهار سکونتگاه مختلف از ردههای متفاوت اجتماعی ،با
ساختارهای متفاوت اقتصادی ،نشان داده شد که چگونه ساختار اقتصادی-اجتماعی در موادِ فرهنگیِ جوامعِ
دامپرور نمود مییابد و برای استنباط آنها باید به چه مؤلفههایی توجه نمود.
 .3-7الگوی تاریخی _ فرهنگی

ساختار معماری سکونتگاههای جوامع دامپروران کوچرو
قشقایی در مراتع تابستانی و زمستانی اگرچه در گستره وسیعی
از گونههای مختلف موجودیت یافته است ،اما در هسته
ساختاری خود ،الگویی ثابت و گونه نما دارند که تا حدودی
آنها را قابل گونه شناسی و طبقهبندی میکنند .امّا دو گونه از
معماری متفاوت در مناطق قشالقی و ییالقی وجود دارند که
متعلّق به بافتهای تاریخی (زمانی) و فرهنگی جداگانهای از
دامپروران کوچ رو قشقایی هستند .گونههای معماری متفاوت
طرح :11منزل گاه زمستانی در ارتفاعات قشالقی
ازنظر بافت تاریخی ،در مناطق قشالقی شناساییشدهاند .این
معماریها با پالن مربع و سنگهای خشکه چین با ارتفاع کمتر (ازروبه
یکرو)متر ساختهشده که متوسط اندازه
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ضلعهای آنها پانزده متر است .فضای درونی به قسمتهای مجزایی تقسیم میشوند و در تمام موارد یک
فضای مربع شکل بزرگ به همراه چند فضاهای مستطیلی ،کوچک وجود دارند .پراکندگی اندک سفالهای
تاریخی در این سکونتگاهها که غالباً مربوط به دوره اشکانی ،ساسانی و صدر اسالم؟ هستند ،حاکی از آن
است که سکونتگاههای مذکور ،متعلّق به جوامع دامپرور کوچ رو در بافتِ زمانیِ متفاوتی از جوامعِ معاصر
ساکن در این حوزه است .فرض تعلقِ این سکونتگاهها به جوامعِ دامپرور متحرک بر دوپایه استوار است ،نیلی
با صدها عدد از ساختارهای مشابه در دشت دهلران برخورد نموده که آنها را متعلق به دوره اشکانی و
ساسانی میداند ( .)Neely, 2016اول اینکه با توجه به ساختار معماری مذکور ما بهاحتمالزیاد با یک
سکونتگاه فصلی روبهرو هستیم ،و دوم اینکه وضعیت منابع آبی و خاکی این منطقه اجازه موجودیتِ
کشاورزی توسعه روستاهای یکجانشینی را نمیدهد بهطوریکه حتی در دو دهه گذشته با کمک اسکریپر و
چاههای عمیق هم کشاورزی در این دشت موفقیتآمیز نبوده است .این در حالی است که این اقلیم با داشتن
مراتع زمستانی وسیع و مرغوب ،بیشتر برای دامپروری به شیوه کوچ روی مناسب است .این عامل در پراکنش
محوطههای باستانی دشت خرمایک و داالن که یک محوطه تپهای ،در مقابل صدها محوطه باستانی غیر تپهای
و فصلی قرارگرفته است نیز تجلییافته است (آقایی .)142-138 :1394 ،مطالعات دیریناقلیمشناسی صورت
گرفته در دریاچهی پریشان (داودی و همکاران1393 ،؛ علمی زاده و همکاران ،)1394 ،ارژن (لشکری و همکاران1393 ،
الف؛ لشکری و همکاران 1393 ،ب) و مهارلو ( )Djamali et al. 2009ثبات این ساختار اقلیمی را دستکم از هزاره
سوم پ.م تاکنون را در زاگرس جنوبی به اثبات میرساند .به عبارتی ویژگیهای اقلیمی و زیستمحیطی برای
توسعه سکونتگاههای فصلی از هزاره سوم پ.م تاکنون تقریباً ثابت بوده است .چشمانداز زیستمحیطی این
سکونتگاهها متفاوت از معماری سکونتگاههای مربوط به دامپروران کوچ رو قشقایی است که به نظر میرسد
در این تفاوت ،عنصر امنیت نقشی کلیدی ایفا مینموده است .زیرا همه این سکونتگاهها دید وسیعتری نسبت
به سکونتگاههای معاصر داشته و در نزدیکی هیچکدام از سکونتگاههای باستانی آغل و آخور مجزّا دیده
نشده است .این درونگرایی و انتخابِ یکچشم انداز تقریباً نامناسب برای فصل زمستان ،میتواند به علت
دستیابی به دید وسیعتر و برقراری فضایی درونگراتر برایِ حفاظت از دام باشد .طرح  11مربوط به یکی از
این ساختارهای معماری است .فضاهای ،1بهعنوان محل نگهداری دام 2 ،و  ،3فضاهای مربوط به فرآوری و
نگهداری دام؛  ،4مربوط به فعالیتهای آشپزخانهای؛  ،5فضای نشیمنگاهی و  ،6فضای نگهداری دام کم سن،
پیشنهاد میشوند.

طرح  :12طرح یکمنزل گاه باستانی (ساسانی؟)
مربوط به جوامع دامپرور متحرک.

طرح  :13طرح وارگه های ساختهشده توسط کوچ روهای
ایل بختیاری در قلمرو ییالقی ایل قشقایی.

گونه متفاوت معماری ازنظر بافت فرهنگی؛ در مراتع تابستانی موردمطالعه در این پژوهش ،گونهای متفاوت از
معماریِ مربوط به دامپروران کوچ رو مشاهده میشود .این معماریها ازنظر پالن ،مکان گزینی و عناصر
معماری ،با سکونتگاههای قشقایی متفاوت هستند .با توجّه به شواهد مردمنگاری این معماریها ،مربوط به
دامپروران کوچ رو بختیاری هستند که تابستانها را در قلمرو و مراتعِ قشقاییها بهطور مشترک ،به سر
میبرند .فرم پالن این منزل گاهها که معموالً بهصورت بیضیشکل است و ارتفاع سنگهای خشکِ چین آن به
یک متر میرسد .در طرح شماره  13عناصر معماری  3 ،1و  13که بزرگنمایی شدهاند ،نشاندهنده فرمهای
گونه نمای معماری کوچ روهای بختیاری است و همچنین عناصر  7 ،4و  8که آشکارا فرمهای متفاوتی از
فضاهای درونی سیاهچادر را آشکار میکند.
 .8بحث و تحلیل
محوطه تولهای به مدت  10روز در اردیبهشت  1352کاوش شد .در طول روند حفاری سید علی یکی از
کارگران گروه حفاری مطمئن بود که گروه در حال کاوش یک سکونتگاه چادرنشینی است .وی مکان دقیق
اجاق و محل انباشت زغالها را بنا به درخواست هول یافته بود .این اولین برخورد یک باستانشناس با یک
سکونتگاه چادرنشینی بود( .)4محوطه تولهای متشکل از سنگچینهای منظمی بود که در زبان لُری بدان
چول ( )cholگفته میشود ( .)Hole, 2004حال این پرسش پیش میآید که چرا عناصر معماری محوطه
تولهای برای سید علی آشنا بودند و چرا او توانست مکان دقیق عناصر معماری را تشخصی دهد؟ و چه عواملی
سبب شده است که در طی چندین هزار سال ساختار معماری و عناصر سازنده آن ثابت باقی بمانند؟ پاسخ
پرسش اول روشن است؛ سیدعلی الگویِ ساختارِ معماری و بافتِ رفتاریِ حاکم در میان ساختارهای مذکور را
بهخوبی میشناخت  .شناختِ وی که از دیدگاه اِتیک و تجربه زیستی در میانِ عناصرِ ایستایِ معماری
ایجادشده بود زمینهساز پرسش دوم در این بخش است؛ که پاسخ آن را باید در اصل همانندی فرایندها
( )Uniformitarianismجستجو نمود  .اصل همانندی فرایندها به این معنی است که گروهی از قوانین فیزیکی
و شیمیایی وجود دارند که زمان و مکان بر آنها جاری نیست (عبدی .)1392 ،این اصل سبب میشود تا بتوان
در بافت زیستمحیطی همسان یک قیاس منطقی میان عناصر متشابه مطرح بنماییم .به عبارتی از تئوری
میانمدت و رهیافت باستانمردمشناسی استفاده بنماییم .تئوری میانمدت برای اولین بار توسط بینفورد در
سال  1983ارائه شد .وی با بهکارگیری اصل همانندی فرایندها و برخی قوانین فیزیکی و مکانیکی در اشیاء به
دنبال به وجود آوردن مجموعه ای از قوانین در رفتار اشیاء بود که بتوان ارتباط بین حال و گذشته در آنها
مشاهده شود ( .)Jones, 2011: 13( )5در این پژوهش مقیاسهایی برای قیاس باستانمردمشناسانه توصیف
شدهاند .قیاس عبارت است از جریان نتیجه گیری مبنی بر اینکه چنانچه اشیایی خصوصیات مشابهی داشته
باشند ،در مشابهتهای دیگر نیز سهیماند (فاگان .)532 :1382 ،در باستانشناسی ،قیاس نوعی روش استدالل
است که بر شباهت بین بقایای باستانی ،یا شباهت بین پراکندگی مکانی دستساختهها و پدیدارهای جوامع
باستانی و بقایای مادی و الگویی استوار است که در میان جوامع امروزی مشاهده میشود (عبدی .)1392 ،امّا
برای استنباط صحیح از این قیاس باید هسته سازواری مواد ،در بافتاری مشترک مطالعه شود؛ و همچنین
دریافتن و مطالعهی همگونیهای فرهنگی و مادی بین گذشته و جوامع سنتی امروز ،باستانشناسان باید
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مراقب باشند که هر دو جامعه بافت زیستمحیطی همسان داشته باشند تا مقایسه معتبر باشد (علیزاده،

 .)1380:77تاکنون چندین اثر معماری متعلق به جوامع دامپرور باستانی از پیشازتاریخ تا دوران تاریخی که از
کاوشهای باستانشناسی بهدستآمده است که از آنها میتوان به تولهای از دوره نوسنگی ( ;Hole, 1974
 )2004دیوار یافت شده از مرحلهی سبز در تپهی علیکش ( (Hole et al. 1969: Fig 17تعدادی پی دیوار از
دورهی اوروک -جمدت نصر و الیههای سلسلههای اولیه در تپهی فرخ آباد و یک پالن از اشرف آباد (Cribb,
 1991: 21تووه خشکه از دوره مس و سنگ میانی ( )Abdi, 2003ساکیآباد از دوره مس سنگ (نوروزی،
 ،)1392شهریاری  2از دوره هخامنشی (اسمعیلی و ذولقدر .)1393 ،محوطهی کارخانه  )020.KD1( 1در محدوده
سد و تونل سوم کوهرنگ در چهارمحال بختیاری متعلق به نیمهی دوم هزاره اول ق.م و نیمه اول هزاره اول
بعد از میالد (اسمعیلی ،)1391 ،هنزاف متعلق به عصر مفرغ و دوره ساسانی (اسکندری و همکاران )1392 ،و
درخزینه از دوره  1و  2سوزیانای جدید ( ;Alizadeh et al. 2004علیزاده  )46 :1387نام برد .گر چه مطالعات
گیاهباستانشناسی و جانور باستان شناسی توانسته است درجاتی از اقتصاد زیستی این جوامع را آشکار نماید؛
اما ساختارهای اجتماعی این جوامع تقریباً ناشناخته باقیمانده است .درک قوانین حاکم بر ساختارهای
معماری جوامع دامپرور کوچرو معاصر و بهرهوری از آن در مطالعات باستانمردمشناسی میتواند در استنباط
ساختارهای اقتصادی و اجتماعی جوامع دامپرور کوچرو باستانی ،بسیار مفید باشد.
 .9نتیجه
در این مقاله ساختارِ معماری یازده سکونتگاه در مراتع قشالقی و ییالقی طایفه شش بلوکی از اتحادیه
قبیلهای قشقایی مورد بررسی قرار گرفت .عالوه براینکه عناصر معماری و چشمانداز زیستمحیطی شکلگیری
این سکونتگاهها توصیف شد ،مجموعهای متغیرهای اقتصادی ،اجتماعی ،جغرافیایی در دو بستر مکان و زمان
مورد بررسی قرار گرفت .هدف این پژوهش طرح الگوهایی بود که بتواند ساختارهای بنیادینی که مسبب
موجودیت معماری جوامع دامپرور کوچ رو میشوند را مطالعه نمود .زیرا فهم کاربری فضاها و عناصر معماری
توصیفشده ،نیازمند مطالعه همهجانبه ساختار معماری ،و مکان گزینی آنها در بافت جغرافیایی و چشمانداز
زیست ساختارهای مذکور است .در این راستا ،معماریهای گونه نمایی که نشاندهنده ساختارهای متفاوت
اقتصادی ،اجتماعی ،تاریخی و فرهنگی هستند را در ماندگاههای زمستانی و تابستانی را از یکدیگر تفکیک
نموده و مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .دو پرسش اساسی این پژوهش ،که معماری جوامع دامپرور کوچ رو
چگونه در بسترهای مکانی و زمانی (در ییالق و قشالق) سازواری مییابند و ساختارهای اقتصادی -اجتماعی و
تاریخی -فرهنگی چگونه از معماری جوامع دامپرور کوچ رو قابل استنباط بود .با توجه به شواهد موجود،
اساس سازواری معماری جوامع کوچ رو با زیست محیط در راستای ذخیره انرژی ،کنترل عوامل طبیعی و
امنیت دام و انسان بنانهاده شده است .ذخیره انرژی در اندازه منزلگاهها و جهتگیری طولی و انتخاب
چشماندازهای آفتابگیر در جهت ذخیره انرژی؛ و کنترل عوامل طبیعی از قرارگیری منزلگاهها درشیبهای
مالیم در تمام منزلگاهها و محصور بودن در میان تپهها در منزلگاههای زمستانی برای مصون ماندن از باد
قابلفهم است .عنصر امنیت یکی از مهمترین عوامل مکان گزینی است ،که میتواند تأثیر مستقیمی بر ساختار
معماری بگذارد .گاهی امنیت در اولویت باالتری نسبت به عناصر زیستمحیطی قرار میگیرد و سبب
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شکلگیری معماریهای نامتعارفی در زمین سیماهای نامتعارف میشود .استنباط ساختارهای اقتصادی و
اجتماعی از اندازه سازههای معماری و مکان گزینی منزلگاهها ممکن است.
در راستای پرسش دوم میتوان عنوان نمود که پراکندگی عناصر معماری مسکونی و غیرمسکونی مربوط به
دام و فضاهای کارگاهی در یک سکونتگاه و ترکیب چینش آنها نسبت به نشیمنگاه اصلی میتواند اهمیت
روابط اجتماعی و اولویت فعالیتهای تولیدی بر آن را آشکار سازد .ازاینرو معماری فراتر از خود ،برای ما
ساختارهای اجتماعی ،اقتصادی را آشکار میسازد .در الگوی تاریخی ،چگونگی تحول فنآوری ساخت معماری
که در طول زمان و تجربه زیستی جوامع دامپرور کوچرو ،بدان دستیافتهاند را مشاهده نمودیم .درگذر زمان
چشماندازهای زیستمحیطی را بیشتر و بهتر شناخته و بیشازپیش راهکار بهرهوری از زیست محیط را آموخته
است .و همچنین در الگوی فرهنگی برای ما آشکار شد که چگونه دو جامعه با بافت فرهنگی متفاوت میتوانند
در یک بافت مکانی ،به راهکارهای متفاوتی برای سازگاری با زیست محیط دست یابند.
فهم بافتهای رفتاری یکی از مقوالتی است که استنباطِ آن نیاز به ترکیب توأمان اطالعات باستانشناسی
و مردمشناسی است .این مهم یک پله فراتر از مطالعه ساختارهای معماری است زیرابه دنبال قوانینِ حاکم بر
رفتار و فرهنگِ مادیِ حاصل از آن در سکونتگاههای جوامع دامپرور کوچرو است که برای مطالعات آتی در
نظر گرفتهشده است .اما تا بدین جا نتایج حاصل از این پژوهش میتواند در درک بیشتر ساختار معماریهای
چادرنشینی جوامع دامپرور باستانی که از کاوشهای باستانشناسی به دست میآیند کارساز باشند .ازاینروی
میتوان از دادههای حاصل از این مطالعه در مطالعاتِ باستانمردمشناسی نیز بهره گرفت.
پینوشتها
 .1نمونهی موردی ،طایفهی شش بلوکی از اتحادیهی قبیلهای قشقایی است که زمستانها را در دشت خرمایک در  10کیلومتری
جنوب شهرستان فراشبند و  100کیلومتری ( به خط مستقیم) جنوب غرب شیراز ،مستقر است .این دشت به مساحت 20
کیلومترمربع در ارتفاع  780متری از سطح دریا واقعشده است؛ و تابستانها را دشت آسپاس و در ارتفاعات کوه لیلمان در غرب
دشت آسپاس که در شمال استان فارس و در فاصلهی  45کیلومتری شهرستان اقلید سپری میکنند که مساحتی حدود 1154
کیلومترمربع دارد و حداکثر ارتفاع در آن  3402متر و پستترین نقطهی آن  2136متر است.
 .2مالکیت و حق استفاده از مراتع در اکثر موارد منحصر به دارای ایلخانی بوده و مالکیت شخصی بهندرت (در میان کالنترها و
کدخداها بهصورت هدیه از سوی ایلخان یا خرید زمینهای خارج از قلمروی ایلخانی) وجود دارد (دره شوری.)1392 ،
 .3چشم انداز زیست محیطی بنیان و پشتیبانِ اساسی سکونتگاه ها و بستری برای موجودیت یافتن اقتصاد است ( Wilkinson,
.)2003: 4
 .4در کنار نظر های متفاوتی که در مورد راهبرد اقتصاد زیستی جامعه توله ای پیشنهاد شده ( Bernbeck, 1992; Weeler
 .)Pries- Ferreival 1975; Cribb, 1991; Potts, 2014هول عقیده دارد که تولهای یک اردوگاه فصلی (هول:1381 ،
 )81-82زمستانه – بهاره برای دامپرورانی بوده است که در حدود  8000سال پیش به کوهستانها مهاجرت می کرده اند
( )Hole, 2009جدید ترین تحقیقات جامعه توله را کوچ رو و استفاده کننده از گله¬های بز می داند (.)Sutliff,2015
 .5جیمز هاوتون زمین شناس اسکانلندی یک تئوری در باره زمین به نام الیه نگاری سنگ ها (روی هم قرار گرفتن منظم الیه
ها) ارائه داد که توسط جفرسون ،اساس الیه نگاری در کاوش های باستان شناسی شد .هاتون نشان داد که طبقهبندی سنگها بر
اثر فرایند هایی است که هنوز هم در دریاها ،رودخانه ها و دریاچه ها در حال شکب گیری است .این تئوری سر منشا اصل
همانندی فرایند ها بود .این گفتمان دوباره توسط چارز الیل مطرح شد که اساس زمین شناسی ماهیتی مشابه یا یکسانی با زمان
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ما دارد و این ایده معیار بسیاری از مفاهیم بنیادین باستان شناسی شد که در بسیاری از موارد گذشته شبیه به حال است
(.)Renfrew and Bahn, 2000: 573
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همسنجی سالیابی نسبی فلوئور ،اورانیوم ،و نیتروژن ( )FUNبا سالیابی مطلق
رادیوکربن در محیطهای نمکی بر اساس مطالعه نمونه استخوانهای مردان نمکی
معدن چهرآباد زنجان
مسعود باقرزاده کثیری

*

دانشیار گروه باستانسنجی دانشگاه هنراسالمی تبریز
بیستون علیزاده
دانش آموخته کارشناسی ارشد باستانسنجی دانشگاه هنراسالمی تبریز
تاریخ دریافت 1396/5/16 :؛ تاریخ پذیرش1397/3/30 :

چکیده
سالیابی یافتههایی همانند استخوان امکان بررسی تقدم و تأخر یا همزمانی گونههای مختلف انسانی کشف شده در یک محل
مشخص را فراهم میکند .در این پژوهش نیز نمونه استخوانهای اجساد شماره دو ،سه و پنج مومیاییهای مردان نمکی معدن
چهرآباد زنجان که قبالً با روش رادیو کربن تاریخگذاری مطلق شده بودند بر اساس سالیابی نسبی فلوئور ،اورانیوم ،و نیتروژن
( ،)FUNتاریخگذاری شدند .مبنای این روش سالیابی بر این اصل استوار است که هرچه استخوان عناصر فلوئور و اورانیوم را بیشتر
جذب کند سن قدیمی تری داشته و هر چه میزان نیتروژن آن بیشتر باشد استخوان سن کمتری خواهد داشت .نتایج بهدستآمده
نشان دادند که ابتدا جسد شماره پنج ،سپس جسد شماره سه ،و در انتها نیز جسد شماره دو دفن شده است که این ترتیب زمانی
تدفین توسط اندازهگیریهای قبلی سالیابی کربن  14تائید میشوند .در مرحلهی بعد ،نرمال بودن توزیع دادهها با استفاده از
نرمافزار آماری  SPSSبررسی شده ،و بر اساس رگرسیون خطی ،نمودار لُجستیک ،آزمون تی و آنالیز واریانس ( )ANOVAمورد
تجزیهوتحلیل قرار گرفتند .نتایج این پژوهش صحت و دقت باالی آزمون سالیابی  FUNدر محوطههای باستانی و همخوانی
مناسب آن با روش سالیابی رادیو کربن را ،در محیطهایی که نمونهها بهخوبی محافظتشدهاند نشان میدهد.
واژههای کلیدی :استخوان مومیایی ،معدن نمک چهرآباد ،سالیابی نسبی ،سالیابی استخوان ،تاریخگذاری FUN
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 .1مقدمه
بدون تردید یکی از دغدغههای باستان شناسان پس از کشف اشیاء در دل خاک تعیین قدمت ،یاا باه تعبیاری
سالیابی آنهاست .تحوالتی که از آغاز قرن بیستم تااکنون در جماعآوری و پاردازش دادههاا و پاژوهشهاای
باستانشناسی به وجود آماده اسات باه یاافتن روشهاای جدیاد تجزیاهوتحلیال دادههاا باهویاژه روشهاای
تاریخگذاری منجر شده است .باستان شناسان و متخصصان علوم باستانی سعی دارند با دستیابی باه روشهاای
صحیح تاریخگذاری پیشرفتهای فرهنگی و فنآوری در مکانی مشخص و نیاز تعیاین محادودهی زماانی ایان
پیشرفتها ،به بررسی فرآیند نفوذ و تأثیر پیشرفتهای علمی و فرهنگی جوامع مرتبط باا یکادیگر در منااطق
مختلف و شناخت چگونگی تحوالت همزمان در این جوامع بپردازند .به همین منظور در علام باساتانشناسای
فنون مختلفی بهطور مستقل ،یا در ارتباط با یکدیگر ،برای تعیین تاریخ یک شایء و یاا یاک اثار و در نتیجاه،
تاریخگذاری یک واقعه یا دوره به وجود آمدهاند (.)Renfrew and Bahn, 2008
زیست شناسان ،انسان دیرینه شناسان و پاتولوژیستها روی یافتههای استخوانی بررسیهای همه جانباهای
انجام میدهند .اولین قدم در انجام این بررسیها تعیین قدمت یافتههاا اسات .ساالیاابی یافتاههاایی همانناد
استخوان امکان بررسی تقدم و تأخر یا همزمانی گونههای مختلف انسانی کشف شده در یک محال مشاخص را
فراهم میکند .برای تعیین قدمت استخوان روشهای مختلفی وجود دارد این روشها را میتاوان باه دو گاروه
اصلی سالیابی مستقیم و غیر مستقیم دستهبندی کرد .انتخاب روش سالیابی به میزان نمونه ،محدوده زماانی
قابل سالیابی با روش مد نظر ،دقت مورد نیاز ،تجهیزات سالیابی در دسترس ،و نیز هزینه در نظر گرفته شده
برای آزمایشهای سالیابی بستگی دارد (هاشمی زرج آباد.)1383 ،
بهعنوانمثال برای نمونههای شاخص و انگشت شمار که میزان نمونهی در دسترس ،کام اسات ایان گوناه
مطالعات نیاز به روش و دستگاهی دارند که حداقل نمونه را برای آنالیز الزم داشته ،و نکته مهمتر آن است کاه
تا جای ممکن نمونه با روشهای غیر مخرب آنالیز شده و بیشترین نتیجه و داده را به محقاق دهاد .اماا بارای
نمونه آثاری که مقدار آن زیاد است و آنالیز صرفاً برای تکمیل کردن گزارشهای باستانشناسی انجام میشاود
حساسیت زیادی در کار نیست .بهعنوانمثال جمجمه پیلتدون* که یکای از آثاار شااخص و انگشات شامار در
جهان است نمیتواند با روش و دستگاهی مورد مطالعه قرار گیرد که به میزان زیادی نموناه احتیااج باشاد .در
سالیابی غیر مستقیم یافتهها ،با سالیابی الیههای فوقانی و تحتانی در برگیرندهی اساتخوانهاا باا روشهاای
مختلف ،قدمت نمونه تخمین زده میشود .بهعنوانمثال ،میتوان به سالیابی دیگر یافتهها مانند سفال و زغاال
که امکان سالیابی مستقیم و دقیق آنها وجود دارد اشاره نمود .برای سالیابی مستقیم و در صورت در اختیاار
داشتن مقدار کافی از نمونه ،از روشهای سالیابی مطلق مانند سالیابی رادیاو کاربن یاا ساالیاابی رزوناانس
اسپین الکترون† ( )ESRاستفاده میشود .استفاده از طیف نگار جرمی شتاب دهنده† ( )AMSبارای ساالیاابی
رادیو کربن ،با توجه به میزان کم نمونه مورد نیاز ،بسیار کارآمد است .به دلیل باال بودن هزینه تهیاه دساتگاه-
های مورد نیاز برای سالیابی  AMSو  ،ESRمراکز تحقیقاتی انگشت شماری در دنیا به این روشهای سالیابی

*

- Piltdown
- Electron spin resonance
‡
- Accelerated mass spectrometry
†
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مجهز هستند .اگر امکان سالیابی مطلق نمونهها فراهم نباشد در صورت لزوم میتوان از روشهاای ساالیاابی
مستقیم نسبی استفاده کرد که در این صورت ،در بیشتر موارد فقط توالی زمانی یافتهها در یک محل مشاخص
به دست میآید (بحرالعلومی.)152:1372 ،
در سالیابی نسبی ،اگر تعداد نمونههای در دسترس کافی باشد (در مقادیر میلیگرم) باا اساتفاده از روش-
های سالیابی شیمیایی ،مانناد روش فلوئاور ،اورانیاوم و نیتاروژن ( )FUNیاا روش راسمیزاسایون اسایدهای
آمینه* ،میتوان توالی نمونهها را نسبت به یکدیگر تعیین کرد .سالیابی مستقیم استخوانها اگر روناد فسایلی
شدن را طی کرده باشند معموالً امکان پذیر نیست .اگر سالیابی یافتهها بهطور مستقیم امکانپذیر نباشد مای-
توان از روشهای غیر مستقیم مانند تعیین قدمت الیهها در برگیرندهی یافتهها استفاده کرد بهطوریکه در هر
محل الیههای زیرین قدیمیترند و الیههای جوانتر به ترتیب روی آنها قرارگرفتهاند (همان.)155:
روش سالیابی  FUNبر اساس اندازهگیری میزان غلظت سه عنصر فلوئور ،اورانیوم و نیتروژن در نمونهی
استخوان مورد مطالعه صورت میگیرد .فلوئور در طبیعت معموالً بهطور عمده بهصورت فلوریت  CaF2یافت
میگردد و بهوفور در آبهای زیرزمینی به مقادیر متفاوتی وجود دارد ( .)Woittiez and Das, 1980در تماس
آبهای معدنی با استخوان ،یونهای فلوراید موجود در آب جایگزین گروه هیدروکسیل موجود در هیدروکسی
آپاتیت موجود در ماتریس معدنی استخوان و یا دندان میشوند (.)Kottler et al., 2002( )Eq. 1

با توجه به واکنش شدید فلوئور با هر مولکول دیگار و واکانش بسایار عاعیف باین فلوئوروآپاتیات و یاون
هیدروکسی ،فلوئوروآپاتیت یونهای اعافی دیگری را رد و بدل نمیکند .بناابراین میازان غلظات آن در زماان
تجمع یا همان انباشته شدن در حاد  %3/8از بافات اساتخوان خواهاد باود .میازان انباشاته شادن فلوئاور در
استخوان به شرایط آب و هوایی ،ترکیب شیمیایی محل ،مقدار رطوبت ،وععیت آبهای زیرزمینای و آبهاای
جاری محل و اکوسیستم محل بستگی دارد ( .)Kottler et al., 2002به دلیل تغییارات اقلیمای در زماانهاای
گذشته که میتوانسته موجب تغییر غلظت فلوئور در آبها شود و با توجه به این موعوع که بازساازی اقلیمای
گذشته همواره امکانپذیر نیست بهجای مقایسه غلظت فلوئور در نمونهها با نمونه شاهد ،تعیین نسابت فلوئاور
به پنتا اکسید فسفر ( )P2O5برای نمونهها در نظر گرفته میشود .بایستی توجه نمود که استخوان تازه در کال
حاوی  42درصد  P2O5است (بحرالعلومی.)152:1372 ،
با جایگزینی کامل فلوئور به جای گروه هیدروکسیل و تشکیل فلوئورآپاتیت ،Ca10(PO4)6F2 ،غلظت فلوئاور
در استخوان به حدود  %3/8میرسد ( Fبهجای  OHجایگزین شده است) (جادول  .)1رسام نماودار شااهد باا
𝐹%
 ( %𝑃2𝑂5نمونههای با قدمت مشخص انجام میشود.
محاسبه نسبت )× 100

- Amino acid racemization

*
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جدول  .1میزان جذب فلوئور در دورههای مختلف زمینشناسی ()%
دوران معاصر

<0/3

پلیِستوسن (دوران چهارم زمین شناسی)

1/5

ترشیاری (دوران سوم زمینشناسی)

2/3

مِزوسن

3/4

پالئوزولیک

3/7

بهصورت تجربی مشخص شده است که غلظت فلوئور در بازههای زمانی مختلف بهطور قابلتوجهی متفااوت
است بهطوریکه تهیه یک منحنی کالیبراسیون در سراسر جهان با توجه باه تاالشهاای انجاام شاده تااکنون
موفقیتآمیز نبوده است .مثالً نمونه چند هزارساله ممکن است دارای فلورین هماان کساانی باشاند کاه چناد
میلیون سال قبل میزیستهاند (.)Goksu et al., 1991
اورانیوم موجود در آبهای زیرزمینی نیز به آهستگی و طی زمانهای نسبتاً طوالنی با جاذب در اساتخوان،
جایگزین کلسیم در هیدروکسی آپاتیت می شود .جذب اورانیوم در استخوان ،دندان و شاا رونادی مشاابه باه
جذب فلوئور در این نمونهها داشته و تفاوت اصلی ،در سرعت جذب اورانیوم است .روش سالیابی اورانیاوم نیاز
به دلیل تأثیر شرایط محیطی ،فقط برای سالیابی نسبی مورد استفاده قرار میگیرد (بحرالعلومی.)152:1372 ،
نر افزایش غلظت این عنصر به دما و عوامال محیطای مانناد  pHو کاتالیزورهاایی کاه نقاش باازی ایفاا
میکنند بستگی دارد .جذب اورانیوم در محیط خشک بهساختی انجاام مایپاذیرد درحاالیکاه جاذب آن در
محیطهایی با سنگها و الیه های آتشفشانی بهتر از منااطق اساتوایی اسات .باه دلیال نااهمگن باودن توزیاع
اورانیوم درنمونه (براساس مشاهدات رد شکافت هستهای) ،باید نمونهبرداری از چند نقطاه انجاام شاود (هماان.)155 ،
بهطورکلی غلظت اورانیوم بهطور قابلتوجهی با محیطزیست زمین شناسی متفاوت است باهطاوریکاه سانگ
گرانیتی مادر و سنگهای آتشفشانی تمایل دارند در آبهای زیرزمینی مقادیر بااالیی از اورانیاوم تولیاد کنناد
درحالیکه رسوبات معموالً بهطور قابلتوجهی حااوی مقاادیر پاایینتاری از اورانیاوم هساتند ( Hedges and
.)Millard, 1995
نیتروژن نیز در استخوان و دندان ،و در گروههای آمینی اسیدهای آمینه موجود در سااختار کاالژن ،وجاود
دارد .استخوان تازه بهطورمعمول شامل  4الی  5درصد نیتروژن است البته میزان نیتروژن در افراد جوان بیشتر
از افراد مسن است .مطالعاتی که جارویس در سال  1997انجام داد مشخص کرد که افراد کهنسال رفتاهرفتاه
نیتروژن کمتری در استخوان خود ذخیره خواهند کرد درحالیکه میزان نیتروژن افراد جاوانتار بیشاتر اسات
(شاکل  .)1بنابراین بایستی توجه خاصی به این نکته معطوف گشته و قبل از انادازهگیاری نیتاروژن ،بایاد سان
تقریبی جسد را تعیین کرده و در ادامه ،با توجه به این نکات ،نتایج را تفسیر نمود (.)Jarvis, 1997
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شکل  .1رگرسیون خطی محتوای نیتروژن در  100گرم استخوان نسبت به زمان مرگ ()Jarvis, 1997

سرعت تخریب پروتئین استخوان بهشدت به شرایط محیطی ،مانند دما و رطوبت وابساته اسات .همچناین
میکروارگانیسم ها نیز در از بین بردن پروتئین استخوان نقش مهمی دارند .عوامل مؤثر بر روند تجزیه نیتاروژن
شامل درجه حرارت محیط ،ترکیب شیمیایی و ساختار فیزیکای محال قرارگیاری اساتخوان ،مقادار اکسایژن
محیط (اکسیژن کمتر ،تجزیه کندتر) ،سرمای شدید یا غلظت باالی نمک ،برخی بیماریهاا ،ساموم (کناد کاردن یاا
متوقف کردن فعالیت باکتریها) و ...میباشند ( .)Reiche et al., 2003اما بهطورکلی پس از  250هزار تا  300هزار
سااال ،در درجااه حاارارتهااای گوناااگون ،میاازان نیتااروژن موجااود در اسااتخوان بساایار ناااچیز و تقریباااً
غیرقابلاندازهگیری خواهد بود.
با وجود تمام نکاتی که ذکر شد برای نمونههای مختلفی که در یک محل یافت شدهاند بهخوبی میتاوان از
روش  FUNبرای تعیین قدمت نسبی نمونههای استخوان استفاده کرد (بحرالعلاومی .)154:1372 ،مبنای اساتفاده
از اندازهگیری غلظت این عناصر در تعیین قدمت نسبی نیز بر این اساتوار اسات کاه هرچاه اساتخوان عناصار
فلوئور و اورانیوم را بیشتر جذب کند سن قدیمیتری داشته و هر چه میزان نیتروژن آن بیشتر باشد اساتخوان
سن کمتری خواهد داشت .پژوهش حاعر رویکردی جهت ارزیابی کارایی روش سالیابی  FUNدر محیطهاای
نمکی بر مبنای نتایج حاصل از سالیابی مطلق رادیو کاربن هسات باهطاوریکاه تاوالی تقادم و تاأخر نموناه
استخوانهای مردان نمکی با روش سالیابی نسبی  FUNتعیین خواهد شد.
 .2معرفی نمونههای مورد مطالعه ،روشها و دستگاههای مورد استفاده
انتخاب نوع استخوان و چگونگی و میزان نمونهبرداری به شیوه کار و نوع دستگاه آنالیز و پرسشهایی که قبال
از انجام آنالیز مطرح هستند وابسته هسات .باا توجاه باه پاژوهش گراپاه کاه در آن باه چگاونگی و اهمیات
نمونهبرداری از استخوانهای باستانی توجه زیادی شده است دالیل علمی جهت آناالیز هرکادام از بخاشهاای
استخوان ارائه داده است .در پژوهش مذکور ،مناسبترین مکان برای سالیابی نسبی  FUNدنده و ساق پا ذکر
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شده است ( .)Grupe, 1988بررسی دادههای منتشرشده نشان میدهد کاه بسایاری از قطعاات اساکلت بارای
تجزیهوتحلیل عناصر ،احتماالً بسته به نوع استخوان ،میزان آسیب ،ابزارهای موجود و دمای نگهاداری انتخااب
شدهاند.
 .1-2نمونه استخوانهای مردان نمکی

معادن نمک از جمله مکانهایی هستند که به دلیل محدود بودن فعالیت میکروارگانیسمهای تخریبگار ،ماواد
آلی بهخوبی در داخل آنها حفظشده و باقی میمانند .درواقع ،ویژگی حفظکننادگی نماک دلیال ساالم بااقی
ماندن بسیاری از اشیا از جمله اشیای تهیهشده از مواد آلی است .نمونههای مورد مطالعه در ایان پاژوهش نیاز
در یک معدن نمک (معدن نمک چهرآباد زنجان) یافت شدهاند که از نظر جغرافیایی و زمینشناسی در یک منطقاه
نیمه کوهستانی و یک ناحیه وسیع با رسوبات رسی و نمکی واقع شده است .شکل  2اسکلتهای یافت شده در
این معدن نمک و محل نمونهبرداری از سه اسکلت انسانی شماره دو ،سه و پنج را نشان میدهد.

شکل  .2مردان نمکی معدن چهرآباد و محل نمونهبرداری از اجساد شماره دو ،سه و پنج یافت شده در این معدن
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بر اساس نتایج تاریخگذاری رادیو کربن نمونههای مورد مطالعه که توسط پروفسور مارک پوالرد در دانشگاه
آکسفورد انگلستان انجام شده است (جدول  )2مشخص گردیده که مرد نمکای دو باه دوره ساساانیان مرباوط
بوده و قدمت مرد نمکی سه و احتماالً پنج به  2300سال قبل باز میگردند (.)Pollard et al., 2008
جدول  .2نتایج حاصل از سالیابی رادیو کربن مومیاییهای مردان نمکی ()Pollard et al., 2008
Calibrated date BC/AD
)(95.4%
130 AD (95.4%) 410 AD
80 AD (3.4%) 110 AD
410 AD (95.4%) 540 AD
440 AD (7.4%) 490 AD
410 BC (79.9%) 350 BC
510 BC (95.4%) 360 BC

Delta
15N
14.4
13.7
8.5
14.7
15.1

Delta
13C
-16.4
-18.2
-20.3
-22.6
-23.1
-20.2

error
55
27
29
31
29
28

C14
age
1800
1504
2336
2376
2262
2286

Sample
description
Human bone
Human skin
Human soft
Shoe leather
Human soft
Human skin

Mummy

OXA number

SM1
SM2
SM3
SM3
SM4
SM5

OXA-4814
OXA-16831
OXA-15222
OXA-15500
OXA-15028
OXA-16832

 .2-2آمادهسازی نمونه برای اندازهگیری میزان فلوئور

برای انجام این اندازهگیری در ابتدا بایستی حدود دو گرم از نمونه استخوان با آب مقطر چند بار شسته شاده و
خاکهای سطحی آن برداشته شود .اگر استخوان بسیار آلوده باشد میتوان از حمام التراساونیک نیاز اساتفاده
کرد .سپس استخوان به مدت  48ساعت در دمای  70 °Cحرارت دیده و با استفاده از وسایل مکانیکی تمیاز و
هاون به پودر تبدیل میشود .در ادامه ،از پودر مورد نظر حدود یک گرم وزن شده و در یک بشر تمیاز ریختاه
میشود .سپس  12میلیلیتر از اسید پرکلریک نیم موالر را داخل بشر حاوی یک گرم پاودر اساتخوان ریختاه،
 24میلیلیتر آب مقطر بدون یون به آن افزوده و در انتها 24 ،میلیمتر باافر تیازآب* باه آن اعاافه مایشاود
( .)Worbel, 2007الزم به ذکر است که بافر تیزآب شامل مواد زیر هست :چهار گارم † 57 ،CDTAمیلایلیتار
اسید استیک ،و  57گرم کلرید سدیم که همگی در  500میلیلیتر آب مقطر حل شده و باافری باا  pHباین 5
الی  5/5تولید مینمایند (.)Schurr and Gregory, 2002; Chlubek et al., 1996
بعد از اینکه محلول مورد نظر آماده شد میزان فلوئور آن با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر مرئی/ماورای
بنفش مدل  Spectronic Helios Alphaساخت کشور انگلستان ،و منحنی کالیبراسیون اندازهگیری شاد .ایان
آنالیز چند بار تکرار شد تا میزان خطای اندازهگیری به حداقل کاهش یابد.
 .3-2آمادهسازی نمونه برای اندازهگیری میزان اورانیوم

برای اندازهگیری میزان اورانیم از دستگاه پالسمای جفت شده القایی-طیف سنج جرمی† ()ICP-MS
مدل  Varian Radial 735ساخت شرکت  Agilentآمریکا استفاده شد .طیفسنجی پالسمای جفت شده
القایی ازجمله روشهای طیفسنجی اتمی است که در آن اتمیزه شدن عناصر به کمک محیط گرم پالسما
صورت میپذیرد .این روش در مقایسه با روشهای دیگر ،روشی حساستر ،با حد تشخیص بهتر و تکرارپذیری
باالتر است ( .)Tomassettil et al., 2014از تلفیق این روش با طیفسنج جرمی میتوان برای افزایش
*

- TISAB
- Cyclohexylenedinitrilotetraacetate
‡
- Inductively coupled plasma-mass spectrometry
†
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قابلیتهای این روش استفاده کرد .اندازهگیری غلظت اورانیوم بهصورت درصد اکسید اورانیوم ( )U3O8هست
که مقدار آن در نمونههای تازه دو صدم درصد بوده ،درحالیکه در نمونههایی با قدمت  1میلیون سال مقدار
آن به  600 ppmمیرسد (.)Turner-Walker, 2007
بهطورکلی غلظت اورانیوم بهطور قابلتوجهی با محیطزیست زماینشناسای متفااوت اسات .میال ترکیبای
اورانیوم با استخوان شناخته شده است و استخوان در طول مدت دفن ،اورانیوم جذب میکند .در فرآیندی کاه
بهصورت مصنوعی در یک آزمایشگاه شبیهسازیشده بود مشخص شد که نمونههای باستانی سازگاری مناسابی
در جذب یون اورانیل ( )𝑈22+موجود در آبهای زیرزمینی ،طی مکانیسم تباادل یاونی دارناد ( Goksu et al.,
.)1991
 .4-2آمادهسازی نمونه برای اندازهگیری میزان نیتروژن

برای آمادهسازی نمونه و تعیین غلظت نیتروژن موجود در آنها نیز ابتدا نمونهها با آب مقطار و باا اساتفاده از
حمام التراسونیک تمیز میشوند و سپس با آسیاب بهصورت پودر درمایآیناد .بارای تعیاین غلظات نیتاروژن
میتوان از روش های مختلفی استفاده کرد .در روش استخراج شیمیایی کالژن 10 ،میلیگارم نموناه در اساید
سولفوریک غلیظ تا  70 °Cحرارت داده میشود درحالیکه محلول در حین سرد شدن با افزودن هیدروکساید
سدیم خنثی می شود .در این پژوهش ،میزان نیتروژن موجود در استخوان با دو روش  CHNSو روش کجلدال*
اندازهگیری شد.
دستگاه آنالیز  CHNSیکی از پیشرفتهترین دستگاههای مورد اساتفاده در آناالیز دساتگاهی جهات تعیاین
میزان دقیق عناصر ساولفور ،نیتاروژن ،هیادروژن و کاربن موجاود در نموناه ترکیباات آلای و معادنی اسات
( .)Thompson, 2008در فرآیند احتراق کوره در حدود  ،1000 °Cکربن به دیاکسید کربن ،هیدروژن به آب،
نیتروژن به گاز نیتروژن/اکسیدهای نیتروژن ،و گوگرد باه دیاکساید گاوگرد تبادیل مایشاوند ( Analytical
 .)Methods Committee, 2006اگر در نمونه عناصر دیگری از جمله کلار وجاود داشاته باشاد آنهاا نیاز باه
محصوالت احتراق ،مانند کلرید هیدروژن ،تبدیل میشوند ( .)Thompson, 2008دستگاه آنالیز ماورد اساتفاده
در این پژوهش مدل ( Euro EA 3000ساخت کشور ایتالیا) بود.
روش کجلدال نیز روش استاندارد تعیین نیتروژن است .این روش شامل سهگام اساسی است .بخش اول
شامل مرحله هضم میشود که در این مرحله ،نمونه استخوان در اسید سولفوریک غلیظ در حضور  2کاتالیزور
جوشانده شده که در اینجا حرارت باعث تسریع در عملکرد هضم میشود .بخش دوم شامل مرحله تقطیر است
که در این مرحله ،ازت موجود در نمونه استخوان که در مرحله اول کامالً هضم گردیده بهصورت گاز آمونیاک
آزاد میشود .این گاز که بهصورت بخار است پس از عبور از مبرد به مایع تبدیل شده و وارد محلول
اسید بوریک موجود در ارلن میشود و بورات آمونیوم تولید میکند .بخش سوم شامل مرحله تیتراسیون است
که در این مرحله ،بورات آمونیوم تشکیل شده در مرحله قبلی با اسید هیدروکلریک  0/1نرمال تیتر میشود
(.)Fearon, 1920; Persson, 2008

Kjeldahl

*
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برای پردازش آماری دادهها و پی بردن به چگونگی روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته نیز از نرمافزار
آماری ) SPSS (v 20استفاده گردید.
 .3نتایج و بحث
اندازهگیری غلظت عناصر فلوئور ،اورانیوم و نیتروژن در نمونهی استخوانهای مردان نمکی شامارهی دو ،ساه و
پنج ،و مقایسهی آنها با یکدیگر میتواند به تعیین تقدم و تأخر زمان مدفون شدن آنها ،و یا به عباارت بهتار،
به سالیابی نسبی آنها منجر گردد.
 .1-3اندازهگیری فلوئور موجود در نمونه استخوانهای مورد مطالعه

آمادهسازی نمونهها و اندازهگیری میزان فلوئور آنها با دستگاه اساپکتروفتومتر بارای هار نموناه دو باار تکارار
گردید که نتایج بهدستآمده در جدول  3نشان داده شدهاند .بایستی توجه نمود که یون فسفات باعث میشاود
نتایج آزمایش اندازهگیری فلوئور نادرست باشند .به این ترتیب که یونهای فسفات باعث میشوند غلظت یاون
فلوراید کمتر از میزان واقعی آن ظاهر شده و از محیط استخوان حذف شاوند .باا حاذف یاونهاای فسافات از
استخوان در جریان اندازهگیری ،میتوان نتایج قابل استنادتری ارائه داد (( )Chlubek et al., 1996جدول .)3
برای محاسبه میزان فسفات در نمونههای مورد مطالعه از رابطهی زیر استفاده میشود ( Woittiez and
.)Das, 1980
10

𝐹%
×
𝑃2 𝑂5 %

= 𝐴 )میزان خالص فلوراید()(Eq. 2

با استفاده از رابطه باال میتوان میزان تأثیرگذاری یون فسافات را در نتیجاه آزماایش انادازهگیاری کارد و
میزان آن را حذف کرده و نتایج قابل استنادتری ارائه نمود .با توجه به اینکه هر چه میزان فلوئور در اساتخوان
زیاد باشد نشاندهندهی این است که این استخوان مدت زمان بیشتری در زیر خاک مانده و سن بیشتری دارد
معلوم گشت که اسکلت شماره دو نسبت به اسکلت شماره سه و پنج فلوئور کمتری جاذب کارده و در نتیجاه،
مدت زمان کمتری زیر خاک بوده و قدمت کمتری دارد .استخوان مومیایی شماره سه فلوئور بیشتری از شماره
دو و کمتر از مومیایی شماره پنج جذب کرده است پس قدیمیتر از اسکلت شاماره دو و جدیادتر از اساتخوان
مومیایی شماره پنج هست (جدول .)3
جدول  .3نتایج حاصل از اندازهگیری میزان فلوئور و  P2O5توسط دستگاه اسپکتروفتومتر
مرد نمکی شماره دو
نمونه و گونه مورد

میزان

فلوئور

P2O5
()%

دنده سمت راست

0/98

23/0

4/26

دنده سمت چپ

0/97

25/0

3/88

مطالعه

()%

خالص
فلوراید

مرد نمکی شماره سه
میزان

فلوئور

P2O5
()%

1/01

18/0

5/61

1/06

23/0

4/60

()%

خالص
فلوراید

مرد نمکی شماره پنج
میزان

فلوئور

P2O5
()%

1/44

16/0

9

1/40

15/0

9/3

()%

خالص
فلوراید
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برای پی بردن به چگونگی رابطهی بین غلظت ایان دو گوناهی شایمیایی از تجزیاهوتحلیال آمااری آناالیز
واریانس ( )ANOVAاستفاده شد .در یک تحلیل آماری رد کردن فرعیه صفر بهعنوان نتیجه معنیدار* نامیاده
میشود .این مقدار که به سطح معنیداری دوطرفه یا بهطور خالصه به  Sigمعروف است عددی است بین  0تاا
 1و معیاری برای رد کردن یا پذیرفتن فرض  H°:R = 0هست .درصورتیکه فرض  H°:R = 0رد نشاود میاان
دو متغیر استقالل وجود دارد و اگر  H°:R = 0رد شود به این معنی است که میان دو متغیار وابساتگی وجاود
دارد و یا متغیری که در ) Row(sوارد شده بر روی متغیاری کاه در ) Column(sآماده ،تأثیرگاذار اسات .اگار
مقدار  Sigاز مقدار ( aخطای نوع اول تحقیق آماری) کوچکتر و یا مساوی آن باشد ( )Sig ≤aآنگاه فارض H°
رد میشود و یا در اصطالح ،میان دو متغیر همبستگی وجود داشته و متغیار مساتقل بار روی متغیار وابساته
تأثیرگذار است.
شکل  3بازه زمانی مابین  1400تا  2500سال قبل را در محدوده ماردان نمکای معادن نماک زنجاان بار
اساس نتایج حاصل از نسبت پنتا اکسید فسفر/فلوئور در مقابل سالیابی رادیو کربن شامل میشود.

شکل  .3نمودار شاهد نسبت فلوئور به پنتا اکسید فسفر با قدمتهای مشخص رادیو کربن مردان نمکی

بر اساس نتایج بهدستآمده از آنالیز فوق بر روی استخوان مردان نمکی شمارههای دو ،سه و پنج (جادول 3

و شاکل  )3مشخص میشود مرد نمکی شماره پنج فلوئور بیشتری نسبت به مرد نمکی شاماره دو و ساه جاذب
کرده است در نتیجه قدیمیتر از دو مرد نمکی دیگر است .مرد نمکی شماره سه نیز فلوئور بیشتری نسابت باه
مرد نمکی شماره دو جذب کرده است و گویایی قدیمیتر بودن آن نسبت به مرد نمکی شاماره دو اسات؛ و در
آخر مرد نمکی شماره دو فلوئور کمتری نسبت به مرد نمکی شماره سه و پنج جذب کرده و تدفین جدیادتری
Significant

*
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را نشان میدهد .بر اساس نتایج پردازش آماری دادههای بهدستآمده توسط نرمافزار  ،SPSSعاریب اطمیناان
دادههای فلوئور با نتایج رادیو کربن  %95هست .این بدان معناست که تفاوت معناداری باین ایان دو دساته از
دادهها وجود دارد.
 .2-3اندازهگیری اورانیوم موجود در نمونه استخوانهای مورد مطالعه

اورانیوم موجود در آبهای زیرزمینی به آهستگی و طی زمانهای نسبتاً طوالنی با جذب در استخوان باهجاای
کلسیم در هیدروکسی آپاتیت جایگزین میشود .جذب اورانیوم در استخوان ،دندان و شاا رونادی مشاابه باه
جذب فلوئور در این نمونهها دارد (بحرالعلاومی .)152:1372 ،در این پژوهش از دنده سمت راسات و چام ماردان
نمکی شماره دو ،سه و پنج ،نمونهبرداری شد و برای دقت بیشتر اندازهگیری ،این آناالیز دو باار تکارار گردیاد
(جدول .)4
جدول  .4نتایج حاصل از اندازهگیری میزان اورانیوم ( )ppmدر نمونه دنده استخوانهای مردان نمکی
نمونه مورد مطالعه

مرد نمکی شماره دو

مرد نمکی شماره سه

مرد نمکی شماره پنج

دنده سمت راست

0/47

0/52

0/67

دنده سمت چپ

0/50

0/52

0/63

 .1-2-3رگرسیون خطی بین  C14و U3O8

نتایج حاصل از آنالیز رگرسیون خطی بین تاریخگذاری رادیو کربن و اکسید اورانیاوم در جادول  5آورده شاده
است .بر اساس این نتایج ،ازآنجاییکاه مقادار  Sig = 0/019در ( )Coefficientsکوچاکتار از  0/05اسات در
نتیجه متغیرها به همدیگر وابسته هستند .میزان  bنیز بزرگتر از صفر اسات ( ،)1/310کاه در نتیجاه ارتبااط
مستقیمی بین متغیرها وجود دارد .همچنین ،میزان  Rبرابر با  0/807هست که در نتیجه ،عاریب همبساتگی
دادهها نیز مقدار باالیی هست.
جدول  .5رگرسیون خطی و ضریب اطمینان از نسبت اورانیوم با نتایج تاریخگذاری رادیو کربن
Sig.
0/068
0/019

Standardized
coefficients
beta

Model
Summary
R

0/703

0/807

Unstandardized
Coefficients
b
Std. error
1/310
0/125
0/000

0/000

Model
)(Constant
f.p. ratios

سادهترین بیان رابطه میان دو اندازهگیری یک خط راست هست .وقتی دادهها همه در امتداد هم روی خط
راست قرار میگیرند گفته میشود که میان دو متغیر رابطهای کامل وجود دارد .همهی توان تحلیل رگرسایون
به تفسیر این خط و چگونگی قرار گرفتن این دادهها روی آن بستگی دارد (نیکنامی.)223:1387 ،
شکل  4بازه زمانی ما بین  1400تا  2700سال قبل در محدوده معدن مردان نمکای زنجاان را بار اسااس
نتایج حاصل از اندازهگیری نسبت اورانیوم با سالیابی رادیو کربن نشان میدهد.
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شکل  .4نمودار شاهد نسبت اورانیوم با قدمتهای مشخص رادیو کربن مردان نمکی

بر اساس نتایج مندرج در شکل  4و جدول  4مشخص میشود مرد نمکای شاماره پانج اورانیاوم بیشاتری
نسبت به مرد نمکی شماره دو و سه جذب کرده است در نتیجه قدیمیتر از دو مارد نمکای دیگار اسات .مارد
نمکی شماره سه نیز اورانیوم بیشتری نسبت به مرد نمکی شماره دو جذب کرده ،که گویایی قادیمیتار باودن
آن نسبت به مرد نمکی شماره دو است؛ و در آخر ،مرد نمکی شماره دو نیز اورانیاوم کمتاری نسابت باه مارد
نمکی شماره سه و پنج جذب کرده و تدفین جدیدتری را نشاان مایدهاد .بار اسااس نتاایج پاردازش آمااری
دادههای بهدستآمده توسط نرمافزار  ،SPSSعریب اطمینان آزمون رگرسیون خطای ایان دو دساته داده نیاز
 95%هست.
 3-3اندازهگیری نیتروژن موجود در نمونه استخوانهای مورد مطالعه

برای قضاوت درباره تعیین قدمت نمونهها بر اساس اندازهگیری میزان نیتاروژن موجاود در اساتخوان ،بایساتی
نمودارهای شاهد ،با استفاده از نسبت نیتروژن به فسفر و تعیین این نسبت باا نموناههاایی باا سان معلاوم ،و
همچنین تهیه نمودارهای شاهد با استفاده از نسبت کربن به نیتروژن و نیتروژن به فسافر ،ترسایم گردناد .باا
توجه به نتایج آنالیز  ICP-MSنمونه استخوانهای دنده مردان نمکی ،میزان فسفر و کربن نمونه استخوانها در
جدول  6آورده شدهاند.
نمودارهای شاهد را با استفاده از نسبت کربن به نیتروژن ( )C/Nنیز ترسیم میکنند چراکه نسابت  C/Nدر
کالژن تقریباً ثابت و بر اساس کربن= 2/5و نیتروژن= 1بنا نهاده شده اسات .باا ایان روش همچناین مایتاوان
معلوم کرد که آیا غلظت کربن در نمونه برای سالیابی با روش رادیو کربن به میزان کاافی اسات یاا خیار .باه
دلیل تأث یر شرایط محیطی در روند کاهش غلظت نیتروژن در استخوان ،نمودارهای شااهد بایاد بارای منااطق
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مختلف بهطور جداگانه و با استفاده از نمونههایی با قدمت معلاوم رسام شاوند .روش ساالیاابی نیتاروژن باه
خصوص در مواردی که میزان نمونه برای سالیابی مطلق کافی نیست بسیار مفید هست اما بادیهی اسات کاه
نتایج این نوع سالیابی را نباید بهعنوان سن مطلق نمونه تفسیر کرد .هرچه شارایط محیطای و تغییارات آن و
در نتیجه سرعت تجزیه نمونه دقیقتر تعیین شود دقت اندازهگیریها نیز افزایش مییابد .البته برای نمونههای
قدیمیتر ،خطاهایی حتی در حدود  ±10000سال نیز قابلقبول میباشند (بحرالعلومی.)157:1372 ،
جدول  .6میزان کربن و فسفر موجود ( )%در نمونه استخوانهای مردان نمکی
نمونه و عنصر

مرد نمکی شماره دو

مرد نمکی شماره سه

مرد نمکی شماره پنج

مورد مطالعه

کربن

فسفر

کربن

فسفر

کربن

فسفر

13/20

2/75

8/00

2/25

7/25

2/50

13/00

3/00

12/50

2/70

6/00

2/00

دنده سمت
راست
دنده سمت چپ

نتایج حاصل از اندازهگیری نیتروژن توسط آنالیز  CHNSو آنالیز  Kjeldahlکه در جدول  7نشان داده شده
است نشان میدهد مرد نمکی شماره دو نیتروژن بیشتری در بافت استخوان داشته ،که این مقدار به ترتیب در
مرد نمکی شماره سه و پنج کمتر هست.
جدول  .7نتایج حاصل از اندازهگیری نیتروژن ( )%توسط آنالیز  CHNSو Kjeldahl
نمونهی مورد

مرد نمکی شماره دو

مرد نمکی شماره سه

مرد نمکی شماره پنج

مطالعه

CHNS

Kjeldahl

CHNS

Kjeldahl

CHNS

Kjeldahl

دنده سمت راست

3/48

3/20

2/40

2/30

2/15

2/45

دنده سمت چپ

3/55

3/25

3/30

2/95

1/8

2/45

شکل  5بازه زمانی مابین  1400تا  2700سال قبل در محدوده معدن ماردان نمکای زنجاان را بار اسااس
نتایج حاصل از استخراج نسبت نیتروژن به فسفر با سالیابی رادیو کربن ،نشان میدهد.
بر اساس اندازهگیریهای صورت گرفته بر روی استخوان مردان نمکی شمارهی دو ،ساه و پانج (جادول  7و
شکل  )5مشخص گردید مرد نمکی شماره پنج  N/Pکمتری نسبت باه مارد نمکای شاماره دو و ساه در بافات
استخوان دارد (نسبت بهدستآمده از روش  CHNSو کجلدال به ترتیب برابر با  0/865و  0/901هست) که باه معناای آن
است که نیتروژن بیشتری ازدستداده و در نتیجه ،قدیمیتر از دو مارد نمکای دیگار اسات .میازان  N/Pمارد
نمکی شماره سه با استفاده از روش  CHNSو کجلدال به ترتیب برابر با  0/906و  1/222هست کاه در نتیجاه
 N/Pبیشتری در بافت استخوان نسبت به مرد نمکی شماره پنج داشته و بنابراین ،نسبت به مرد نمکای شاماره
پنج جدیدتر است .میزان  N/Pمرد نمکی شماره دو نیز به ترتیب برابر با  1/265و  1/183هست که در نتیجه،
میزان  N/Pآن نسبت به مرد نمکی شماره سه و پنج بیشتر است که ازاینرو ،نسبت به مرد نمکی شماره سه و
پنج جوانتر است .در اینجا نیز بر اساس نتایج پردازش آماری دادههای بهدستآماده توساط نارمافازار ،SPSS
عریب اطمینان آزمون رگرسیون خطی این دو دسته از دادهها  %95هست.

 /54همسنجی سالیابی نسبی فلوئور ،اورانیوم ،و نیتروژن ( )FUNباسالیابی مطلق رادیوکربن درمحیطهای نمکی

شکل  .5نمودار شاهد نسبت  N/Pبا قدمتهای مشخص رادیو کربن مردان نمکی

 .4نتیجه
در این پژوهش ،نتایج بهدستآمده از اندازهگیری میزان فلوئور ،اورانیوم و نیتروژن ،جهت تااریخگاذاری نسابی
دادهها (روش  ،)FUNبا نتایج حاصل از تاریخگذاری مطلق رادیو کربن که توسط پاوالرد در دانشاگاه آکسافورد
انجام شده ،مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند و میزان افتراق و اشتراک آنها اندازهگیری شاد .میازان معنااداری
بین فلوئور به فسفات با نتایج حاصل از سالیابی رادیو کربن استخوان مردان نمکی  0/045اسات .درحاالیکاه
میزان معناداری بین اورانیوم با نتایج رادیو کربن استخوان مردان نمکی  ،0/041میزان معناداری بین کربن باه
نیتروژن با سالیابی رادیو کربن مردان نمکی  ،0/038و میزان معناداری نیتروژن به فسفر باا نتاایج ساالیاابی
رادیو کربن برابر با  0/031هست .در تمامی نسبتها ،سطح معناداری حاصله کوچکتر از  0/05هسات کاه در
نتیجه ،ادعا درباره ارتباط مستقیم بین این متغیرها صادق هست .با توجه به اینکاه عاریب همبساتگی ( )Rدر
تمامی نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل  SPSSعناصر یاد شده باالتر از  0/800و نزدیاک باه یاک هسات (عاریب
همبستگی فلوئور به فسفات با نتایج رادیو کربن برابر با  ،0/891عریب همبستگی اورانیاوم باا نتاایج رادیاو کاربن ماردان نمکای
 ،0/807عریب همبستگی  C/Nبا نتایج رادیو کربن مردان نمکی  ،0/924و عریب همبستگی  N/Pبا نتایج رادیاو کاربن ماردان

نمکی  0/877اسات) ،میزان همبستگی باالیی بین متغیرهای این دو روش وجود دارد .برای تمامی نتایج حاصل از
آنالیز  SPSSعناصر فلوئور ،اورانیوم و نیتروژن ،فاصله اطمینان  %95هست که بیانگر صحت و دقت باالی آناالیز
در نمونهها است .مقایسهی نتایج با دادههای تاریخگذاری رادیو کربن نشان میدهد که سالیاابی نسابی FUN
تقدم و تأخر این سه نمونه استخوان مومیاییهای مردان نمکی را بهدرستی نشان داده است .همچنین با توجاه
به اشتراک بسیار زیاد بین نتایج روش سالیابی رادیو کربن و  FUNمردان نمکی ،میتوان گفت که ایان روش
تاریخگذاری در مورد استخوانهای باستانی که بهخوبی محافظتشدهاند بهخوبی قابل استفاده هست.
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 به خااطر در اختیاار گذاشاتن،مسئولین مجموعهی میراث فرهنگی استان زنجان و جناب آقای ابوالفضل عالی
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برهمکنشهای فرهنگی عصر مفرغ مازندران بر پایه دادههای سفالی
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تاریخ دریافت 1395/5/18 :؛ تاریخ پذیرش1397/3/30 :

چکیده
تحلیل روابط درون و برون منطقهای دوران مفرغ در جلگه مازندران و دشتهای میانکوهی آن بر اساس سفال ،مسئلهی اصلی
پژوهش حاضر است .سفالهای شاخص این دوران ،خاکستری و سیاه براق و سفال قرمز ساده و منقوش (مفرغ قدیم) بوده است.
نگارندگان ،چگونگی وجود این سفالها را در هفت محوطهی کاوششده و هشت محوطهی بررسیشده در این منطقه ،ارزیابی و با
سفالهای مناطق همجوار مقایسه نمودند .این پژوهش اوال مشخص نموده که ،تولید سفالهای طیف قرمز و خاکستری در دوره
مفرغ قدیم در اغلب این محوطهها به موازات هم در جریان بوده و لذا ،فناوری سفال دوران مفرغ مازندران به صورت یک جریان
درونی و تدریجی تحول یافته است؛ ثانیا ،شباهت سفالهای محوطههای بخش شرقی مازندران با مراکز دوران مفرغ دشتهای
گرگان و دامغان ،و تشابه سفالی تپههای این دوره در بخش غربی منطقهی مورد مطالعه با محوطههای مناطق شمال غربی ،موجب
تقویت نظریهی وجود برهمکنشها بین مناطق مذکور گردیده است.
واژههای کلیدی :مازندران ،دوران مفرغ ،برهمکنش فرهنگی ،سفال خاکستری براق.

* رایانامهی نویسنده مسئول:
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 .1مقدمه
پرداختن به موضوع برهمکنشهای فرهنگی یکی از مؤلفههای بازسازی تاریخ اجتماعی جوامع بشری بر اساس
مدارك مادی است که از نیمه قرن بیستم میالدی در چارچوب مطالعهی تغییرات سازمانهای اجتماعی
باستان مورد توجه قرار گرفت ( .)Childe, 1951از نیمه قرن بیستم میالدی به بعد تالشی صورت پذیرفت تا
تغییرات فرهنگی جوامع گذشته در رابطه با منابع زیستمحیطی و از دیدگاهی فرایندمحوری و تطورگرایانه
توضیح داده شود ( .)Steward, 1942; White, 1959این مباحث رفتهرفته در قالب بررسی پیچیدگیهای
اقتصادی و اجتماعی ( )Service, 1971; Sahlins, 1972و مطالعهی روابط و مناسبات اجتماعی و اقتصادی
جوامع باستان ،گسترش و بهبود یافت ( .)Polanyi, 1963پس از آن ،به اهمیت رویکردهای زیستبومشناختی
در توضیح محوطهها و یافتههای باستانی پی برده شد ( .)Clark, 1989تحت تأثیر رویکردهای باستانشناسی
جدید در راستای بازشناسی تاریخ اقتصادی و اجتماعی باستانیان ،موضوعاتی نظیر سازمان و مقیاس تولید و
توزیع ،و برهمکنشهای فرهنگی مطرح شد ( ;Peacock, 1981; Van der Leeuw, 1981, 1987; Rice, 1987
.)Arnold, 1991; Costin, 1991; Clark, 1995

برهمکنشهای فرهنگی بین مناطق مختلف در آسیای جنوب غربی از نیمهی دوم هزارهی چهارم ق.م آغاز
شده و در خالل هزارهی سوم تا میانهی هزارهی دوم ق.م تداوم یافته است .در جریان این برهمکنشها،
شبکههای تجاری ،سازوکارهای تبادل مواد خام و دستساختهها ،و ارتباطات برونمنطقهای پدیدار شد؛
زمینهی جابهجایی افراد جوامع و انتقال اندیشهها فراهم گشت؛ ارکان سیاست و نهادهای مرکزی شکل گرفت؛
و پیچیدگیهای اقتصادی-اجتماعی و تخصصپذیری به وجود آمدWright, 1984; Brumfiel & Earle, ( .
 .)1987; Zeder, 1988; Earle, 1997; Wright and Johnson, 1975: 267; Chapman, 2003فالت ایران
نیز نقش مهمی در فرایند تحوالت هزارههای چهارم و سوم ق.م در آسیای جنوب غربی ایفا نموده است ( Tosi,
Malek Shahmirzadi & Joyenda, 1992; Kohl, 1978; Lamberg-Karlovsky & Kohl, 1971; Potts,
) .1994; Thornton, 2013; Thornton, Gursan-Salzmann & Dyson, 2013کاوشهای باستانشناختی در

برخی محوطههای شاخص نظیر تورنگتپه و یاریمتپه در دشت گرگان و تپه حصار در دشت دامغان ،زمینهی
پژوهش در باره چگونگی تحوالت عصر مفرغ را فراهم نمودهاند؛ اما ،کمبود پژوهشهای مستقل و هدفمند در
بخشهای شمالی البرز مرکزی و کرانههای جنوبی دریای مازندران خاصه استان مازندران ،باعث گردیده که
درك کافی و مناسبی از تحوالت دوران مفرغ نسبت به سایر مناطق فالت ایران و به دنبال آن ،فرصت مطلوبی
برای انجام تحقیقات تطبیقی و مطالعهی برهمکنشهای فرهنگی با مناطق پیرامونی نداشته باشیم.
گونهشناسی و سبکشناسی سفال یکی از اساسیترین راهها برای درك برهمکنشهای فرهنگی است.
بدین منظور ،در مقاله حاضر گونهشناسی سفالهای دوره مفرغ محوطههای شرقی و مرکزی مازندران مانند
محوطههای گوهرتپه ،تپه ترکام ،غار کمیشان و تپه قلعهکش با مرجع قراردادن سفالهای مکشوفه از مناطق
همجوار صورت پذیرفت .این سفالها ،بیشترین مشابهت را با سفالهای حصار  ،)Schmidt, 1937) IIIشاهتپه
 (Arne, 1945) IIA-Bو تورنگتپه  (Deshayes, 1976) IIIنشان میدهند .اما در غرب مازندران ،سفالهای
عصر مفرغ تپه کالر از نظر شکل و تزیینات با سفالهای گودین  ،)Young, 1969: 44, fig. 24( IVدوره K
گویتپه ( ،)Brown, 1951: 45, fig. 14و آثار دوره مفرغ قدیم یانیقتپه ( Burney, 1961: 1, LXXIII. No.
 )49شباهت دارند.
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 .۲بومشناسی حوزه پژوهش
استان مازندران با مساحتی بالغ بر  ۲۳٬۸۳۳کیلومتر مربع ،بین  ۳5درجه و  ۳۶دقیقه تا  ۳۶درجه و 5۸
دقیقه عرض شمالی و  5۰درجه و  ۲۱دقیقه تا  5۴درجه و  ۸دقیقه طول شرقی از نصفالنهار گرینویج ،در
بخش میانی جبههی شمالی البرز مرکزی واقع شده است .این استان از سمت شمال ،شرق و غرب به ترتیب با
دریای مازندران ،استان گلستان و استان گیالن همسایه است .در جنوب آن ،استانهای سمنان ،تهران و
قزوین قرار دارند (اسحاقی و شیدفر .)۳ :۱۳۸۲ ،به دو بخش جلگهای و کوهستانی تقسیم میشود .قسمت جلگه-
ای ،کنارههای دریای مازندران را در بر میگیرد و بخش کوهستانی متشکل از رشتهکوه البرز است که به
صورت دیواری عظیم ،مرتفع و پوشیده از جنگل ،خط ساحلی و جلگههای حاشیه دریای مازندران را محصور
کرده است .این رشتهکوه که به مانند سدی در مقابل خروج رطوبت بسیار باالی حاصل از دریا عمل میکند،
نقش بسزایی در اقلیم و آب و هوای مازندران و به طور کلی استانهای شمالی ایفا میکند (صفوی-۸۱ :۱۳79 ،
 .)۸۲منابع و ظرفیتهای فراوان طبیعی و زیستبومهای متنوع که از مهمترین چشماندازهای منطقه به شمار
میآیند به احتمال زیاد در دورههای پیش از تاریخی نیز در چگونگی زیستگاهها و استقرارها ،تکوین و توسعه
جوامع انسانی ،و روابط درون و برون منطقهای تاثیرگذار بودهاند .به نظر میرسد که در این دوران ،رشتهکوه-
های البرز باعث محدویتهایی در برقراری ارتباطات بیرونی به ویژه ،دامنههای جنوبی البرز میشدهاند .از سوی
دیگر ،دشتها و درههای میانکوهی ،بستر مساعدی برای توسعهی جوامع انسانی در فرایندی بومی و محلی
در این منطقه ایجاد مینمودهاند .با وجود این ،بررسی سطح برهمکنشهای درون و برون منطقهای با حوزه-
های فرهنگی مناطق همجوار ،که رابطه مستقیمی با گاهنگاری نسبی محوطههای پیش از تاریخی دارد نشان
میدهد که جلگه مازندران و دامنهها و دشتهای میانکوهی آن با وجود مانعی طبیعی چون رشتهکوههای
البرز ،راهروی ارتباطی مناسبی بین حوزههای فرهنگی شمال غربی و شمال شرقی فالت ایران ،جنوب غربی
ترکمنستان و شمال مرکزی ایران بودهاند (حیدری.)۲ :۱۳95 ،
 -3چارچوب نظری
عصر مفرغ را به سه دوره کوچکتر شامل قدیم ،میانی و جدید تقسیم نمودهاند .از نظر گاهنگاری ،دوره مفرغ
قدیم و میانی شامل بازهی زمانی هزاره سوم ق.م میگردد و دوره مفرغ جدید ،نیمه اول هزاره دوم ق.م .را در
بر میگیرد (طالیی .)۴۳ :۱۳۸5 ،در این دوره شاهد شکلگیری فرهنگهای مختلف منطقهای در شمال شرق،
جنوب شرق ،شمال غرب و غرب و نیز جنوب غرب ایران هستیم .به دلیل فراگیرشدن تبادالت منطقهای و
فرامنطقهای ،عدهای از باستانشناسان از عبارت دوران تجارت بینالمللی برای معرفی این افق استفاده کردهاند
( .)Amiet, 1993یافتههای فلزی به ویژه اشیای مفرغی ،سنگهای قیمتی و نیمهقیمتی ،اشیای شمارشی
( ،)Schmandt-Besserat, 1992راههای تجاری و شیوههای حمل و نقل (،)Matthews & Fazeli, 2004
شواهد مکانمرکزی و سلسلهمراتب استقرارها ( ،)Gibbon, 1984و تولید سفالهای قرمز منقوش و خاکستری
از جمله مستندات مهم باستانشناختی در زمینه تحلیل برهمکنشهای فرهنگی در عصر مفرغ به شمار
میآیند.
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از آنجایی که یکی از مهمترین دادهها در راستای تبیین اهداف این مقاله ،سفال خاکستری و سیاه براق
( )Burnished Gray Wareاست ،ضروری است که بر فرایند بروز و گسترش این سفال که شواهد آن در
مناطق وسیعی از شرق و شمال شرق فالت ایران به دست آمده ،مروری به عمل آوریم .تولید این نوع سفال به
مدت طوالنی ،تا اوایل هزاره دوم ق.م ،رواج داشته است (طالیی .)۱۱۶ :۱۳۸5 ،این شاخصههای سفالی در حوزه
شمال و شمال شرقی فالت ایران از طریق حفاریهای تپه حصار ( ،)Schmidt, 1937الیههای همزمان در
محوطههای دشت گرگان نظیر شاهتپه  IIو  ،)Arne, 1945( IIIتورنگتپه ( )Deshayes, 1976و یاریمتپه
( )Stronach, 1972مورد شناسایی قرار گرفته است .در منطقهی مورد مطالعهی پژوهش حاضر ،این سفالها
در محوطههایی چون گوهرتپه ،یاقوتتپه ،تپه عباسی ،قلعهپی و تپه ترکام در شرق و تپه قلعهکش در مرکز
مازندران شناسایی و معرفی شدند که تجزیه و تحلیل آنها نشانگر وجود مشابهتهایی با سنت سفالی
دشتهای دامغان و گرگان است.
ژان دهه در سال  ۱979میالدی در کنگره باستانشناسی و هنر ایران که در مونیخ برگزار شده بود ،دشت
گرگان را مرز بین جمعیتهای شهرنشین -روستانشین فالت ایران و چادرنشینان استپهای پیرامونی و
ماورای کاسپی معرفی نمود ( .)Deshayes, 1979: 34ظروف خاکستری براق مکشوفه از محوطههای شمال
شرق ایران برای مدتی به نسبت طوالنی به عنوان شاخصهی برهمکنشهای فرهنگی و اجتماعی بین دشت
گرگان و مناطق همجوار و موضوع بحث دانشمندان در باره مهاجرتها و انتقال فناوری تولید آن محسوب
میگردید ( .)Cleuziou, 1986دهه به توالی استفاده از سفال قرمز براق دستساز و ظروف خاکستری چرخساز
در تورنگ تپه در اواخر هزاره چهارم و ابتدای هزاره سوم ق.م .معتقد است و بر تحتالشعاع قرارگرفتن اولی
توسط دومی که تکنولوژی آن توسط مردمانی بیگانه و از خارج به منطقه آورده شده بود ،تأکید نموده است.
وی معتقد بود که اقوام مذکور به همراه فناوری سفال خاکستری براق از شرق به غرب فالت ایران حرکت
نمودند .کایلر یانگ نیز مانند دهه معتقد به حرکت جمعیتهای مهاجرِ صاحب تکنولوژی سفال موصوف از
شرق به داخل فالت ایران و زاگرس است ( .)Young, 1967در مقابل ،اشخاصی چون کلوزیو و ساریانیدی این
مهاجرت اجتماعی و تکنولوژیک را از مسیر غرب فالت ایران به سوی شرق مطرح نمودهاند ( ;Sariandi, 1981
 . )Cleuziou, 1986برخی ،چون رمان گیرشمن ،هر دو مسیر شرق و غرب را برای این حرکت و مهاجرت
متصور شدهاند ( .)Ghirshman, 1977البته ،م دودسکایا نیز موفق به ترسیم یک منشاء و مسیر شرقی در اواخر
عصر مفرغ و به ویژه برای صاحبان فرهنگ عصر آهن  Iکه در منطقه زاگرس متمرکز شده بودند ،گردید
( .)Medvedeskaya, 1982پس از دههی  ۱9۶۰میالدی ،به دنبال رویکردهای باستانشناسی نوین و بروز
واکنشهای علمی نسبت به ایدههای انتشارگرایان اولیه ،موضوعاتی چون مهاجرت در مطالعات باستانشناسی
کمرنگ شدند و رفتهرفته ،مباحثی چون برهمکنشهای فرهنگی و اجتماعی بیشتر مورد توجه قرار گرفتند.
بنابراین ،از این پس سفالهای مشخصه ی عصر مفرغ برای تحلیل موضوع برهمکنشها مورد استفاده قرار
گرفتهاند.
آنچه که شواهد باستانشناختی نشان میدهد آن است که تکنولوژی سفال خاکستری براق در هزارههای
سوم و دوم ق.م .در منطقه شمال شرقی فالت ایران ،کرانههای جنوبی دریای مازندران و دامنههای جنوبی و
شمالی البرز فراگیر شد و ناگهانیبودن بروز آن ،محل تردید جدی است؛ چرا که ،وجود این سفال در حصار
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 ،IIAشاهتپه  IIIو به ویژه  ،IIیاریمتپه  IIو تورنگتپه  IIAدر کنار سفال قرمز منقوش گزارش شده است .سفال
مزبور در تورنگتپه از دوره  IIBرفتهرفته به تنهایی ظاهر شد و سایر سفالها از جمله سفال منقوش ناپدید
گردید (.)Cleuziou, 1986: 227
از سوی دیگر سفال سیاه صیقلی ،مشخصهی فرهنگ کورا-ارس یا یانیق ،که در قسمتهای وسیعی از
شمال غرب و غرب ایران و مناطق گستردهای از قفقاز و جنوب روسیه تا آناتولی و لوانت را در هزاره سوم ق.م.
تحت نفوذ خود قرار داده بود ( )Burny and Lang, 1971: 441و ردپای آن در یانیقتپه (،)Burny, 1961
گودین  ،)Young, 1969( IVگویتپه ( ،)Brown, 1951دشت کلیایی کرمانشاه ( Heydarian & Safari,
 ،)2015دشت قزوین (فاضلی نشلی و آجورلو )۱۸۱-۱9۱ :۱۳۸۳ ،و کوهپایههای شرقی گیالن (فهیمی )۱۳۸۴ ،نیز
مشاهده شد ،در بخش غربی مازندران کشف گردیده است .حوزه نفوذ این سفال در این بخش ،در تپه کالر
کالردشت (موسوی کوهپر و عباسنژاد سرستی )۱۳۸۶ ،و آستانکرود  ۲در کجور (خزایی کوهپر )۱۳9۰ ،مورد شناسایی
قرار گرفته است .شاید خواننده با مروری بر این چارچوب نظری ارایهشده ،به آمادگی الزم برای ورود به بحث
اصلی مقاله رسیده باشد .بنابراین ،در ادامه به تحلیل موضوع برهمکنشهای فرهنگی در عصر مفرغ منطقه بر
اساس دادههای باستانشناختی ،به ویژه ،سفال میپردازیم.
 -4بحث و تحلیل
محوطههای دوران مفرغ در مازندران را از لحاظ نوع پژوهشهای باستانشناختی به دو گروه تقسیمبندی
میکنیم .اول ،محوطههایی که مورد کاوشهای باستانشناختی قرار گرفتهاند که عبارتند از :گوهرتپه و
یاقوتتپه بهشهر ،تپه کالر کالردشت ،تپه قلعهکش آمل ،قلعهپی و تپه ترکام ساری ،غار کمیشان و تپه عباسی
نکا .دسته دوم ،محوطههایی هستند که طی بررسیهای مختلف شناسایی شدهاند .مهمترین محوطههای این
گروه شامل تپه دینهکش گلوگاه ،تپه للباقی بهشهر ،تپه آستانکرود  ۲نوشهر ،تپههای قلعهکوتی ،سنگپل و
ولچشمه در چالوس ،و گورستان کالیه سوسر  ۲در رامسر هستند (نقشه  ۱و جدول .)۱
از محوطهی مهم گوهرتپه که به مدت یک دهه ،از  ۱۳79تا  ۱۳۸9هـ .ش ،مورد حفاری قرار گرفته،
هیچگونه تاریخگذاری مطلقی در اختیار نیست؛ ولی ،بر پایه گاهنگاری نسبی حاصل از مطالعات تطبیقی
پیشنهاد گردیده که به احتمال بین سالهای  ۳۴۰۰تا  ۱9۰۰ق.م .مسکون بوده است (Piller & Mahfroozi,
) .2009: 3به دلیل وجود بقایای فرهنگی و ساختارهای مادی در گمانههای مختلف الیهنگاری در بخشهای
شرقی ،غربی و شمالی ،احتمال میرود که این محوطه در دوران مفرغ میانه بیشترین وسعت را داشته است
(ماهفروزی .)۳5۲-۳59 :۱۳۸۶ ،شواهد مکشوفه از دوره مفرغ میانه عبارتند از ساختارهای معماری ،تدفین ،سفال،
پیکرك و صنایع سنگی .قدیمیترین تدفین مکشوفه ،شماره  AGXXX22است (شکل  )۱که ظاهر کلی آن
شباهت زیادی با قبور حصار  IIIBدارد ( .)Schmidt, 1937: 180, Fig. 160, H3820در این تدفین یک جام
سفالی و یک بطری ،مشابه پارچ بطریهای ( )Bottle-Picherحصار ( ،)Schmidt, 1937: 250به دست آمده
است .اگر چه در گوهرتپه تعداد دیگری از تدفینها مشابهتهایی را با تدفینهای حصار  IIIBنشان میدهند؛
اما ،نمونههایی که مشابه حصار  IIICباشند ،یافت نشده است ( .)Piller & Mahfroozi, 2009: 5شواهد
چندین تدفین دوره ی مفرغ متاخر در بخش غربی تپه و روی الیههای مفرغ میانی کشف شده است .در کنار
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این تدفینها ،سفالهای خاکستری مشابه سفالهای گورستان پرخای ترکمنستان و سفالهای حصار  IIIBو
 (Schmidt, 1937: 180. PL. XXXVLL; P. 182. PL. XLI( IIIcبه دست آمده است.
در  5۰۰متری شمال شرقی گوهرتپه ،یاقوتتپه با ارتفاع  9متر از زمینهای پیرامون قرار دارد که در سال
 ۱۳۸5تعیین حریم و الیهنگاری شد (ماهفروزی .)۱۳۸5 ،در الیههای عصر مفرغ قدیم این محوطه شاهد وجود
گونههای سفالی سیاه براق و خاکستری در کنار سفال قرمز ساده هستیم .بنابراین ،روند استمرار تولید این دو
گونهی شاخص عصر مفرغ و سپس ،ناپدیدشدن نوع دوم و فراگیرشدن و جایگزینی تدریجی نوع اول ،در
الیههای اواخر عصر مفرغ تا عصر آهن در این محوطه قابل مشاهده است.
در شرق مازندران در روستای خانسر شهرستان نکا ،تپه عباسی خانسر با  ۳/5متر ارتفاع و  ۱/۱هکتار
وسعت قرار دارد که در سال  ۱۳۸۸مورد گمانهزنی و تعیین حریم قرار گرفت (عباسنژاد سرستی .)۱۳۸۸ ،اگرچه،
الیههای اصلی این محوطه مربوط مس و سنگ جدید و فاز انتقالی مفرغ است؛ ولی ،شواهدی نظیر اشیای
سفالی و سنگی ،قطعاتی از اشیای مفرغی به همراه سفالهای خاکستری داغدار و قرمز مربوط به عصر مفرغ
قدیم به دست آمده که در راستای رواج ساخت همزمان این دو سفال شاخص قابل تحلیل هستند.
در  ۲۱کیلومتری شمال کیاسر در نزدیکی روستایی به نام ترکام ،تپهای به همین نام با وسعت تقریبی
 5۰۰۰متر و ارتفاع  ۱۲۶۲متر از سطح آبهای آزاد ،در دشتی میانکوهی قرار دارد که یکی از نواحی واقع در
حد فاصل مازندران و سمنان محسوب میگردد  .در این محوطه که در جریان اجرای عملیات عمرانی مورد
شناسایی و کاوش قرار گرفت ،سفالهای خاکستری و سیاه براق و ظروف خاکستری با نقوش داغدار و کنده به
دست آمده است (شکل  ۲الف و ب) .ظروف سیاه براق با پایهی بلند و نقش داغدار روی بدنه (شکل  ۲ج) ،قابل
مقایسه با ظروف پایهبلند حصار  IIBو شاهتپه  IIAهستند ) .(Schmidt, 1937: 116, H2784در تورنگ IIB
تولید کاسههای پایهدار رواج یافت.
در محدوده دهستان فریم در  ۶5کیلومتری جنوب ساری ،تپهای به نام قلعهپی قرار دارد که در سال
 ۱۳۸۸مورد گمانهزنی به منظور الیهنگاری و تعیین حریم قرار گرفت .از الیههای استقراری این محوطه که
مربوط به دورههای سهگانهی مفرغ و آهن میباشند (ماهفروزی ،)۱۳۸۸ ،سفالهایی کشف شده که برای تفسیر
روند جایگزینی سفال قرمز عصر مفرغ توسط سفال خاکستری این دوره قابل استفاده هستند.
غار معروف کمیشان که در  ۱۰کیلومتری غرب بهشهر در کنار جاده اصلی نکا-بهشهر واقع شده و در سال
 ۱۳۸۸مورد کاوش قرار گرفت (وحدتینسب ،)۱۳۸۸ ،از جملهی مکانهایی است که شاخصترین یافتههای
سفالی آن ،سفالهای خاکستری داغدار هستند .اگرچه به دلیل مضطرببودن بخشهایی از الیهها ،در حال
حاضر بحث در باره تاریخگذاری این گروه از سفالها قدری مشکل است؛ اما ،شباهت سفالهای این محوطه از
نظر فرم و تزیینات با سفالهای مکشوفه از الیههای عصر مفرغ گوهرتپه ،یاقوتتپه ،تورنگتپه و محوطههای
فرامنطقهای چون تپه قلعهخان در خراسان قابل توجه است (خلیلی75 :۱۳۸9 ،؛  .)۱۱9-۱۲۰مهمترین نقوش
سفال خاکستری مکشوفه از غار کمیشان خطوط داغداری هستند که به صورت زیگزاگ ،موازی عمودی و
افقی و یا طرحهای نامنظم به چشم میخورند که با نمونههای دوره  IIIC1تورنگتپه ( )Deshayes: 1976قابل
مقایسه است .خطوط داغدار با طرح استخوان ماهی نیز موتیف دیگری است که روی سفالهای خاکستری این
محل و اکثر محوطههای عصر مفرغ مازندران دیده میشود.
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تپه  ۱7هکتاری قلعهکش که با ارتفاع  ۱۱متر از زمین های اطراف که در نزدیکی شهر آمل واقع گردیده و
طی سه فصل در سالهای  ۱۳۸۸ ،۱۳۸7و  ۱۳9۱کاوش شده (صفری و دیگران ،)۱۳9۳ ،مربوط به دورههای
مفرغ میانی و جدید و دوره آهن است .ساختارهای معماری ،اجاق ،تدفین ،سفالهای قرمز و خاکستری ،ابزارها
و ظروف سنگی ،و زیورآالت از مهمترین یافتههای مفرغ میانی و جدید در این محل هستند .در میان
سفالهای خاکستری معمولی ،سفال های خاکستری براق نیز مشاهده شده است .این سفالها ،به روشهای
داغدار و نقوش افزوده و کنده تزیین شدهاند (طرح  ۱و جدول  .)۲از الیههای عصر مفرغ جدید این تپه ،دو ظرف
کامل خاکستری به دست آمده که جالب توجه هستند .یکی از آنها ،کوزه گردنبلندی است که با نقوش داغدار
و افزوده (به شکل خوشهگندمی) به صورت عمودی تزیین گردیده و با نمونههای مشابه در حصار IIIC Schmidt,
) )1937: 194, Pl, EXL, H2790, Pl, XLI, H4296و شاهتپه  IIAقابل مقایسه است (.)Arne, 1945: 204
ظرف دیگر (شکل  ،)۳تنگ چرخساز دهانهباز به رنگ خاکستری تیره و براق است که گردنی کشیده با آبریز
دارد و روی بدنه آن با نقوش کنده تزیین شده است ) .)Schmidt, 1937, pl, XLI, H4296این نمونه نیز با
ظرفی مکشوفه از شاهتپه  IIAقابل تطبیق میباشد ( .)Arne, 1945: 198- 206یکی از دیگر از یافتههای
شاخص مفرغ جدید تپه قلعهکش ،ظرف سفالین پیکرهای به رنگ خاکستری است که از ترانشهی الیهنگاری
 S.T.NWکشف شد؛ ظرفی توخالی با  ۸سانتیمتر درازا ،بین  ۳/۴تا  9سانتیمتر پهنا ،و حدود  ۲/5سانتیمتر
قطر دهانه (شکل  .)۴نمای بیرونی آن به شکل الههایست که دستهایش را به دو طرف باز کرده و سینههایش
به صورت دو برآمدگی مشخص شده است (صفری و دیگران .)۱۳9۳ :این یافته ،مشابه ظرفپیکرههای مکشوفه از
شاهتپه  )Arne 1945, Pl. XVIII, Fig: 245; Pl. XXXIX, Fig 268( IIAو حصار Schmidt 1937: 256, ( IIIC
 )Fig. 161; and P. 193, Fig. 115و مربوط به دوره مفرغ جدید است.
یکی از محوطه های مهم دیگر که در تبیین هدف مقاله حاضر از اهمیت زیادی برخوردار میباشد ،تپه کالر
است که با وسعت  ۶هکتار و ارتفاع  ۱۱۰۰متر از سطح دریا ،در دشت میانکوهی کالردشت در غرب مازندران
واقع شده است .از این محوطه که در سالهای  ۱۳۸5و  ۱۳۸۶مورد گمانهزنی برای تعیین حریم و الیهنگاری
قرار گرفته ۲۰ ،نمونه آزمایش گاهنگاری مطلق از ذغال و استخوان در دست است که انتساب الیههای آن را
به دورههای مس-سنگی ،مفرغ و آهن به طور قطعی مورد تأیید قرار داده است (موسوی کوهپر و عباسنژاد
سرستی ،۱۳۸۶ ،موسوی کوهپر۱۳۸7 ،؛ حیدریان .)۱۳9۰ ،تپه کالر ،از محوطههای تاثیرگذار در شناخت تحوالت عصر
مفرغ در غرب مازندران است .مزیت این محوطه نسبت به سایر محوطههای این دوران در منطقه ،برخورداری
از نتایج نمونههای رادیوکربن و گاهنگاری مطلق است .تعداد  ۲۰نمونه ذغال و استخوان به منظور تاریخ
گذاری مطلق با روش  AMSآزمایش شد .بر اساس این تاریخگذاریها ،سالهای  ۲۶۶۱±۳۰ق.م .و ±۳۲
 ۲577ق.م .منطبق بر دوره مفرغ قدیم و سالهای  ۲۲99±۳۰و  ۱95۲±۳۰ق.م .به ترتیب در انطباق با
دورههای مفرغ میانی و جدید تشخیص داده شدهاند (.)Heydarian, 2014
در هر دو گمانهی الیهنگاری در تپه کالر ،پس از الیههای دوره مسسنگی ،الیههای مربوط به دوره مفرغ
قدیم آشکار شد که حدود  ۱متر ضخامت داشته و سفال شاخص موسوم به کورا-ارس از آنها به دست آمده
است (طرح  ۲و جدول  .)۳این سفالها دارای خمیره سیاه و خاکستری تیره و یا روشن و سطحی صیقلیافته
هستند .روی آنها با نقوش کندهی ظریف شامل نوارهای زیگزایگی و سهگوش ،موتیفهای کندهی هندسی
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(مثلث ،دایرههای تو در تو و مربع) ،و خطوط شانهای و موجدار تزیین شده است .شاخصترین تزیین این سفال،
عالیمی به شکل خطوط میخی است که روی لبهی بیرونی و یا داخلی ظروف ،کنده شده و با مادهای شبیه
گچ پر شدهاند .این نوع سفال که به عنوان یکی از مؤلفههای مهم فرهنگ کورا-ارس در دوره مفرغ قدیم،
گستره جغرافیایی وسیعی از قفقاز و ماورای قفقاز تا آناتولی شرقی و حوضه دریاچه ارومیه را مورد پوشش قرار
میداده ،و همانطور که پیش از این اشاره شد در الیههای هزاره سوم ق.م .در گودین  ،IVیانیقتپه ،گویتپه،
دشت کلیایی کرمانشاه ،دشت قزوین ،و محوطههایی در کوهپایههای شرقی گیالن یافت شده است.
یکی از موارد مهم که در حفاری تپه کالر مشخص گردیده ،موضوع جایگزینی سفال قرمز منقوش (دارای
خمیره نارنجی و قهوهای) توسط سفال خاکستری و سیاه براق (سفال کورا – ارس) است .این سفال اخیر که از اواخر
مسسنگی جدید در تپه کالر ظاهر شده ،در دوره مفرغ قدیم بیشتر تولید شد و در مفرغ میانی کامال فراگیر
گردید و دیگر شاهد تولید سفال قرمز نیستیم.
در بخش غربی مازندران محوطه دیگری به نام آستانکرود  ۲در منطقه کجور طی یک بررسی مورد
شناسایی و معرفی قرار گرفته و وجود سفالهای شاخص متعلق به دورههای مس-سنگی ،مفرغ و آهن روی
سطح آن گزارش شده است (خزایی کوهپر .)۱9۳ :۱۳9۰ ،سفالهای نوع کورا-ارس مکشوف از این محوطه ،مشابه
انواع به دست آمده از تپه کالر هستند .همچنین ،در سطح تپه آستانکرود  ۲سفالهای خاکستری زیادی وجود
دارند که دارای نقش کندهی زیگزاگ در زیر لبه ظرف هستند .مشابه آنها در دورههای مفرغ میانی و قدیم در
گمانههای مرکزی و غربی تپه کالر مشاهده شده است (طرح  ۳و جدول  .)۴به نظر میرسد که حفاری در تپه
آستانکرود کجور و تپههای قلعهکوتی ،سنگپل و ولچشمه چالوس میتواند منجر به کشف مواد و شواهدی
گردد که به تقویت فرضیهی پیوندهای غرب مازندران با فرهنگهای شمال غربی فالت ایران و تحلیل تحوالت
درون و برون منطقهای کمک نماید .البته ،سفال نوع کورا-ارس در فالت مرکزی ایران در دشت قزوین در دو
محوطه به نامهای دورانآباد و پیریوسفیان در نتیجه بررسیهای سطحی به دست آمده است (فاضلی نشلی و
آجورلو .)۱۳۸۳ ،ارتباطات فرهنگی ناشی از رواج سنت سفال کورا-ارس در مناطق زاگرس مرکزی ،شمال غرب و
فالت مرکزی ایران تا حدودی مورد بحث و تبیین قرار گرفته است (چایچی امیرخیز .)۱۳9۰ ،اینکه اینگونه ارتباط
احتماال میتوانسته است به صورت چندجانبه بین مناطق مذکور و غرب مازندران برقرار بوده باشد ،نیازمند
پژوهشهای بیشتر است.
 -5نتیجه
وجود عوامل مساعد زیستمحیطی نظیر آب فراوان ،خاك حاصلخیز ،منابع غنی دریایی و جنگلی در سواحل
جنوبی دریای مازندران باعث جلب اجتماعات و گروههای انسانی از کهنترین اعصار ،دستکم از دوران
نوسنگی به این سو در پهنهی این حوزه بزرگ طبیعی-فرهنگی گردیده و موجب شکلگیری جوامع پیچیده
شده است .اگرچه به واسطه رشتهکوههای البرز که به مانند سدی از شرق به غرب کشیده شده ،پیوندهای
فرهنگی بین مناطق واقع در دامنههای شمالی و جنوبی آن کمرنگ بوده است؛ اما ،جلگه مازندران در طول
تاریخ از جمله در خالل مراحل سهگانهی عصر مفرغ ،با حوزههای شمال غربی و شمال شرقی ایران برهم-
کنشهای فرهنگی داشته است .نگارندگان ،به منظور تحلیل برهمکنشهای درونمنطقهای و برونمنطقهای،
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سفالهای دوران مفرغ قدیم ،میانه و جدید سه محوطهی مهم کاوششده یعنی گوهرتپه بهشهر در شرق ،تپه
قلعهکش آمل در مرکز و تپه کالر در غرب مازندران را به دلیل حجم باالی یافتهها و الیههای باستانشناختی
که در آنها شناسایی گردیده ،به عنوان محوطههای شاخص و اصلی مورد توجه قرار دادهاند .همچنین۱۲ ،
محوطهی دیگر را در زمرهی محوطههای فرعی مطالعه نمودهاند .چرا که اوال ،در پنج محوطه از این
محوطههای فرعی شامل یاقوتتپه ،تپه عباسی ،غار کمیشان ،تپه ترکام و قلعهپی که جملگی در بخش شرقی
مازندران قرار گرفتهاند ،گمانهزنیهای الیهنگاری صورت پذیرفته است؛ ولی ،حجم دادهها و الیههای آنها
ضعیف گزارش شده است .ثانیا ،سفالهای هفت محوطهی دیگر از بررسیهای سطحی گرداوری شده است.
مقایسه نسبی و تحلیل یافتههای این تپهها به ویژه محوطههای اصلی نشان میدهد که دوره مفرغ در
جلگه مازندران و دشتهای میانکوهی آن از هزاره سوم ق.م .آغاز شده و تا اوایل هزاره دوم ق.م به طول
انجامیده است .روند جایگزینی سفالهای قرمز شاخص عصر مفرغ توسط سفالهای خاکستری و سیاه براق،
بیانگر تطور درونی فرهنگ عصر مفرغ در مازندران است؛ روندی که از عصر مفرغ قدیم آغاز و در دوران مفرغ
میانه به نتیجه میرسد .مسئلهی جایگزینی موصوف همانطور که از نظر گذشت ،در محوطههای کاوششده
نظیر تپه کالر مشاهده گردیده است .البته ،این موضوعی است که نیاز به بحث بیشتری دارد و در چارچوب
نوشتاری دیگر قابل پیگیری است؛ چرا که در حال حاضر تپه کالر تنها محوطهای کاوششدهای است که سفال
نوع کورا-ارس در آن مشاهده شده است .لذا اکنون میتوان موضوع تطور درونی فرهنگ عصر مفرغ قدیم و
پس از آن را تنها به صورت پیشفرض مطرح نماییم و منتظر کاوش در محوطههایی نظیر آستانکرود  ۲باشیم.
از سوی دیگر ،تأثیرپذیری از شاخصهای فرهنگهای همجوار به ویژه فناوری سفال نیز مشهود است .تحلیل
مدارك نشان داده است که حوزه شرقی و مرکزی ،بیشترین برهمکنشها را با فرهنگهای حوزه شمال شرق
و شرق ایران داشتهاند؛ از سوی دیگر ،یافتههای تپه کالر و تپه آستانکرود  ۲و تپههای قلعهکوتی ،سنگپل و
ولچشمه در غرب مازندان ،ارتباطات این بخش را با سفالهای یانیق مکشوفه از محوطههای منسوب دورههای
مفرغ قدیم در شمال غرب ایران نشان میدهند.
نقشه شماره  ۱نشان میدهد که محوطههای دوره مفرغ در بخش شرقی مازندران از فراوانی بیشتری
برخوردارند .این مسئله با کمبود پژوهشهای باستانشناختی در بخشهای مرکزی و غربی مازندران ارتباط
دارد .البته ،وجود ضعف در کیفیت پژوهشها و توصیف یافتهها و ابهام در گاهنگاریها و الیهنگاریها در
مازندران به خصوص در بخش شرقی آن ،اجرای برنامههای تحقیقاتی جدید را با پرسشهایی در زمینه
چگونگی تحوالت فرهنگی دورههای مفرغ با تاکید بر ارایهی گاهنگاری این دوران ،و همچنین تحلیل روابط
درون و برون منطقهای ،تخصصپذیری و شکلگیری جوامع پیچیده در هر سه بخش مازندران ضرورتی تام و
تمام ساخته است.
تشکّر و قدردانی
شایسته است از آقای دکتر سیدمهدی موسوی کوهپر که نتایج پژوهشهای منتشرنشده خود را در اختیار
نگارندگان این مقاله قرار داد ،کمال تشکر و سپاسگزاری را داشته باشیم .جای دارد از آقایان مجتبی صفری به
خاطر زحمات ارزندهشان در بازخوانی این مقاله تشکر و قدردانی کنیم .همچنین از آقایان دکتر محمود
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حیدریان ،مصطفی خزایی ،ابراهیم امیرکالیی و خانم مرضیه خلیلی به خاطر همکاری بیدریغشان در تأمین
برخی منابع این نگارش ،قدردانی به عمل میآوریم.
پیوستها

دریای مازندران

نقشه  :1نقشه پراکندگی محوطههای دوره مفرغ در استان مازندران

جدول  :1مشخصات محوطههای دورههای سهگانهی مفرغ موجود در نقشه شماره 1
شماره

نام محوطه

موقعیت

دوره (مفرغ)

Y

X

۱

گورستان کالیه سوسر ۲

رامسر

فازهای سهگانه نامشخص

۴۰5۴۶۱۴

۴5۱۱7۸

۲

تپه قلعهکوتی سیرگاه

چالوس

فازهای سهگانه نامشخص

۴۰۳7۱۳۳

5۲۲9۲7

۳

تپه سنگ پل

چالوس

فازهای سهگانه نامشخص

۴۰۴۲۸۶۲

5۱9۴97

۴

محوطه ول چشمه

چالوس

فازهای سهگانه نامشخص

۴۰۴۳5۶۴

5۲۱۸۳۳

5

تپه استانکرود ۲

نوشهر

قدیم و میانی

۴۰۲9۲۱7

5۴9۴۲۶

۶

تپه کالر

کالردشت

قدیم ،میانی و جدید

۴۰۴۱۴99

5۱79۱۸

7

قلعه کش

آمل

میانی و جدید

۴۰۳7۴۱۸

۶۳۱۲۲7

۸

قلعه پی

ساری

قدیم ،میانی و جدید؟

۴۰۰۶۱۶5

۶۰7۲۱۸

9

تپه ترکام

ساری

قدیم ،میانی و جدید

۴۰۱۲7۲5

7۳۴۸۳۶

۱۰

گوهرتپه

بهشهر

قدیم ،میانی و جدید

۴۰۶۱۶9۶

7۱۴575

۱۱

تپه لل باقی

بهشهر

فازهای سهگانه نامشخص

۴۰۶۸۱۴9

7۱۴۶۸۶

۱۲

یاقوت تپه

بهشهر

قدیم ،میانی و جدید

۴۰۶۲755

7۱5۲۲۲

۱۳

تپه عباسی

نکا

قدیم و میانی

۴۰۶۱97۶

7۱۱۲۲۴

۱۴

غار کمیشان

نکا

قدیم؟ ،میانی و جدید

۴۰۶۰9۲۶

7۱۱۴۲5

۱5

تپه دینه کش

گلوگاه

فازهای سهگانه نامشخص

۴۰57۴۲۱

75۳5۸۱
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شکل  :1گوهرتپه ،تدفین به همراه ظروف سفالی مکشوفه ،دوره مفرغ میانی )(Piller & Mahfroozi, 2009: 3

ج

ب

الف

شکل  :۲ترکام ساری ،سفالهای شاخص دوره مفرغ؛ الف و ب :مفرغ قدیم و میانی ،ج :مفرغ قدیم
(ماهفروزی)1389 ،

جدول  :۲قلعهکش آمل ،مشخصات فنی سفالها ی مندرج در طرح  ،1دوره مفرغ میانی (امیرکالیی)1388 ،
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طرح :1قلعهکش آمل ،طرح سفالهای دوره مفرغ میانی (امیرکالیی)1388 ،

شکل  :3قلعهکش آمل ،شکل ظروف مکشوفه ،مفرغ جدید (امیرکالیی)1388 ،
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شکل  :4قلعهکش آمل ،ظرف سفالین پیکرهای ،مفرغ جدید (امیرکالیی و دیگران)1391 ،

طرح  :۲تپه کالردشت ،قطعات سفال نوع یانیق ،دوره مفرغ قدیم (موسوی کوهپر و عباسنژاد سرستی)1385 ،
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جدول  :3تپه کالر کالردشت ،مشخصات فنی سفالهای مندرج در طرح ( ۲موسوی کوهپر و عباسنژاد سرستی)1385 ،

جدول  :4آستانکرود  ۲نوشهر ،مشخصات فنی سفالهای مندرج در طرح ( 3خزایی کوهپر)1۲۲-1۲3 :1390 ،
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طرح  :3آستانکرود  ۲نوشهر ،سفالهای دورههای مفرغ قدیم و میانی( ،خزایی کوهپر)1۲۲-1۲3 :1390 ،

منابع
اسحاقی ،روحاهلل و محمدرضا شیدفر ( ،)۱۳۸۲راهنمای برنامهریزی سفر در استان مازندران ،ساری ،نشر سازمان ایرانگردی و
جهانگردی استان مازندران ،چاپ دوم.
امیرکالیی ،ابراهیم ( ،)۱۳۸7گزارش گمانهزنی به منظور تعیین عرصه و حریم محوطه قلعهکش دابودشت شهرستان آمل ،اداره کل
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان مازندران ،منتشرنشده.
امیرکالیی ،ابراهیم ( ،)۱۳۸۸گزارش دومین فصل کاوش محوطه قلعهکش دابودشت شهرستان آمل ،اداره کل میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری استان مازندران ،منتشرنشده.
چایچی امیرخیز ،احمد  .۱۳9۰تحلیل تکوین فرهنگ های مفرغ قدیم در شمال غرب ایران ،مطالعات باستانشناسی ۸۰- :)۱( ۳
.۶۶
حیدری ،نرجس  .۱۳95بررسی الگوهای استقراری محوطههای پیش از تاریخی استان مازندران از دوره پارینهسنگی تا عصر آهن،
رساله دکتری باستان شناسی دانشگاه مازندران ،تهران.
حیدریان ،محمود  .۱۳9۰چگونگی سیر تحول فرهنگهای پیش از تاریخی غرب مازندران بر اساس کاوشهای باستانشناسی تپه
کالر و پناهگاه صخرهای راشک کالردشت .رساله دکتری باستانشناسی دانشگاه تربیت مدرس ،تهران.
خزایی کوهپر ،مصطفی  .۱۳9۰بررسی فراگیر محوطههای باستانی قسمت مرکزی کجور مازندران .پایاننامه کارشناسی ارشد
باستانشناسی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران.
خلیلی ،مرضیه  .۱۳۸9مقایسه تطبیقی سفالهای غار کمیشان با محوطههای مجاور .پایاننامه کارشناسی ارشد باستانشناسی،
دانشگاه تربیت مدرس ،تهران.
صفری ،مجتبی ،ابراهیم امیرکالیی و آرمان مسعودی  .۱۳9۳محوطه قلعهکش استقرارگاهی کلیدی در عصر مفرغ البرز شمالی،
مجموعه مقاالت همایش بینالمللی باستانشناسان جوان ،دانشگاه تهران 5 ،تا  7آبان.
صفوی ،یحیی ( ،)۱۳79جغرافیای نظامی ایران ،جلد دوم ،تهران :سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح .
طالیی ،حسن ( ،)۱۳۸5عصر مفرغ ایران ،تهران :انتشارات سمت ،چاپ اول.
طالیی ،حسن ( ،)۱۳۸7عصر آهن ایران ،تهران :انتشارات سمت ،چاپ اول.
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عباسنژاد سرستی ،رحمت ( ،)۱۳۸۸گزارش کاوشهای باستانشناسی و گمانهزنیهای تپه عباسی خانسر شهرستان نکا مازندران،
اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان مازندران ،منتشرنشده.
فاضلی نشلی ،حسن و بهرام آجورلو  .۱۳۸۳درآمدی بر فرهنگ کورا-ارس در اواخر هزاره چهارم ق.م .در دشت قزوین ،مسعود
آذرنوش (ویراستار) مجموعه مقاالت همایش بینالمللی باستانشناسی حوزه شمال غرب ،پژوهشکده باستانشناسی ،سازمان
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری.
فهیمی ،حمید  .۱۳۸۴آثار فرهنگ کورا-ارس در کوهپایههای شرقی گیالن :محوطه دیارجان دیلمان ،فصلنامه پژوهشگاه میراث
فرهنگی.79-۸۸ :
ماهفروزی ،علی ( ،)۱۳۸5گزارش فصل اول گمانهزنی یاقوتتپه رستمکال بهشهر ،سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری استان مازندران.
ماهفروزی ،علی  .۱۳۸۶باستانشناسی شرق مازندران با تکیه بر کاوشهای گوهرتپه ،گزارشهای باستانشناسی ( ،)7مجموعه
مقاالت نهمین گردهمایی ساالنه باستان شناسی ایران ،پژوهشکده سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری ،پژوهشکده
باستان شناسی ،جلد دوم.۳۴7-۳۶۸ :
ماهفروزی ،علی ( ،)۱۳۸۸گزارش تعیین حریم محوطه قلعهپی دشت فریم ،مرکز اسناد اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری مازندران.
ماهفروزی ،علی ( ،)۱۳۸9گزارش تعیین حریم تپه ترکام ،مرکز اسناد اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
مازندران.
موسوی کوهپر ،سیدمهدی و رحمت عباسنژاد سرستی ( ،)۱۳۸۶گزارش کاوشهای باستانشناختی در تپه کالر کالردشت ،فصل
اول ،۱۳۸5 ،تهران :مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری ،پژوهشکده باستانشناسی.
موسوی کوهپر ،سید مهدی ،)۱۳۸7( ،گزارش کاوشهای باستانشناختی در تپه کالر کالردشت ،فصل دوم ،۱۳۸۶ ،تهران :مرکز
اسناد سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری ،پژوهشکده باستانشناسی.
وحدتینسب ،حامد ( ،)۱۳۸۸گزارش فصل اول کاوش در غار کمیشان ،تهران :مرکز اسناد میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری کشور ،منتشر نشده.
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تبیین شاخصههای سفالی اوایل دوره پارتی در حوضه کشفرود :براساس گونه
شناسی سفال های تپه اسماعیل آباد مشهد
محمد صادق داوری



دانش آموخته کارشناسی ارشد باستان شناسی دانشگاه نیشابور
فاطمه موسیوند
دانشجوی کارشناسی ارشد باستان شناسی دانشگاه نیشابور
حسن با صفا
استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه نیشابور
تاریخ دریافت 1395/5/18 :؛ تاریخ پذیرش1397/3/30 :

چکیده
دوره پارتی در ایران به نسبت دیگر دورههای تاریخی ،کمتر شناخته شده است .اطالعاتی که متون تاریخی و جغرافیای تاریخی
ارائه می کنند ،میتوان خاستگاه اشکانیان را در سرزمینهای شمالشرق ایران بویژه خراسان و بخشهایی از دشت گرگان پیجویی
نمود .با گذشت زمان و تغییر مراکز دولتی این سلسله از شمالشرق ایران به سرزمینهای غربی ،هنر و فرهنگ آنها نیز رفتهرفته
دگرگون شده که تنها می توان بقایای آن را در مراکز دولتی غربی آنها به طور ملموس مشاهده کرد .از طرفی بر اساس مطالعات
محدود و ناهمگونی که در خراسان انجام شده است ،میتوان این دوره فرهنگی را در منطقه کامالً ناشناخته محسوب کرد .براساس
بررسیهای باستان شناختی دشت مشهد ،تپه اسماعیل آباد با مواد سطحی متعلق به دوره پارتی شناسایی شده است .در پژوهش
حاضر تالش میشود براساس مطالعات گونه شناسی و مطالعات تطبیقی ،سنتهای سفالی دوره پارتی حوضه کشفرود را تا حدی
بازسازی نمود که به نوعی میتواند روشن کننده بخشی از فرهنگ پارتی منطقه خراسان و همچنین مبنای گاهنگاری نسبی این
دوره در منطقه محسوب شود .نتایج حاصل از پژوهش بیانگر وجود فرمها و گونههای سفالی متعددی است که بدلیل منشأ بودن و
شکل گیری اولیه سلسله پارتی در این منطقه تا حدی از سنتهای سفالی دوره قبل(دوره آهن ،فرهنگ موسوم به یاز) وام گرفته و
دارای کالس های محلی نسبت به دیگر سنتهای شناخته شده در مناطق مرکزی و غربی ایران نیز میباشد.
واژه های کلیدی :خراسان ،حوضه کشفرود ،دوره پارتی ،گونه شناسی سفال

 رایانامهی نویسنده مسئول:

m.sadeghdavari@yahoo.com
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 .1مقدمه
خراسان بزرگ(قبل از تقسیم بندی به سه استان) و در مجموع مناطق شرقی ایران پیشینه ناشناختهای
دارند.اطالعات ما از این حوزه در پیشازتاریخ و دورههای تاریخی بسیار اندک و در بسیاری موارد فاقد هرگونه
مدرکی است .از طرفی حوضه کشف رود بدلیل وجود آثاری از دوره پارینه سنگی قدیم ،به عنوان قدیمیترین
حوزه فرهنگی ایران(Ariai & Thibault, 1977؛ بیگلری24-16 :1394 ،؛ امیرلو ،)16 :1365 ،همواره مورد توجه
بسیاری از پژوهشگران بوده است(داوری  .)4 :1395اما بهدلیل فقدان و ناهمگون بودن مطالعات باستانشناسی
در سرزمین خراسان ،متاسفانه ادوار تاریخی این حوزه تا کنون ناشناخته مانده است .برای اولین بار ارنی
هرینگ در راستای تدوین پایان نامه دکتری خود ،دست به کاری جسورانه و دشوار زد؛ وی طی دوسال(-1971
 )1973مطالعه در موزه ملی ایران ،برخی سایت های مهم اشکانی و موسسات باستان شناسی ،به مطالعه
سنتهای سفالی دوره پارتی پرداخت و این مواد را به دو شیوه که مبتنی بر بعد مکانی و سبکشناسی بود،
طبقه بندی کرد(هرینک .)1376 ،با این حال در مطالعه هرینگ بخشی بسیار کوچکی به مناطق شمال شرق
ایران اختصاص یافته است که بیشتر متکی بر سایت های اشکانی شناخته شده و کاوش شده اعم از قومس در
دامغان ،تورنگ تپه و یاریم تپه در دشت گرگان و تپه ناریشان است و هیچگونه اشاره ای به سنتهای سفالی
دوره پارتی خراسان نشده است .در دهه اخیر با تمرکز برخی فعالیت های باستانشناختی در سال  1395پس
از سالهای متمادی ،پژوهشی باستان شناختی مربوط به دوره اشکانی توسط حسن نامی در محوطه شهرتپه
دشت درگز صورت گرفته است(نامی1395 ،؛  .)1396محققین در متون جغرافیا و تاریخ خاستگاه اشکانیان را
مناطق شمال شرق ایران بهویژه خراسان و دشت گرگان بیان میکنند .با نگاهی به تاریخ سیاسی دوره
اشکانی ،نقش خراسان در شکلگیری و رشد و نمو حکومت اشکانی به خوبی قابل فهم است؛ بهنحوی که با
اطمینان میتوان خراسان بزرگ را بستر بخش عمدهای از رویدادهای اوایل حکومت اشکانیان قلمداد نمود که
در رویدادهای سیاسی بعداز حکومت مهرداد اول تا زوال این سلسله بدست اردشیر بابکان ،این منطقه بهعنوان
زادگاه اشکانیان نقش مهم و حیاتی در تاریخ این حکومت داشته(نامی )124 :1396 ،و پس از تثبیت حکومت
اشکانیان ،مهمترین شهرها و استقرارهای دوره اشکانی در این منطقه اعم از شهرتپه چاپشلو در درگز و نسا در
عشق آباد ترکمنستان به عنوان حیاتیترین پایگاههای حکومتی سلسله اشکانیان شکل گرفته است .با توجه به
اینکه خراسان بزرگ بستر بخش عمدهای از رویدادهای شکل گیری و اوایل حکومت اشکانیان بوده؛ میبایست
در مطالعات دوره اشکانی سرزمین خراسان این دوره را به دو زیر دوره الف :دوره شکل گیری و تثبیت
حکومت اشکانیان و ب :دوره حکومت اشکانیان تقسیم نمود .دوره اول(دوره تثبیت و شکلگیری حکومت اشکانیان)
پس از آخرین فاز دوره آهن منطقه موسوم به یاز (IIIکه در برگیرنده پایان دوره زمانی هخامنشی است) که از
تاریخ  300ق.م و تا زمان قبل از به سلطنت رسیدن مهرداد اول را دربر میگیرد .دوره دوم(دوره حکومت
اشکانیان) پس از تثبیت ،شکل گیری و به رسمیت شناخته شدن سلسله اشکانیان مقارن با سلطنت مهرداد
اول( 171تا  137ق.م) است که تا پایان زوال حکومت اشکانیان توسط اردشیر بابکان ادامه داشته است .انجام
مطالعات باستانشناختی با تمرکز بر دوره مذکور در خراسان ،میتواند گشاینده دریچه نوین در مطالعات
باستانشناسانه این دوره فرهنگی محسوب شود.
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دوره آهن از آنجا مهم است که پیشدرآمدی برای فرهنگهای دوره تاریخی ایران قلمداد میشود (فهیمی،

 .)32 :1381دوره آهن در منطقه شمالشرق ایران بهویژه خراسان ،شامل دو فرهنگ مادی متاثر از فرهنگهای
آسیای میانه یعنی یاز و داهستان است .آنچه براساس بررسیهای انجام شده در خراسان رضوی و حوضه
کشفرود مشخص شده است ،فرهنگ غالب دوره آهن در خراسان رضوی بهویژه حوضه کشفرود ،تحت تاثیر
شاخصهها و تحوالت فرهنگ دوره آهنی یاز در آسیای میانه میباشد(باصفا ،منتشر نشده؛ مزاری مقدم .)1395 ،در
تعاریف گاهشناختی یاز به سه میان دوره ( )I-II-IIIتقسیم میشود .یاز  Iهم زمان با دوران آهن قدیم یعنی
 1400تا  900ق.م ،یاز  IIاز  900تا  550ق.م و یاز  IIIمنطبق با سال های  550تا  300ق.م و پایان دوره
هخامنشی است)،(Cattani & Genito, 1998: 75که پس از آن تحوالتی که در ساختارهای اجتماعی،
ایدئولوژیک و سیاسی جوامع این دوره بهوجود میآید ،زمینه ساز و پیش درآمدی برای شکلگیری فرهنگ
دوره اشکانی در منطقه شمالشرق ایران و جنوبغرب آسیای میانه میشود .در اوایل دوره شکل گیری و
تثبیت سلسله پارتی ،اغلب شاخصه های فرهنگی این دوره ،وامدار فرهنگ قبل از خود یعنی فرهنگ دوره
آهنی یاز بهویژه یاز  IIو 300(IIIق.م) است که با مطالعه سنتهای سفالی و الگوی زیستی استقرار اسماعیل
آباد مشخص شده است .در پژوهش حاضر تالش میشود با رویکرد گونهشناسی و روش تطبیقی ،شاخصههای
فرهنگی دوره پارتی حوضه کشفرود را براساس بررسی سنتهای سفالی تپه اسماعیلآباد تبیین و سپس
منشأ شاخصههای فرهنگ سفالی این دوره را مشخص نماییم .به هر حال پژوهش حاضر در استقرار
اسماعیلآباد نخستین گام در راستای شناخت فرهنگ مادی دوره پارتی در منطقه موسوم به حوضه آبریز
کشفرود(شهرستان مشهد) است .این درحالی است که براساس مطالعات باستانشناسی ،تنها استقرارهای حوضه
کشف رود طی فعالیت های بررسی از سوی اداره کل میراث فرهنگی خراسان رضوی شناخته شده اما تا کنون
بر روی مواد فرهنگی و یا استقرارهای دوره پارتی این حوضه ،مطالعات تخصصی و گسترده ،صورت نگرفته
است .از این رو مطالعه فعلی را می توان به عنوان نخستین گام مطالعاتی دوره پارتی در منطقه کشفرود
دانست که عالوه بر معرفی استقرار ،به برخی از شاخصه های فرهنگی دوره پارتی منطقه یعنی شاخصههای
سفالی این دوره می پردازد .یکی دیگر از دالیل انتخاب این استقرار برای مطالعه نیز تک دورهای بودن استقرار
است که تردیدهای مطالعاتی و تفکیکی سفال این دوره را کاهش میدهد؛ چراکه در راستای مطالعات سفالی
دوره پارتی خراسان تاکنون مولفههای بخصوصی برای آن در نظر گرفته نشده و به سختی میتوان سفال این
دوره را از دیگر دورههای فرهنگی بهخصوص دوره فرهنگی یاز تشخیص داد.
 .2روش تحقیق
مبنای پژوهش حاضر مطالعه و تحلیل مواد فرهنگی سطحی تپه اسماعیل آباد(سفال) و مطالعه فاکتورهای
زیستی استقرار در کنار مطالعات کتابخانه ای است .جامعه آماری با رویکردی استقرایی از طریق گونه شناسی،
تجزیه و تحلیل شده و فرضیهها ارزیابی شده اند .الزم به ذکر است در بعد میدانی ،نمونه ها در فرآیند بررسی
روشمند انتخاب شده اند ( .)Burke &Smith 2004: 68بر این اساس برآمدگی سطح تپه به شبکه های  5در
 5متر تقسیم و بهدلیل کمبود بیش از حد مواد فرهنگی ،تمامی دادههای موجود در شبکهها جمعآوری
گردید .تنها هدف از شبکهبندی و برداشت نمونهها از شبکههای مشخص ،جایابی گونههای سفالی در
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بخش های مختلف تپه بود که بر اثر برداشت کلیه مواد فرهنگی سطح تپه ،بتوان جهت مطالعات آتی و یا
کاوش تپه ،از نحوه پراکندگی گونههای مختلف در بخشهای تپه آگاهی داشت .تمامی مواد فرهنگی سطح تپه
شامل قطعات سفال بود .از مهمترین مواد فرهنگی جمع آوری شده ،یک سبو سفالی کامل و یک سبوی
شکسته می باشد .در مجموع تعداد  93قطعه سفال از تمامی شبکهها برداشت شد که تعداد )23.6%(22مورد از
آنها به عنوان نمونههای شاخص مورد مطالعه قرار گرفت .همانطور که اشاره شد پراکندگی مواد فرهنگی در
تپه اسماعیلآباد بهدلیل برداشتهای غیر حرفهای و ناآگاهانه از سطح تپه ،بسیار محدود و بهطور یکدست و
منظم نبوده؛ بهشکلی که در بیشتر شبکههای بررسی شده هیچگونه مواد فرهنگی یا قطعه سفال یافت نشد.
عالوه براین مشخص شد که فراوانی مواد فرهنگی بیشتر در دو نیمه شمالی و جنوبی تپه پراکنده بوده که از
مهمترین دالیل آن تسطیح این دو بخش توسط آسیبهای وارده از سوی فعالیتهای کشاورزی و همچنین
فعالیتهای عمرانی مربوط به راه آهن بوده است .همچنین براساس مطالعات اولیه ،شواهدی از توالی فرهنگی
در این تپه مشاهده نمیشود و مواد فرهنگی(سفال) بیانگر تک دورهای بودن استقرار است .در پایان نمونه ها در
رویکردی مقایسهای تحلیل و طبقهبندی شدهاند .الزم بذکر است کمبود بیش از حد مواد فرهنگی موجود بر
سطح استقرار اسماعیلآباد و همچنین تسطیح و آسیبهای وارده در الیه سطحی توسط ماشینآالت
کشاورزی و حفاریهای غیر مجاز سبب آشفتگی مواد سطحی استقرار شده که هرگونه مطالعات مربوط به
بررسی روشمند و تحلیلهای مکانی و فضایی مربوط به فعالیت بخشهای مختلف استقرار را با چالش روبرو
میسازد؛ از این رو تصمیم برآن شد که تنها مواد فرهنگی این استقرار را به عنوان نمونههای اولیه مواد
فرهنگی یا سفالهای مربوط به دوره اشکانی منطقه کشفرود مورد مطالعه تطبیقی و گونهشناختی قرار داده
تا بتوانیم تصویری هرچند کوچک از شاخصههای فرهنگی این دوره ارائه دهیم.

تصویر :1نقشه توپوگرافی تپه اسماعیلآباد(آرشیو اداره میراث فرهنگی خراسان رضوی)
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 .1-2موقعیت نسبی و بستر جغرافیایی

استان خراسان رضوی در شمال شرق کشور واقع است .این منطقه محل تالقی  3حوضه آبریز اترک و قره قوم
و کویر مرکزی ایران میباشد .شهرستان مشهد بخش نسبتا وسیعی از استان خراسان رضوی را در بر میگیرد
و بین دو رشته کوه شمالی هزار مسجد و جنوبی بینالود واقع شده که رودخانه کشفرود از میان آن میگذرد
و بهنام حوزه آبگیر کشفرود معروفشده است و درمختصات جغرافیایی 57-22تا  61-10طول شرقی و -39
 35تا  37-04عرض شمالی قراردارد .رودخانه کشفرود اصلیترین شریان حیاتی و منبع آب دشت مشهد
محسوبمیشود .طول رودخانه اصلی حوضه از نظرهیدرولوژیکی حدود 250کیلومتر از محل سرچشمه تا
خروجی آن بوده که توسط 25سرشاخه مشرف به آن تشکیل یافته است(دهقان و دیگران.)1660 :1392 ،

تصویر :2موقعیت کشفرود(داوری)17 :1395 ،

تصویر :3محدوده مورد مطالعه(شهرستان مشهد)()google earth

این منطقه دارای آب و هوای تقریبا گرم و خشک بوده که ارتفاعات آن در مقایسه با مناطق شمالی
خراسان اندک است و بهدلیل کمبود میزان بارندگی،گیاهانی که نیازکمتری به آب دارند در پوشش گیاهی آن
دیده میشوند .همچنیناینناحیهازمنابعآبسطحیزیادیبرخوردار بوده که امروزه و از چند دهه گذشته با حفر
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چاههای عمیق و حجم برداشتهای نا متعارف و فقر نزوالت جوی اکثر این منابع از جمله رودخانه کشفرود
خشک شده است .وجود رودخانهای پربار در میانه دشت مشهد و دارا بودن سرشاخههای متفاوت ،سبب شده
تا اکوسیستمی بارور در دشت مشهد شکل بگیرد که زمینه ساز جذب جوامع فرهنگی ادوار مختلف بهویژه
دوره پارتی بوده است.
 .2-2تپه اسماعیلآباد

تپه اسماعیلآباد در حال حاضر در  72کیلومتری شرق مشهد ،در فاصله چهارصد متری شمال محور ارتباطی
مشهد – سرخس ،یک کیلومتری غرب پاسگاه پلیس راه روستای متروکه اسماعیلآباد و در فاصله  50متری
خط راه آهن مشهد – سرخس واقع شده است .تپه نام خود را از روستای متروکه نزدیک تپه گرفته است .این
تپه در سال  1378توسط هیات باستانشناسی میراث فرهنگی خراسان به سرپرستی محمود بختیاری
شناسایی شد .این تپه با مختصات جغرافیایی  60 20 00 Eو  36 04 06 Nدر ارتفاع  746متری از سطح
دریا واقع شده است .سطح تپه در ارتفاع  7متری از سطح زمینهای اطراف است .وسعت استقرار در حدود 90
متر طولی و  80متر عرضی برحسب پراکنش مواد فرهنگی و  50متر طولی و  30متر عرضی برحسب
برآمدگی سطح تپه است .به علت کم آبی موجود در منطقه اطراف این تپه در حال حاضر با زمینهای
کشاورزی تخریب آنچنانی نمی شود ،اما درگذشته از این تخریب در امان نبوده است .همچنین حفاریهای
غیرمجاز ،تخریبهای زیادی را بر تپه وارد آورده است .بخشی از این تپه نیز در جریان ساخت راهآهن مشهد
– سرخس از بین رفته است .تپه اسماعیل آباد در تاریخ  1384/05/19و با شماره  12941در فهرست آثار
ملی ایران به ثبت رسیده است(شکوهی و دل آرامی.)1383 ،

تصویر :4دورنمایی تپه اسماعیلآباد و گذر خط راهآهن از ضلع جنوبی آن(نگارندگان)
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 .3مبانی نظری
هرینگ معتقد است تا چند دهه گذشته به استثنای اطالعات مبهم تاریخی ،شناخت دوره پارتی منحصر به
چند بنای ویران به جا مانده اعم از مسجد سلیمان ،بردنشانده ،قلعه یزدگرد ،کنگاور ،خورهه ،شهر قومس ،کوه
خواجه ،و نقش برجستههای الیمایی در جنوبغرب ایران بوده(هرینک )23 :1376 ،و پس از آن اغلب پژوهشگران
به دلیل نبود منابع و مدارک کافی ،مطالعات تخصصی این دوره را نیز همچنان بر روی این مکانها متمرکز
کردند .مطالعات جدی این دوره در منطقه خراسان بهویژه خراسان رضوی ،مربوط به سال گذشته( )1395در
شهر تپه درگز به سرپرستی حسن نامی و مطالعاتی در استان خراسان شمالی در قالب چند بررسی و شناسایی
بوده است.
به گفته محقیقین غربی اعم از استرابو ،یوستینوس و ژوستین ،ارشک یا اشک نامی در زمان درگیریهای
دولت سلوکیه با شورشیان غربی ،بر ساتراپ پرثوه هخامنشی شوریدند و حکومت مستقل پارتی را شکل دادند
و خاندان پارتی ،رفته رفته با تثبیت سلسله خود در سال  247ق.م ،شهر نسا در عشقآباد ترکمنستان را به
عنوان پایتخت سیاسی و استقرارهای کوچکتری را در سرزمین اولیه خود]که محدود به شمال شرق ایران
میشد[ ایجاد کردند .اشراف پارتی و اغلب مردمان این دوره به گذشته کوچ نشین خود وفادار بودند(فرای،
 .)22 :1389با شکلگیری حکومت مهرداد اول و تدابیر سیاسی و همچنین برتریهای نظامی وی ،سرزمین
پارتیان تا غرب در بینالنهرین و سوریه پیشروی کرد که از مشخصات دوران سلطنت او بسط تماسهای
سیاسی و تجاری در سراسر جهان آن روز و همچنین کنترل راه تجاری ابریشم بود(هرمان .)27 :1387 ،این
اقدامات سبب شده بود فرهنگ و هنر اشکانی پیرو ارتباطات تجاری و سیاسی دچار دگرگونی ،تحول و
پیشرفتهایی شود که بدلیل انتقال تمرکز اداری و سیاسی از شمالشرق ایران به سرزمینهای غربی ،سیر این
تحول را در مراکز غربی اعم از قلعهیزدگرد ،خورهه ،مسجد سلیمان ،سرزمینهای الیمایی و در دوره اوج خود
در مراکز دولتی و تجاری لبه غربی کشور پارت همچون الحضرا ،دورا اروپوس(پیگولوسکایا )1372 ،مشاهده کرد.
دروه قبل از پارتی در سرزمین خراسان(خراسان رضوی) ،عصر آهن و فرهنگ موسوم به یاز است که از -1400
300ق.م تداوم داشته و مولفههای فرهنگی ،زیستی و اجتماعی این دوره پیش درآمد شکلگیری دوره پارتی
شده که شاخصههای آن در اوایل تثبیت و شکلگیری سلسله پارتی در خراسان بویژه در منطقه کشفرود ،به
طور ملموس مشخص و قابل مشاهده است .با این تفاسیر در شمالشرق ایران و استقرارهای اشکانی این
منطقه تنها میتوان هنر و مولفههای فرهنگی اولیه دوره پارتی را درک کرد که تداوم یافته شاخصههای دوره
قبل از خود(فرهنگ یاز  IIو  )IIIاست و ممکن است در بخش های مختلفی با فرهنگ شناخته شده پارتی در
دیگر مناطق ایران که امروزه پژوهشگران زیادی شاخصههای منحصر بفردی (اعم از سفال جیلینگی یا کیلنکی)
برای آن در نظر میگیرند ،متفاوت باشد .سفال اهمیت ویژهای در مطالعات گاهشناختی دارد که تفاوتها و
تشابهات آنها در مطالعه گونهشناختی و طبقهبندی ،روشنگر سیر تطوری ،تغییرگونهها و روند پیشرفت آنها
است(ولیپور و دیگران .)14 :1388 ،رویکرد پژوهش حاضر برای درک گونههای سفالی تپه اسماعیلآباد به عنوان
نمونههای سفالی اوایل دوره پارتی حوضه کشفرود(شهرستان مشهد) و درک سیر تطوری و روندتغییرات سبکی
از دوره قبل ،بررسی ماده چسباننده ،تکنیک های ساخت ،شکل ظروف ،پخت ،رنگ سفال ،اعمال انجام شده بر
سطح سفال ،میزان ضخامت ظروف و نقوش است.

 /82تبیین شاخصههای سفالی اوایل دوره پارتی در حوضه کشفرود :براساس گونه شناسی سفال های تپه اسماعیل آباد مشهد

 .1-3تحلیل مواد فرهنگی تپه اسماعیلآباد

قابل توجه است که در تفکیک و شناخت سفال شروع دوره یاز تا اواخر دوران تاریخی ،مشکل جدی وجود
دارد .سفال استقرار اسماعیلآباد از نظر شکلشناسی و فرم شناسی دارای  5گونه سفالی متفاوت است که
شامل کاسهها و پیالهها ،تنگها یا کوزهها ،خمره ،جام و ظروف دسته افقی با فرمی شبیه به کاسه و دیگچه
میباشد .در بین قطعات سفالی این استقرار ،نمونهای مبنی بر پایه ظرف یا چیزی شبیه به آن بدست نیامده
اما قطعاتی مربوط به دسته ظروف وجود دارد که اغلب بهدلیل شکستگی ،کاربرد آن در فرمهای ذکر شده نا
مشخص است و تنها در یک نمونه شبیه به کاسه یا دیگچه میتوان کاربرد دسته را مشاهده کرد که به صورت
افقی به ظرف الحاق شده است.
22
تعداد کل سفال
تعداد سفال شاخص

93

نمودار  :1مقدار و حجم جامعه آماری
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نمودار  :2نوع و تعداد قطعات مورد مطالعه

از نظر ویژگیهای ظاهری نیز ،سفالهای این استقرار دارای سه گونه متفاوت شامل سفال ساده(معمولی)،

نقش کنده به صورت نوارهای افقی و نقشکنده به صورت نوارهای مواج است .در بررسی ضخامت سفالها نیز
سه فاکتور ظریف با ضخامت  4 -0میلیمتر ،متوسط با ضخامت  7-4میلیمتر و خشن با ضخامت بیشتر از 7
میلیمتر در نظر گرفته شده است.
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نمودار  :3تعداد و درصد گونههای سفالی تپه اسماعیلآباد از نظر شکل و فرم

 .2-3فرم شناسی گونهها

 .1-2-3کاسهها :قطر این ظروف دو برابر ارتفاع آن ،دارای پوشش گلی نخودی یا کرم رنگ ،چرخ ساز و شکل
منظم و یکنواختی دارند .خمیره آنها به خوبی ورز داده شده ،فشرده و متراکم و دارای مقدار متوسط آمیزه
معدنی ریز دانه است .رنگ خمیره سفالها روشن و در طیفهای نخودی ،صورتی و نارنجی متغیر است .سطح
خارجی این سفالها اغلب روشنتر از سطح داخلی آنها است .تعداد این گروه از کل جامعه آماری که از سطح
استقرار جمعآوری شده است ،نسبت به دیگر گونهها بسیار کم و  %9از کل تعداد سفالهای شاخص را به خود
اختصاص میدهد .بهطور کلی روی سفالها اثر چرخ سفالگری دیده میشود و در برخی موارد استثنایی،
شیارهای ناشی از پرداخت با دست مرطوب و یا کارد بر روی سطح سفال نیز دیده میشود .بدنه این گونه
ظروف خمیده و احتماال دارای کفی صاف بوده که نمونههای آن نیز در دوره آهن متاخر شمالشرق(یاز  )IIIنیز
دیده میشود و میتوان این ویژگی را مؤلفههای سنت سفالی دوره اشکانی منطقه دانست که وامدار و تداوم
یافته سنت دوره قبل از خود میباشد .ضخامت این گونه اغلب متوسط است .از نظر فرمشناسی ،این گونه
ظروف را میتوان در دورههای قبل از پارتی (یاز  IIو  )IIIمنطقه کشفرود(مزاری مقدم )93 :1395 ،مشاهده کرد
که به احتمال زیاد تداوم یافته دوره قبل میباشد.
 .2-2-3جامها :این ظروف دارای فرمی دهانه گشاد و بدون گردن هستند که دهانه ظرف بیشترین قطر آنرا
تشکیل میدهد و بدنه ظرف نیز به صورت مورب از دهانه به کف متصل میشود .ضخامت این گونه سفالی در
تمامی موارد موجود ضخیم با ضخامتی بیشتر از  7میلیمتر و وزنی سنگین میباشد .تمام ظروف گونه فوق
دارای پوشش گلی رقیق به رنگ کرم است .این گونه در دو نوع ساده(معمولی) و منقوش هستند که توسط
نوارهای افقی و مواج افزوده یا تزئینات طنابی در دو قسمت لبه و نزدیک کف ،منقوش شدهاند .به مانند گونه
کاسهها ،این گونه ظروف چرخ ساز بوده و شکل منظم و یکنواختی دارند ،خمیره آنها به خوبی ورز داده شده،
فشرده و متراکم و تنها تفاوت آن با گونه کاسهها ،مقدار متوسط آمیزه معدنی متوسط دانه آن است .رنگ

 /84تبیین شاخصههای سفالی اوایل دوره پارتی در حوضه کشفرود :براساس گونه شناسی سفال های تپه اسماعیل آباد مشهد

خمیره سفالها روشن و در طیفهای نخودی ،صورتی نارنجی ،قرمز و قهوهای متغیر است .سطح خارجی این
سفالها اغلب روشنتر از سطح داخلی آنها است .این گونه سفالی  %13/63از کل سفالهای شاخص را تشکیل
میدهد.
 .3-2-3کوزهها :این ظروف دارای دو فرم متفاوت است که شامل :الف)گردن گشاد نسبتاً برگشته ،بدنه کروی
و دارای یک دسته است ب)دهانه تنگ ،دارای گردنی نسبتاً بلند ،لبههای به بیرون برگشته و دارای یک
دسته(هرینگ .)200 :1376 ،البته در بین نمونههای مورد مطالعه ،نمونه دارای دسته وجود نداشت .از نظر ابعاد و
اندازه این ظروف دارای اندازههای بزرگ جسته(ارتفاعی بیش از  30سانتیمتر) و کوچک(ارتفاعی کمتر از 15-20
سانتیمتر) میباشند .از دیگر ویژگیهای این گونه میتوان به پوشش گلی نخودی ،قهوهای و کرم رنگ اشاره
کرد .خمیره این گونه ظروف متراکم ،خوب ورز داده شده ،پختی کافی ،دارای مقدار کمی آمیزهریزدانه
می باشد .رنگ خمیره این ظروف در طیف های نخودی ،نارنجی ،قرمز و قهوهای متغیر است .این گونه
 %18/18از کل سفالهای شاخص استقرار را تشکیل میدهد .این گونه ظروف ،چرخساز بوده و شکل منظم و
یکنواختی دارند .این ظروف از نظر ضخامت دارای ضخامتی خشن میباشد .از نظر فرمشناسی ،این گونه
ظروف را میتوان در دورههای قبل از پارتی (یاز  IIو  )IIIمنطقه کشفرود(مزاری مقدم )1395 ،مشاهده کرد که
به احتمال زیاد تداوم یافته دوره قبل میباشد.
 .4-2-3خمرهها :این گونه ظروف دارای تنکیک ساختی متفاوت از نوع فیتیلهای و دستساز هستند که
تکنیک ساخت دستساز ،تکنیک مکمل ساخت این ظروف محسوب میشود و در پرداخت سطح و لبههای
ظروف کاربرد دارد .این گونه شامل ظروفی دهانه بسته ،دارای ضخامتی خشن در ابعاد بزرگ با لبههای به
بیرون برگشته میباشد .بدنه این ظروف به صورت خمیده و نیمدایره است .این گونه ظروف بر عکس دیگر
گونههای اشاره شده بدون پوشش گلی میباشد که متاثر و بیانگر کاربرد آنها به عنوان ظروف ذخیره است.
خمیره این گونه ظروف متراکم ،خوب ورز داده شده ،دارای پختی کافی ،مقدار زیادی آمیزه ریزدانه و متوسط
دانه می باشد .رنگ خمیره این ظروف در طیف های نخودی ،نارنجی ،قرمز و قهوهای متغیر است %13/63 .از
کل سفالهای شاخص به این گونه ظروف اختصاص دارد .از نظر فرم شناسی ،این گونه ظروف را میتوان در
دوره های قبل از پارتی (یاز  IIو  )IIIمنطقه کشفرود(مزاری مقدم )1395 ،مشاهده کرد که به احتمال زیاد تداوم
یافته دوره قبل میباشد.
 .5-2-3ظروف دسته افقی :از تعداد کل سفالهای موجود تنها یک قطعه از گونه فوق میباشد که از
ویژگیهای فرمی آن میتوان به بدنه خمیده و نیمدایره با دسته افقی و در گونه پیالهها یا دیگچه تقسیمبندی
نمود .این ظرف دارای پوشش گلی نخودی یا کرم رنگ است .این گونه ظرف چرخساز بوده و شکل منظم و
یکنواختی دارد ،خمیره آن به خوبی ورز داده شده ،فشرده و متراکم و دارای مقدار متوسط آمیزه معدنی
ریزدانه است .رنگ خمیره سفال قرمز است .سطح خارجی این سفال روشنتر از سطح داخلی آن است .بهطور
کلی روی سفال اثر چرخ سفالگری دیده میشود و در برخی موارد استثنایی ،شیارهای ناشی از پرداخت با
دست مرطوب و یا کارد بر روی سطح سفال نیز مشاهده می شود .بدنه این ظرف خمیده و احتماال دارای کفی
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صاف بوده که نمونههای آن نیز در دوره آهن متاخر در دشت گرگان مشاهده میشود و از نوع دیگچههای
کوچک ،دارای دو دسته افقی در طرفین و از نوع سفال خاکستری است(عباسی .)1390 ،اما تعمیم شباهت
ظروف خاکستری دسته افقی دشت گرگان که قرابت نزدیکی با فرهنگ عصر آهنی داهستان در جنوب غرب
ترکمنستان را دارا است با سفال دوره پارتی منطقه کشفرود که اغلب سنتهای آن تداوم یافته فرهنگ
عصرآهنی یاز میباشد ،کمی غیر ممکن اما مسئلهای قابل تأمل و بحث برانگیز محسوب میشود .این گونه
 %4/54از کل سفالهای شاخص را تشکیل میدهد.
 .3-3ویژگیهای ظاهری

 .1-3-3سفالهای ساده(معمولی) :سفال معمولی بطور عمده سفال ساده و بدون نقش است که برای اولین بار
ارنی هرینگ در گونهشناسی سفالهای دوره پارتی منطقه شمالشرق ایران از این اصطالح استفاده کرده
است(هرینک .)198 :1376 ،سفالهایی با پوشش گلی شیری یا کرم رنگ از زیرگونههای این نوع است که جان
هانسمن و دیوید استروناخ ،کاوشگران شهر قومس برای اولین بار در تقسیمبندی سفالهای مکشوفه این
سایت ،آنها را گونهای مجزا دستهبندی کردند( .)Hansman and Stronach 1970: 55ارنی هرینگ نیز در
رساله دکتری خود با بررسی کلی ویژگیهای این نوع سفال ،این گونه را سفال معمولی دانسته است .با این
تفاسیر اغلب سفالهای استقرار اسماعیلآباد بهویژه گونه کاسهها ،تنگها و خمرهها از این گونه محسوب
میشود .بهطور کلی ویژگی فنی این سفالها ،چرخساز ،دارای شکلی منظم و یکنواخت ،خمیره فشرده و
متراکم و دارای آمیزه معدنی ریزدانه و خمیرهای در طیفهای رنگی نخودی ،نارنجی ،قرمز و قهوهای میباشد.
از بارزترین ویژگی این نوع سفال ،پوشش گلی کرم رنگ در سطح خارجی آنها است %68 .از کل سفالها از
نوع سفال معمولی میباشد.
 .2-3-3سفالهای منقوش :سبک و تکنیک نقش اندازی بر روی سفالهای استقرار اسماعیلآباد ،با دو تکنیک
نقش کنده در دو نوع به صورت نوارهای کنده افقی و نوارهای کنده مواج منقوش شده است .نوارهای کنده
افقی اغلب هنگام فرمدهی با چرخ سفالگری و بهوسیله کارد یا قطعه چوبی ایجاد شده است و نقوش کنده
مواج نیز با همین تکنیک و مابین نوارهای افقی کنده ایجاد شده است(هرینگ 28 :1376 ،و  .)29تمام نقوش
سفالهای این استقرار بر سطح خارجی سفالها ایجاد شده و جامها یا سبوها بیشترین جامعه آماری
سفالهای منقوش را تشکیل میدهند %32 .از کل سفالهای استقرار اسماعیلآباد منقوش میباشد.
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 .4بحث و تحلیل
از نظر فرمشناسی سفالهای استقرار اسماعیلآباد در  5گونه کاسه و پیالهها ،جامها یا سبوها ،تنگها یا
کوزهها ،خمرهها و ظروف دسته افقی(دیگچه) تقسیمبندی میشوند .فرم اغلب این سفالها بدلیل عدم انجام
کاوش و مطالعات تخصصی دوره پارت در خراسان ،منحصربهفرد و کمتر شناخته شده هستند .عالوه براین
براساس مطالعه تطبیقی با پژوهشهای محدود خراسان که در دشت درگز متمرکز بوده است ،قرابت و
شباهتهایی با سفالهای دوره پارتی دشت درگز دارد(محمدی فر و فالح مهنه1394 ،؛ نامی و دیگران،134 :1396 ،
تصویر .)10از طرفی با توجه به مطالعات تخصصی دوره آهن خراسان رضوی بهویژه دشت نیشابور ،متمرکز بر دو
استقرار تیغ مهره(باصفا ،منتشر نشده) و سه تپه(باصفا و رضایی )1395 ،همچنین حوضه کشفرود(شهرستان
مشهد)(مزاری مقدم )1395 ،شباهتهای بارزی از نظر فرمشناسی بین سفالهای پارتی استقرار اسماعیلآباد و
سفالهای دوره آهن متاخر(یاز  IIو  )IIIخراسان رضوی]شرق خراسان شامل دشت نیشابور -شهرستان
مشهد -درگز -حوضه کشفرود[ مشاهده میشود .همانطور که اشاره شد ،با شکل گیری دوره آهن،
مؤلفههای فرهنگی و تحوالت ایجاد شده در اواخر این دوره ،زمینهساز و پیش درآمد شکلگیری دورههای
تاریخی در ایران شده است .از آنجا که براساس مطالعات اخیر مشخص شده است ،تا کنون فرهنگ عصرآهنی
یاز ،فرهنگ غالب خراسان رضوی بهویژه منطقه کشفرود ،دشت نیشابور و درگز است .بدلیل تداوم دوره
زمانی یاز  IIIتا  300ق.م(پایان دوره هخامنشی) میتوان مولفههای فرهنگی این دوره و شاخصههای مواد
فرهنگی آن را به نوعی به مولفهها و شاخصهای مواد فرهنگی دوره اول پارتی(اوایل تثبیت سلسله حکومتی
اشکانیان) تعمیم داد .با توجه به اینکه دوره پارتی و سلسله پارتیان در سال  250یا  248ق.م شکل گرفته است؛
در اوایل تشکیل این حکومت مستقل ،همچنان کشمکشهایی با دولت سلوکیه بر سر قدرت در این منطقه
وجود داشته است .از این رو در اوایل تشکیل دولت مستقل پارتی ،زمینه برای ایجاد مولفههای فرهنگی
منحصر به خود و ایجاد سبکهای هنری و تولیدی ،وجود نداشته و ناچار به استفاده از تکنیک و سبکهای
دوره قبل از خود بودهاند .با شکلگیری حکومت مهرداد اول و تدابیر سیاسی و همچنین برتریهای نظامی
وی ،سرزمین پارتیان تا غرب در بین النهرین و سوریه پیشروی کرد که از مشخصات دوران سلطنت او بسط
تماس های سیاسی و تجاری در سراسر جهان آن روز و همچنین کنترل راه تجاری ابریشم بود(هرمان:1387 ،
 . )27این اقدامات سبب شده بود فرهنگ و هنر اشکانی پیرو ارتباطات تجاری و سیاسی دچار دگرگونی ،تحول
و پیشرفتهایی شود که بدلیل انتقال تمرکز اداری و سیاسی از شمالشرق ایران به سرزمین های غربی ،سیر
این تحول را در مراکز غربی اعم از قلعه یزدگرد ،خورهه ،مسجد سلیمان ،سرزمینهای الیمایی و در دوره اوج
خود در مراکز دولتی و تجاری لبه غربی کشور پارت همچون الحضرا ،دورا اروپوس و هترا مشاهده کرد .با این
تفاسیر در شمالشرق ایران و استقرارهای اشکانی این منطقه تنها میتوان هنر و مولفههای فرهنگی اولیه دوره
پارتی را درک کرد که تداوم یافته شاخصههای دوره قبل از خود(فرهنگ یاز  IIو  )IIIاست و ممکن است در
بخشهای مختلفی با فرهنگ شناخته شده پارتی در دیگر مناطق ایران که امروزه پژوهشگران زیادی
شاخصههای منحصر بفردی (اعم از سفال جیلینگی یا کیلنکی ،سفال لعابدار) برای آن در نظر میگیرند ،متفاوت
باشد .البته باید در نظر داشت که عدم وجود سفال نوع جیلینگی و لعابدار در بین نمونههای تپه اسماعیلآباد
یا دیگر استقرارهای شناخته شده دوره پارتی در حوضه کشفرود(آرشیو اداره کل میراث فرهنگی خراسان رضوی و
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بانک سفال موزه بزرگ خراسان) ممکن است دلیل بر نبود این نوع سفال در فرهنگهای دوره پارتی منطقه نباشد
و دلیل فقدان این نوع سفال ،عدم انجام کاوشهای باستانشناسی در استقرارهای این دوره است .بدلیل
شکل گیری سلسله پارتی در منطقه خراسان بالفاصله پس از دوره عصر آهنی فرهنگ یاز ،تداوم مولفههای
فرهنگ یاز را میتوان در سنتهای سفالی ،مولفههای زیستی ،ساختارهای اجتماعی و سبک زندگی
استقرارهای اولیه(منظور اوایل شکل گیری سلسله پارتی است) دوره پارتی مشاهده نمود .از طرفی براساس
تاریخگذاری نسبی مواد سطحی ،بدلیل مقارن بودن زمان سکونت استقرار اسماعیلآباد با دوره اول پارتی در
منطقه خراسان(یعنی دوره تثبیت و شکل گیری حکومت اشکانیان بالفاصله پس از پایان آخرین فاز دوره آهن منطقه موسوم به
یاز )IIIهنوز بستر شکلگیری و ظهور مولفهها و شاخصههای فرهنگی فراگیر اشکانی اعم از سفال جیلینگی و
لعابدار ،سبکهای معماری و دیگر مولفههای منحصر بفرد این دوره بدلیل درگیریهای بین اشکانیان و سلسله
سلوکیان محیا نبوده است و پس از شروع دوره دوم(از زمان سلطنت مهرداد اول) رفتهرفته و با تلفیق هنر اشکانیان
با دیگر هنر مردمان ایران ،شاخصههای فرهنگی این دوره پدیدار میشوند.
از این رو خراسان به عنوان خاستگاه و سرزمین اولیه پارتیان شاهد مولفههای زیستی ،فرهنگی و
شاخصههای مواد فرهنگی دوره قبل یعنی دوره یاز  IIو  IIIاست .این مسئله در بررسی گونهها و سنتهای
سفال استقرار اسماعیلآباد و الگوی زیستی آن کامال مشخص است(جدول  .)1استقرارهای عصر آهنی در
حاشیه رودخانه کشفرود با وسعتی بین  0/05تا نیم هکتار شکل گرفت که با بررسی الگوی استقرار آنها،
استقرارهای فصلی و نیمه فصلی با معیشتی مبتنی بر دامداری بوده اند(مزاری مقدم .)98 :1395 ،عالوه براین
استقرارهای عصر آهن منطقه کشفرود(شهرستان مشهد) استقرارهایی وابسته به منابع غنی آب بهویژه رودخانه
کشفرود بودهاند که اغلب و  %83آنها در فاصله کمتر از  500متری از رودخانه ایجاد شدهاند .با بررسی
مولفههای زیستی استقرار اسماعیلآباد که در فاصله  700متری رودخانه ،اراضی با کاربری کشاورزی ،کمترین
منطق فازی شیب زمین ،ارتفاع کمتر از  600متر از سطح آبهای آزاد قرار گرفته و دارای وسعت تقریبی 0/7
هکتار میباشد ،دارای الگوی مشابه با استقرارهای عصرآهن متاخر منطقه است.
 .5نتیجه
استقرار اسماعیلآباد واقع در منطقه کشفرود(شهرستان مشهد) براساس گونهشناسی و بررسی سنتهای
سفالی آن ،همچنین بررسی الگوهای زیستی ،جزء اولین استقرارهای پارتی حوضه کشفرود(شهرستان مشهد)
محسوب میشود که در سرزمین اولیه تحت کنترل پارتها(خراسان) شکل گرفته است .از طرفی بدلیل
شکلگیری دوره پارت و حکومت پارتیان در خراسان ،آنها در اوایل دوران خود بویژه در زمان تثبیت قدرت،
ناچاراً از مولفههای زیستی ،معیشتی و شاخصه مواد فرهنگی به خصوص سنتهای سفالگری دوره قبل از خود
تبعیت کردهاند که تداوم سنتهای سفالی دوره قبل(یاز  IIو  )IIIدر اوایل دوره پارتی در سرزمین اولیه و
خاستگاه آنها(خراسان) تلقی میشود.بنابراین مولفههای زیستی و شاخصههای فرهنگی دوره پارت در خراسان را
که جزء مولفههای فرهنگی ،زیستی ،معیشتی و اجتماعی آنها میشود را در دوره متاخر فرهنگ عصر آهنی
منطق ه موسوم به فرهنگ یاز دانست که پس از تثبیت حکومت پارتیان و شروع حکومت مهرداد اول و تدابیر
سیاسی و برتری نظامی وی ،سرزمین پارت تا دلتای فرات در شرق بینالنهرین و مناطق غربی ایران گسترش
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یافت و با تسلط بر راه تجاری ابریشم و بسط و رابطه سیاسی و اقصادی با بیشتر سرزمینهای جهان ،سبب
شده بود فرهنگ و هنر اشکانی پیرو ارتباطات تجاری و سیاسی دچار دگرگونی ،تحول و پیشرفتهایی شود که
بدلیل انتقال تمرکز اداری و سیاسی از شمالشرق ایران به سرزمین های غربی ،سیر این تحول را در مراکز
غربی میتوان مشاهده نمود.در پایان مجددا تاکید میشود که پژوهش حاضر به منزله طرح فرضیه جدیدی در
خصوص تبیین شاخصهای فرهنگ دوره پارت خراسان با نگاهی به حوضه کشفرود میباشد.
پیوستها

تصویر :5الگوی استقرار و قرارگیری استقرار اسماعیلآباد نسبت به مولفه های زیستی
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باستان شناسی.
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چکیده
آرامگاه میرزبیر ،در روستای شریفآبادِ سیرجان ،دارای تزیینات گچبری زیبا و پرکاری همانند؛ محراب ،کتیبهکمربندی ،طاقنماها،
گوشوارهها و  ...است که تاکنون مطالعه کامل و همهجانبهای درباره ی این اثر و هنرمند سازنده این تزیینات ،صورت نگرفته استت.
در این پژوهش برآن شدیم تا به دلیل تشابه گچبریهای این بنا ،از لحاظ ساختار ،نقوش و کتیبه ،با گچبریهای امتا زاده ربیعته-
خاتون اشترجان ،مسجد کوچهمیر نطنز و مسجد کرمانی تربت جا  ،که دارای امضای هنرمندان کرمانی هستند ،ضتمن اشتاره بته
محرابهایی که اثر صُنع هنرمندان کرمانی است ،ویژگیهای بصری آنها را ،مبنای مطالعه تطبیقی خود ،قرار دهیم و به اهتدافی
همچون؛ مطالعه تزیینات گچبری آرامگاه میر زبیر سیرجان و نیز بررسی دالیل انتساب آن به هنرمندان کرمانی دست یتابیم .روش
یافته اندوزی بر پایه مطالعات میدانی همچون بازدید از بناهای مورد مطالعه و عکسبرداری از آنها و با استناد بته منتابع مکتتوب
صورت گرفته که به روش تاریخی ت تطبیقی ،به تحلیل دادههای بهدستآمده از نمونههای مطالعاتی میپردازد .از اینرو بته دلیتل
وجوه مشترک بسیار گچبریهای دارای امضای هنرمندان کرمانی با گچبریهای آرامگاه میرزبیر ستیرجان ،چته در ستاختار آنهتا
مانند؛ مزین شدن لچکی محراب و برخی طاقنماها ،با فرمی گرد ،مماس بودن این فر گرد در تما لچکیها بتا دیتواره محیطتی
لچکی و چه در نقشمایهها همانند؛ گل و برگهای ختایی با تزیینات رویتهستازی مشتترک و نیتز در کتیبتههتا ملتل؛ قترار دادن
جایگاهی ثابت ،برای ثبت کتیبههای حاوی؛ نا هنرمند سازنده و تاریخ ساخت محراب ،فشردگی و شلوغی کتیبههای کمربندی و
 ...بهاحتمالقوی میتوان گفت که ،تزیینات گچبری این بنا نیز ،کار هنرمندان کرمانی است.
واژههای کلیدی :گچبری ،سیرجان ،آرامگاه میرزبیر ،هنرمندان کرمانی
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 .1مقدمه
یکی از دوران درخشان خلق محرابهای گچبری ،دوره ایلخانی است که مصادیق متعددی از چنین محراب-
هایی ،در بناهای مذهبی جایجای ایران ،گواه این ادعاست .دراینبین ،هنرمندان کرمانی نیز ،نقش بسزایی در
تولید چنین شاهکارهایی داشتهاند .آرامگاه میرزبیر سیرجان در استان کرمان ،یکی از بناهای معروف و شاخص
دوران اسالمی است که علیرغم داشتن معماری و تزیینات گچ بری زیبا ،کمتر مورد توجه و مطالعه ،قرار گرفته
است .از آن جایی که با گذشت زمان ،بخشهای زیادی از تزیینات آرامگاه ،از بین رفته است در مورد هنرمند
سازنده و گچبری های این آرامگاه ،اطالعی در دست نداریم .در این پژوهش بر آن شدیم تا به مطالعه ویژگی -
های بصری تزیینات گچبری (محراب ،کتیبه کمربندی ،طاقنماها ،گوشوارهها و  )...آرامگاه میرزبیر و انتساب آن به
هنرمندی از هنرمندان کرمانی ،بپردازیم .بنابراین این پرسشها مطرح میگردد که گچبریهای این آرامگاه چه
ویژگیهای بصری دارد؟ و دیگر اینکه آیا میتوان گچبریهای آرامگاه میرزبیر سیرجان را به هنرمندان کرمانی
منسوب نمود و دالیل این انتساب چیست؟ در این راستا ،با توجه به شباهت گچبریهای این آرامگاه در
ساختار ،نقوش و کتیبه ،با آثار گچبری هنرمندان گچبر کرمانی در محراب اما زاده ربیعهخاتون اشترجان (عمل
مسعود کرمانی) ،محراب مسجد کوچهمیر نطنز (عمل حیدر کرمانی) و گچبریهای مسجد کرمانی تربتجا (عمل
خواجو بن زکی بن محمد بن مسعود کرمانی) ،آنها را ،مبنای مطالعه تطبیقی قرار دادیم .با مطالعات صورت گرفته
مشخص شد که ،گچبریهای آرامگاه میرزبیر ،دارای تعدادی ویژگیهای ساختاری ،نقشی و کتیبهایی مشترک،
با آثار گچبری هنرمندان کرمانی در قرن هشتم هجری است که باعث شده تزیینات گچبری این آرامگاه را نیز،
به هنرمندان کرمانی منتسب کنیم.
گرچه در منابع گوناگون ،به صورت جستهوگریخته ،به آرامگاه میرزبیر سیرجان و تزیینات گچبری آن،
پرداخته شده است ،اما تاکنون ،مطالعه کامل و همه جانبهای ،در این زمینه و همچنین هنرمند سازنده
تزیینات گچبری بنا ،صورت نگرفته است .ورجاوند ( )1351نویسندهِ مقاله «قلعه سنگ سیرجان و آتشدان
سنگی آن» از اولین افرادی است که به صورت مختصر ،به بنای آرامگاه میرزبیر سیرجان ،کتیبه کمربندی و
محراب آن اشاره کرده است .حاتمی ( )1374نیز در پایاننامه خود و همچنین مقالهایی؛ به صورت کاملتری
نسبت به سایر پژوهشگران ،آرامگاه میرزبیر سیرجان و تزیینات گچبری آن را ،مورد مطالعه قرار داده و معتقد
است که گچبری محرابهای آرامگاه میرزبیر و اما زاده ربیعهخاتون اشترجان ،از سبکی واحد ،پیروی میکنند
و احتمال داده است؛ استاد مسعود کرمانی ،هنرمند محراب اما زاده ربیعهخاتون اشترجان ( 708هت .ق) ،محراب
بنای میرزبیر ( 751هت .ق) را نیز ،گچبری کرده است .در مقالهای تحت عنوان «بناهای تاریخی در پناه قانون»
( )1376عالوه بر ذکر بنا در فهرست آثار ملی کشور به موقعیت قرارگیری بنا و تزیینات گچبری آن ،از جمله
کتیبه کمربندی و محراب آن ،به صورت گذرا ،پرداخته شده است .کشاورز ( ،)1389در چکیدهی مقالهای،
ضمن معرفی آرامگاه میرزبیر سیرجان ،به محرابهای اما زاده ربیعهخاتون اشترجان و مسجد کرمانی تربت-
جا  ،که کار استادان کرمانی است ،اشاره کرده است تا از این طریق ،بتواند به شناسایی هنرمند گمنا محراب
میرزبیر نزدیک شود .محققین بعدی مانند؛ عقابی ( ،)1376زندهدل ( ،)1377سازمان میراث فرهنگی
صنایعدستی و گردشگری استان کرمان ( ،)1387رجبی ( )1391و  ...به تکرار مکررات پرداختهاند و مطلب
جدیدی در این مورد ،ارائه نکردهاند.
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در این پژوهش از روش تاریخی ت تطبیقی استفاده شده است و اطالعات به شیوه کتابخانهای و میدانی جمتع-
آوری و تجزیهوتحلیل شده است .مطالعات میدانی این پژوهش با بازدید و عکاسی از اثر مورد مطالعه و بناهتای
مشابه انجا شد .در ادامهی پژوهش؛ طراحی نقوش ،کتیبهها و ستاختار محترابهتا بتا نتر افزارهتای مختلتف
همچون  Auto CAD, Corel DRAWصورت گرفت و از طریق مطالعه تطبیقتی ،تتالش کتردیم تتا بته اهتداف
تعیین شده ،دست یابیم.
 .2آرامگاه میر زبیر سیرجان
آرامگاه میر زبیر ،در موقعیت جغرافیایی  29درجه و  42دقیقه و  78ثانیه عرض شتمالی و در  55درجته و 50
دقیقه و  7ثانیه طول شرقی قرار دارد .بنای میرزبیر ،در شرق روستای شریفآباد ،از توابع دهستان سعادتآبتاد
سیرجان ،در کنار قبرستان ده ،روی تپهای کوتاه قرار دارد .این بنا ،با پتالن مربتع شتکل بته ابعتاد  9×9متتر و
فضای داخلی  7×7متر ،با قلوهسنگ و مالط گچ ،ساختهشده است .هر طرف بنتا از داختل ،سته طتاقنمتا و در
مجموع دوازده طاقنما دارد .ورودی فعلی بنا ،رو به شمال است که با سه پله ،به کف متصل متیشتود .قستمت
خارجی بنای میرزبیر ،فاقد هرگونه تزیین و فقط دارای طاقنماهای ستاده استت .روی بعضتی از قستمتهتای
طاقنماها ،به مقدار خیلی کم ،آثاری از اندود گچ باقیمانده که بهاحتمالزیتاد ،در سرتاستر ستط ختارجی آن
وجود داشته ،ولی بهمرورزمان فروریخته است (تصاویر  1و )2؛ اما تقریباً تما سطوح داخلی بنا ،با گتچبتریهتای
بسیار زیبا تزیین یافته است (حاتمی .)114-113 :1374 ،بنای آرامگاه میترزبیتر ستیرجان ،بته شتماره  ،1762در
فهرست آثار ملی ایران ،به ثبت رسیده است.

 .3تزیینات گچبری آرامگاه میرزبیر سیرجان
امروزه در این بنا فقط تزیینات گچبری وجود دارد ،اما احتمال آن میرود که داخل طتاقنماهتا و فیلپتوشهتا،
کاشیکارهای نیز موجود بوده که در حال حاضر ،اثری از آنها مشاهده نمیشود .گچبریهتای فضتای داخلتی
نیز به مرور زمان آسیب دیده و شامل؛ حاشیه تمامی طاقنماها و فواصل بین آنها ،گوشوارهها ،قستمت بتاالی
ورودی ،کتیبه کمربندی (در زیرگوشوارها) و هم چنین محرابی است که نسبت به سایر قسمتهای بنتا ستالمتتر
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باقی مانده و با نقوش مختلف گیاهی (نقوش اسلیمی و ختایی) ،هندسی (گرههتا ،آددهکتاریهتا و تتوپیهتای گچتی  )1و
کتیبههایی ،آراسته شده است.
 .1-3کتیبه کمربندی و سایر گچبریها (بهغیراز محراب)

در حاشیه کمربندی ،در زیر گوشوارهها ،کتیبهی به قلم ثلث ،دورتادور بنا گتچبتری شتده استت .ایتن کتیبته،
آراسته به آیات  1ت  8سوره فت است که از سمت راست ضلع غربی بنا شروعشده و پیرامون بنا را ،مزین کرده
است .گرچه مقدار زیادی از این کتیبه ،در قسمتها ی مختلتف ریختته استت ،ولتی چتون ابتتدا و انتهتای آن
باقیمانده ،میتوان استمرار آن را ،در دور بنا ،مطمئن شد .زمینه این کتیبه را ،نقوش اسلیمی ،گل و برگهتای
ختایی ،برگ و برگچهها و خطوط مارپیچ ،تشکیل داده است به طوری که زمینه اصلی کتیبه ،دیگر دیده نمتی-
شود (تصویر  .)3در سطوح داخلتی بنتا ،دوازده طتاقنمتا ،موجتود استت کته در حاشتیه و فواصتل بتین آنهتا،
گچبریهای متشکل از نقوش اسلیمی ،گل و برگهای ختایی ،نقوش هندسی از جمله توپیهای گچتی (تصتویر
 )4و ترکیبی از نقوش گیاهی و گره ،قابلرؤیت است .در حاشیه چهار طاقنمای موجود در ضلعهتای شتمالی و
جنوبی آرامگاه ،حاشیه ای تقریب ًا پهن ،مرکب از؛ نقوش گیاهی و گتره ،کتار شتده استت .مشتابه ایتن نقتش را،
میتوان در حاشیه محراب طبقه دو مسجد کوچهمیر نطنز و حاشیه گچبری طاقچههای درونتی کنتاره درگتاه
خانقاه مجموعه شیخ عبدالصمد در نطنز مربوط به ابتدای قرن هشتم هت .ق ،دید (راشدنیا( )44 :1393 ،تصتویر .)5
در حاشیه چهارطاقنمای دیگر در اضالع غربی و شرقی نمونهی دیگر ،از نقوش گیاهی و گره دیده میشتود .در
ضلع شرقی بنا ،در روبروی محراب ،آیه «وَ قالوا سِمعنا وَ اطعنا» با قلم ثلث ،در کادری مستطیل شکل ،موجتود
است .درحاشیه داخلی همین طاقنما ،در جایی که کتیبه «وَ قالوا سِمعنا وَ اطعنا» است ،نوار بتاریکی از نقتوش
اسلیمی ساده ،دیده میشود .گوشوارههای بنا نیز ،پوشیده از گچبری بوده که اکلر آنها ،به مرور زمتان از بتین
رفته و مقدارکمی از حاشیه و زمینه آنها قابل رویت است (تصویر  .)6در دو طرف دیوارههتای طاقچتهی بتاالی
ورودی آرامگاه نیز ،نقشی به صورت گره (شمسه هشت و پنج) موجود است ،که قسمتهتای کنتار ستمت راستت
گره ،از نظم و قاعده خاصی پیروی نمیکند (تصویر .)7
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 .2-3محراب آرامگاه میرزبیر سیرجان

در ضلع غربی آرامگاه ،محرابی مستطیل شکل ،تقریباً مرتفع و عریض ،قرار دارد؛ که دارای دو طاقنمای هاللتی
شکل ،با قوس تیزهدار است که بر ستوننماهای قرار داشتهاند که اکنون اثری از آنها موجود نیست .قوسهای
جداکننده دو لچکی در این محراب ،با تیزهی قوس طاقنما و خط باالیی کتادر محتراب ،ممتاس استت و هتیچ
نقشی را ،شامل نمیشود .هالل طاقنمای پایین ،در این محراب به صورت صدفی ،گتچبتری شتده استت .تمتا
سطوح این محراب ،با انواع نقوش گیاهی ،هندسی و کتیبهها آراستهشده است (تصاویر .)10 - 8
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 .1-2-3تزیینات محراب
 .1-1-2-3کتیبهها

کتیبههای محراب ،به قلم ثلث ،در زمینهای از نقوش اسلیمی ،گل و برگهای ختایی ،به صورت اعرابگذاری
شده و یا بدون اعراب ،گچبری شده است .کتیبههای آن از این قرار است:
الف) کتیبه اول :در قوس اصلی محراب ،کته دو لچکتی را ،تشتکیل داده استت؛ کتیبتهی بته قلتم ثلتث شتامل
«آیهالکرسی» در زمینهی ساده ،به صورت اعرابگذاری شتده ،موجتود استت  2در قستمت پتایین ایتن کتیبته
وگاهی در قسمت باالی آن (به تعداد محدود) ،به فاصله کمی از یکدیگر ،برگهای دوقسمتی ،تکترار شتده استت
(تصویر .)11
ب) کتیبه دوم :کتیبه دو که در وسط و نسبت به کتیبههای باال و پایینتر خود بزرگتر است؛ شامل آیتات 77
ت  79سورهی «اسرا» است که قسمتهتای قبتل از کلمته «تحتویال» ریختته و در حتال حاضتر بتا ایتن کلمته
شروعشده است و تا کلمه «به» قابلخواندن است .متأسفانه اول آیه  77و آخر آیه  79از بتین رفتته استت...« .
تَحوِیالً اَقِمِ الصَّلَوه لِدُلُوکِ الشَمس الَی غَسَقِ الَّلیلِ وَ قُرآنَ الفَجرِ اِنَّ قُرآنَ الفَجرِ کَانَ مَشهُودَا وَ مِنَ اللّیل فتهجّتد
به  »...این کتیبه اعرابگذاری شده است و در زمینهای از اسلیمیها و گل و برگهای ختایی قترار دارد (تصتویر
.)11
ج) کتیبه سوم :این کتیبه در قوس طاقنمای پایین و در قسمت صدفیِ محراب ،با سورهی «توحید» و حتدیلی
از حضرت محمد (ص) در زمینهی ساده ،با تعداد محدودی گل و برگهای ختایی ،با اعترابگتذاری ،گتچبتری
شده است .متن حدیث مذکور از بین رفته است (تصویر .)11
کتیبههای هنرمند سازنده و تاریخ ساخت محراب در بدنهی سمت راست و چپ داخلی محتراب ،متأستفانه
موجود نیستند (تصویر  .)12حاتمی دراین باره نوشته است« :عکسهای که سالیان پیش از محراب گرفتتهشتده،
نشان میدهد که در دو طرف محراب تاریخ ساخت [ربیع االول  751هت .ق] و نتا ستازنده [استتاد مستعود کرمتانی]
بهصورت گچبری ،مشخص بوده که امروزه از بین رفته است» (حاتمی.)117-115 :1374 ،
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 .2-1-2-3نقوش تزیینی محراب

نقوش تزیینی محراب را ،انواع اسلیمی ،نیم اسلیمی و سراستلیمیهتایی کته زمینته آنهتا بتا خطتوط متوازی
(هاشور) ،فر اشک مانند و آددهکاری ،تزیینشده (تصویر  ،)13گل و برگهای ختایی (گلهایِ چندگلبرگی کته
با خطوط موازی و حفرههای کوچکِ توخالی ،آراستهشده است) و نقوش هندسی ،تشکیل میدهتد .حاشتیهای
مرکب از نقوش گیاهی و گره( ،که در باالی آن دو لچکی کوچک ،دیده میشود) دورتتادور محتراب را ،احاطته
کرده است که بعد از آن ،لچکیهای محراب قرار دارد که با دیواره محیطی لچکی ،مماس و بدون نقش هستتند
(تصتویر  .)14در بین کتیبههای باال و وسطِ محراب ،دو حاشیه باریک وجود دارد ،که اولی را ،طرحِ گیسبتاف دو
رشتهای و دومی را ،طرحی قلبمانند ،شامل میشود .بعد از کتیبه وسطِ محراب ،نوار باریکی از نقوش هندسی
موجود است که این نقش را ،در حاشیه گوشوارههای بنا ،قسمت داخلتی طتاقنماهتا و بته صتورت نتواری کتم
عرض ،در قسمت پایین کتیبه کمربندی ،میتوان دید (تصویر  .)15بعد از این بخش ،حاشیهی بزرگتر از نقوش
اسلیمی و گلهای چندپَر موجود است که قسمت اعظم آن ،از بین رفته و توسط ،نقشِ گیسباف یک رشتهای،
احاطه شده است .بخش صدفی و فرورفتگی داخلی طاقنمای محتراب نیتز ،بتا نقتوش استلیمی و قلتبماننتد،
گچبری شده است .در فرورفتگی داخلی محراب ،طرح اصلی طاقنما قترار دارد کته در آن ،استلیمیهتا ،نتیم -
اسلیمیها ،سراسلیمی و همچنین گلهای ختایی که با خطوط موازی (هاشور) و حفترههتای کوچتکِ توختالی
تزیینشده ،به چشم میخورد (تصویر  .)16پیرامون این طاقنما ،به وسیله نواری که درکنارِ تمتا گوشتوارههتای
بنا قابل رویت است ،محصور شده است (تصویر .)17
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 .4دالیل انتساب گچبریهای آرامگاه میر زبیر سیرجان به هنرمندان کرمانی
با توجه به آثار گچبری ارزشمندی که از هنرمندان کرمتانی ،در قترن هشتتم هتت .ق ،از نقتاط مختلتف ایتران،
شناسایی شده است و اغلب دارای ویژگیهای تزیینی مشترکی از نظر؛ نقوش گیاهی (نقوش اسلیمی و گل و بترگ-
های ختایی) ،هندسی ،کتیبهها و همچنین ساختار محرابها هستند ،از اینرو ،با توجه به خصوصتیات مشتترک
بین گچبریهای آرامگاه میرزبیر سیرجان و با آثار مشابه مربوط به هنرمندان کرمتانیِ در قترن هشتتم هتت .ق،
میتوان تزیینات گچبری این بنا را هم ،به هنرمندان کرمانی منسوب کرد .در ادامه به این دالیل میپردازیم:
 .1-4مشابهتهای ساختاری

لچکی محراب و طاقنماهای آرامگاه میرزبیر سیرجان ،همانند محرابهتای؛ امتا زاده ربیعتهختاتون اشتترجان،
مسجد کوچهمیر نطنز و محرابهای داخلی و بیرونی (صحن) مسجد کرمانی تربتجا  ،با فرمی دایرهای ،تتزیین
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شده است (تصاویر  .)27 ،25 ،23 ،21 ،19این فر دایره ،در تما لچکیها ،با دیواره محیطی لچکی ،مماس و هتیچ
نقشی را شامل نمیشود ( 3تصاویر  .)27 ،25 ،23 ،21 ،19عالوهبراین ،قوسهایِ جداکننده در لچکیهتای آرامگتاه
میرزبیر سیرجان و آثار هنرمندان کرمانی ،از یک فر مشترک تبعیت میکند ،بهطوریکه؛ تیزهی قوس طتاق-
نما و خط باالیی کادر محراب ،با همدیگر مماس و فاقد نقش هستند (تصاویر .)26 ،24 ،22 ،20 ،18

 .2-4مشابهتهای نقوش
گلهای ختایی چند گلبرگیِ موجود در محراب (تصتویر  )28و کتیبه کمربندی آرامگاه میرزبیر ستیرجان (تصتویر

 ،)29مشابه گلهای بکار برده شده در؛ محرابها ،طاقنماها ،سط لوحهای تزیینی ،زمینته کتیبتههتا و یتا بته
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صورت دستهایی ،در گلدانهای گچبریهای هنرمندان کرمانی است؛ زمینه کتیبه کمربنتدی (تصتویر  30التف) و
حاشیه متشکل از این گلها ،در محرابهای داخلی و بیرونی (صحن) مسجد کرمانی تربتجا (تصاویر  30ب و ج)
و همچنین دو حاشیه از این گلها در محراب طبقه اول مسجد کوچهمیر نطنز (تصویر  .)31این گلهای ختایی،
همگی با تزیینات رویهسازی مشترکی ،چون خطوط موازی (هاشور) و تعدادی حفرههای کوچکِ توخالی ،تزیین
شدهاند.

حاشیهیی مرکب از نقوش گیاهی و گره ،در محراب و طاقنماهای شرقی و غربی آرامگاه میرزبیر ستیرجان،
قابل مشاهده است (تصتویر  )32که همانند گلهای ختایی هنرمندان کرمانی با تزیینتات رویتهستازی مشتترکی
چون خطوط موازی (هاشور) و حفرههای کوچکِ توخالی مزین شده است .این نقش در قوسِ طاقنمای پایینی
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محراب مسجد کوچهمیر نطنز (تصویر  33الف) ،حاشیه داخلیِ طاقنمایِ محراب اما زاده ربیعهختاتون اشتترجان
(تصویر  33ب) و محرابهای داخلی و بیرونیِ (صحن) مسجد کرمانی تربتجا دیده میشود (تصاویر  33ج ،د).

حاشیه باریکی از نوعی اسلیمی ساده ،در ضلع شرقی آرامگاه میرزبیر سیرجان دیده میشود که مشابه
نوارهای اسلیمی است که در فرورفتگی داخلی محراب اما زاده ربیعهخاتون اشترجان و حاشیه داخلیِ قسمت
باالی شاهنشینهای مسجد کرمانی تربتجا  ،استفاده شده است (تصویر .)34

در طرح اصلی ،طاقنمای محراب میرزبیر (تصتویر  ،)35همانند محرابهتای هنرمنتدان کرمتانی ،از استلیمی
دهاناددری ،که دارای تزیینات پرکاری مانند؛ هاشورها و انواع مختلف آددهکتاری استت ،استتفاده شتده استت
(تصویر  36الف ت ح).
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موجود در طاقنمای آرامگاه میرزبیر سیرجان (تصویر  ،)37همانند بندها و ساقههای طاقنما (تصویر  )38و
لچکی محراب اما زاده ربیعه خاتون اشترجان (تصویر  708( )39هت .ق) و طاقنمای محراب مسجد کوچهمیر نطنز
(تصویر  )40شبکهبندی شده و با حلقههای کوچکی ،این بندها و ساقهها ،از هم جدا شدهاند.
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 .4-3مشابهتهای کتیبهای
قرار دادن جایگاهی ثابت برای ثبت کتیبههای حاوی نا هنرمند سازنده و تاریخ ساخت محراب ،نیز یکی از
نشانههای هنرمندان گچبر کرمانی است (تصویر  41الف ت ج) که این جایگاه بدون استلناء ،در قسمت باالی،
فرورفتگی داخلی محراب قرار دارد (صالحیکاخکی ،تقوینژاد و راشدنیا .)29 :1395 ،ویژگیای که در محراب آرامگاه
میرزبیر سیرجان ،نیز رویت میشود (تصویر  42الف ت هت).

در زمینه کتیبههایِ محراب و همچنین کتیبه کمربندی آرامگاه میرزبیر سیرجان ،برگهایی موجود است
(تصویر  )43که با خطوط باریک موازی (هاشور) و حفرههای کوچکِ توخالی مزین شده است .مشابه این برگها
را ،در کتیبههایِ محراب مسجد کوچهمیر نطنز ،کتیبه کمربندی و محرابهای مسجد کرمانی تربتجا نیز
میتوان دید (تصویر  44الف ت د).
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زمینهی کتیبه کمربندی آرامگاه میرزبیر سیرجان (تصویر  ،)45مانند کتیبه کمربندی مسجد کرمانی تربت
جا (تصویر  ،)46با گل و برگهای ختایی ،برگ و برگچهها و خطوط مارپیچ ،تزیین شده استت ،بتهطتوری کته
زمینه اصلی کتیبه ،دیگر دیده نمیشود.
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جدول  :1مطالعه تطبیقی ساختار محراب آرامگاه میرزبیر سیرجان با محرابهای گچبری هنرمندان کرمانی در قرن هشتم هـ .ق
محراب آرامگاه میر-

محراب امامزاده

محراب مسجد

محراب داخلی

محراب بیرونی

ویژگیهای

زبیر سیرجان

ربیعه خانون

کوچهمیر نطنز

مسجد کرمانی

مسجد کرمانی

مشترک بین

تربتجام

تربتجام

هنرمندان

اشترجان

کرمانی
داشتن فرم
دایره در
لچکیهای
محرابها

ساختار
مماس بودن
فرم دایره در
تمام لچکیها
با دیواره
محیطی
لچکی
تبعیت
قوسهای
جداکننده دو
لچکی آثار از
یک فرم
مشترک
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جدول 2مطالعه تطبیقی نقوش تزیینات گچبری آرامگاه میرزبیر سیرجان با تزیینات گچبری هنرمندان کرمانی در قرن هشتم هـ .ق
محراب آرامگاه میر-

محراب امامزاده

محراب مسجد

محراب داخلی

محراب بیرونی

ویژگیهای

زبیر سیرجان

ربیعه خانون

کوچهمیر نطنز

مسجد کرمانی

مسجد کرمانی

مشترک بین

تربتجام

تربتجام

هنرمندان

اشترجان

کرمانی
گلهای
ختایی با
تزیینات
―

رویهسازی
مشترک

نقش ترکیبی
گیاهی و گره
با تزیینات
رویهسازی
مشترک

نقوش
کاربرد نوعی
اسلیمی ساده
―

کاربرد
اسلیمی
دهاناژدری
در طرح اصلی
طاقنماها
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ساقهها و بند-
―

―

های شبکه-
بندی شده و
حلقههای
جداکنند

جدول  :3مطالعه تطبیقی کتیبههای گچبری آرامگاه میربیر سیرجان با کتیبههای گچبری هنرمندان کرمانی در قرن هشتم هـ .ق
محراب آرامگاه میر-

محراب امامزاده

محراب مسجد

محراب

محراب بیرونی

ویژگیهای

زبیر سیرجان

ربیعه خانون

کوچهمیر نطنز

داخلی

مسجد کرمانی

مشترک بین

مسجد

تربتجام

هنرمندان

اشترجان

کرمانی تربت-

کرمانی

جام
جایگاهی ثابت
برای ثبت کتیبه-
های هنرمند و
تاریخ ساخت
محراب
(فرورفتگی
داخلی محراب)

نقوش کتیبهها

برگهای موجود
در کتیبهها با

―

تزیینات رویه-
سازی مشترک

فشردگی و
شلوغی کتیبه-
―

―

های کمربندی
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 .5نتیجه
وجود گچبریهای زیبا و پرکاری در آرامگاه میرزبیر سیرجان ،این پرسشها را ،مطرح نمود که گتچبتریهتای
این بنا ،دارای چه ویژگیهای بصری است؟ آیا میتوان گچبریهای آرامگاه میرزبیر ستیرجان را بته هنرمنتدان
کرمانی منسوب نمود و دالیل این انتساب چیستت؟ در ایتن مستیر ،ابتتدا بته وارستی مطالعتات انجتا شتده،
پرداختیم ،سپس به مطالعه میدانی اثر مورد مطالعته و آثتار مشتابه همچتون؛ محتراب امتا زاده ربیعتهختاتون
اشترجان (عمل مسعود کرمانی) ،محراب مسجد کوچهمیر نطنز (عمل حیدر کرمانی) و محترابهتا و دیگتر تزیینتات
گچبری ،مسجد کرمانی تربتجا (عمل خواجو بن زکی بن محمد بن مسعود کرمانی) و تهیه عکتس از جزئیتات آثتار،
مبادرت ورزیدیم .در ادامه کار ،به طراحی و آنالیزِ؛ ساختار ،نقوش و کتیبههای گچبریهای آرامگتاه میترزبیتر و
سایر آثار مشابه ،اقدا نمودیم و از طریق مطالعه تطبیقی آنها با هم ،توانستیم شواهد ،ادله و مستنداتی مبنتی
بر انتساب تزیینات گچ بری آرامگاه میرزبیر سیرجان ،به هنرمندان کرمانی ارائه کنیم .لچکتی محتراب و طتاق-
نماهای این آرامگاه ،از لحاظ ساختار ،مشابه محرابهای گچبتری مربتوط بته هنرمنتدان کرمتانی استت؛ تمتا
لچکیها دارای فر گرد و این فر گرد با دیواره محیطی لچکی مماس است و هیچ نقشی را ،شامل نمتیشتود،
همچنین تبعیت قوس های جداکننده دو لچکی محراب آرامگاه ،از یک فر مشترک ،بهطوریکه؛ تیزهی قتوس
طاقنما و خط باالیی کادر محراب ،با همدیگر مماس و فاقد نقش هستند .از لحتاظ نقتوش نیتز مشتابهتهتای
بسیاری مانند گلهای ختایی ،نقشی مشترک که ترکیبی از نقوش گیاهی و گره است ،با تزیینتات رویتهستازی
مشترکی همچون خطوط باریک موازی (هاشور) و حفرههای کوچکِ توخالی ،نتوعی استلیمی ستاده و  ...و نیتز
نقاط اشتراکی در کتیبهها مانند؛ جایگاهی ثابت برای ثبت کتیبههای هنرمند و تاریخ ستاخت محتراب ،بترگ-
های موجود در زمینه کتیبهها با تزیینات رویهسازی مشترک و  ....است .با توجه به مطالعات صورت گرفته ،بته
استناد وجود مشترکات فراوان در نمونههای مورد بررسی با تزیینات گچبری آرامگاه میرزبیر سیرجان متیتتوان
گچبریهای این بنا را ،به خانواده کرمانی و به احتمتال زیتاد ،از ختانواده «مستعود کرمتانی» ،ستازنده محتراب
اما زاده ربیعهخاتون اشترجان ( 708هت .ق) و جدّ سازنده محرابهای داخلی و بیرونتی (صتحن) مستجد کرمتانی
تربتجا  ،نسبت داد.
پینوشتها
 .1توپیهای گچی این بنا از نوع آجرنما هستند ،گچبریهای آجرنما ،بر اندود گتچ ستاده کتار متی شتوند و نقتوش آنهتا مشتابه
الگوهایی است که درآجرکاری مرسو بوده است .از جمله این نوع تزیینات ،شبیه سازی توپیهای ته آجری است که به صورت کم
برجستهنما ،اجرا میگردد (اصالنی .)157-153 ،1391
 .2این کتیبه ،فقط شامل قسمت اول «آیهالکرسی» (آیه  254سوره بقره) است.
 .3فر گرد در نمونههایی همچون لچکیهای محراب مسجد جامع بسطا (حتاجی قاستمی  ،1389ج ،)191 :11 ،محتراب اتتاق خانقتاه
بایزید بسطامی (همان ،)197 ،طاقنمای اما زاده شاه احمد بن قاسم قم (رحمتی  )85 ،1391و  ...مشاهده میشود ولی در این آثار ،فر
گرد با خط محیطی لچکی مماس نیست .یا در بعضی موارد مانند؛ محراب مسجد جامع ابرقو (دانشیتزدی  ،)12 ،1387به دلیل آسیب
دیدن بخش باالیی لچکی ،این ویژگی ،کامالً قابل تشخیص نیست .این ویژگی (مماس بودن فر گرد با دیواره محیطی لچکتی) ،در بین آثار
هنرمندان گچبر کرمانی مشترک است یعنی اینکه در تما آثار به جای مانده از آنها دیده میشود چنتان کته در لچکتی تمتامی
محرابها ،طاقنماهای موجود در محرابها و همچنین لوحهای کوچک گچی آنها ،قابل مشاهده است .ویژگتی کته در ایتن بتازه
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زمانی بسیار کم دیده میشود .به عنوان ملال «استاد علی بن محمد بن محمد بن ابو شجاع بنا» هنرمند گچبری که امضای وی در
چهار بقعه مربوط به نیمه دو قرن هشتم هت .ق در قم موجود است؛ مقبره خواجه اصیلالدین ،اما زاده خدیجه ختاتون ،امتا زاده
سید سر بخش یا اما زاده اسماعیل و اما زاده شاه احمد بن قاسم .در تما لچکیهای طاقنماهتای ایتن آثتار فتر گترد بتا ختط
محیطی لچکی مماس نیست ولی در برخی نمونهها همانند مقبره خواجه اصیل الدین در بعضی از طاقنماهای آن این فر گرد بتا
خط محیطی لچکی مماس است که کار این هنرمند در این زمینته دارای اشتتراک نیستت (راشتدنیا .)94 :1393 ،در حتالی کته ایتن
ویژگی در تمامی محرابها و لوحهای کوچک گچی ،هنرمندان کرمانی مشاهده میشتود (همتان .)104 ،متواردی کته دارای چنتین
ویژگی باشند در این دوره بسیار کم هستند و نمونههای آن مانند بعضی از طاقنماهای درون گنبد جنوبی خواجه اصیلالدین قتم
(فیض ،)422 :1350 ،اما زاده علی بن جعفر قم (حاجی قاستمی  ،1389ج )194 :12 ،و محراب ایلخانی مسجد جتامع ستاوه (ستجادی ،1375
 )256و شاید نمونههای دیگر که این تعداد در مقایسه با محرابهای گچبری قرن هشتم هت .ق بسیار ناچیز است.

تشکر و قدردانی
در این فرصت الز است تا از همکاری جناب آقای نورمندیپور دهیار روستای شریفآباد سیرجان و همیتاری
ارزشمند سرکار خانم کریمی و جناب آقای علی راشدنیا ،قدردانی شود.
منابع
اصالنی ،حسا  ،)1391( ،فنشناسی آرایههای گچی در معماری ایران دوران اسالمی ،رساله دکتری رشتته مرمتت ،استتاد راهنمتا
احمد صالحیکاخکی و محمد امین امامی ،دانشگاه هنر اصفهان ،دانشکده حفاظت و مرمت( ،منتشرنشده).
بناهای تاریخی در پناه قانون« ،)1376( ،بناهای تاریخی در پناه قانون» ،اثر ،ش .207 -193 ،28
راهنمای سفر گردشگران ،)1387( ،راهنمای سفر گردشگران ،چاپ اول ،کرمتان ،معاونتت گردشتگری ستازمان میتراث فرهنگتی،
صنایعدستی و گردشگری استان کرمان.
حاتمی ،ابوالقاسم« ،)1374( ،بررسی تحلیلی باستان شناسی سیرجان قدیم از اوایل اسال تا دوره تیموری» ،پایاننامه کارشناستی-
ارشد رشته باستانشناسی ،استاد راهنما سوسن بیانی ،دانشگاه تربیت مدرس ،دانشکده علو انسانی( ،منتشرنشده).
تتتتتتتتتتتتتتتتتت« ،)1374( ،بنای میرزبیر سیرجان ،شاهکاری گمنا » ،در :مجموعه مقاالت کنگره تاریخ معمتاری و شهرستازی
ایران ،ج سو  ،چاپ اول ،تهران ،سازمان میراث فرهنگی کشور (پژوهشگاه).
حاجیقاسمی ،کامبیز ،)1389( ،گنجنامه فرهنگ آثار معماری استالمی ایتران ،جلتدهای یتازدهم و دوازدهتم ،چتاپ اول ،تهتران،
دانشگاه شهید بهشتی ،دانشکده معماری و شهرسازی ،مرکز اسناد و تحقیقات ،روزنه.
دانشیزدی ،فاطمه ،)1387( ،کتیبههای اسالمی شهر یزد ،چاپ اول ،یزد ،سبحان نور.
راشدنیا ،زهرا« ،)1393( ،مطالعه ویژگیهای تزیینی آثار گتچ بتری هنرمنتدان کرمتانی و پراکنتدگی آن در قترن هشتتم هتت .ق»،
پایاننامه کارشناسیارشد رشته باستانشناسی ،استاد راهنما احمد صالحیکتاخکی ،دانشتگاه هنتر اصتفهان ،دانشتکده حفاظتت و
مرمت( ،منتشرنشده).
رجبی ،راحله« ،)1391( ،بنای میرزبیر ،گمشدهای در غبار فراموشی» ،جا جم (ویژه نامه) 16 ،خرداد .1391
رحمتی ،محمدحسین ،)1391( ،آرایههای گچی در آثار تاریخی قم ،چاپ اول ،قم ،کیمیا نگار.
زندهدل ،حسن و دیگران ،)1377( ،مجموعه راهنمای جامع ایرانگردی (استان کرمان) ،جلد  ،18چاپ اول ،تهران ،ایرانگردان.
سجادی ،علی ،)1375( ،سیر تحول محراب در معماری اسالمی ایران از آغاز تا حملته مغتول ،ج اول ،چتاپ اول ،تهتران ،ستازمان
میراث فرهنگی کشور.
صالحیکاخکی ،احمد ،بهاره تقوینژاد ،و زهرا راشدنیا« ،)1395( ،مطالعه ویژگیهای تزیینی آثار گتچبتری هنرمنتدان کرمتانی در
دوره ایلخانی تا ابتدای دوره تیموری» .نگره ،دوره  ،11ش  ،37صص  18ت .31
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عقابی ،محمد مهدی ،)1376( ،دایرهالمعارف بناهای تاریخی ایتران در دوره استالمی ( 2بناهتای آرامگتاهی) ،چتاپ اول ،تهتران،
پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسالمی.
کشاورز ،محسن« ،)1389( ،خانواده کرمانی ،استادکاران گچبر دوره ایلخانی» ،در :چکیده مقاالت همایش ملتی فرهنتگ استال و
ایران «کرمان شناخت» به اهتما حسین حسینی ،چاپ اول ،کرمان ،دانشگاه شهید باهنر کرمتان (پژوهشتکده فرهنتگ استال و
ایران).
ورجاوند ،پرویز« ،)1351( ،قلعه سنگ سیرجان و آتشدان سنگی آن» .بررسیهای تاریخی ،دوره  ،3ش  ،7صص .132-103
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هويت شناسی نقش نمادينِ پیکرۀ درون ماه براساس نمونههاي هخامنشی
و نقش قیزقاپان
ايرج رضائی

*

دانشجوی دکتری باستانشناسی دانشگاه تهران
بهمن فیروزمندي
استاد گروه باستانشناسی دانشگاه تهران
تاريخ دريافت1394/10/22 :؛ تاريخ پذيرش1397/3/30 :

چکیده
نقش پیکرۀ درون ماه یکی از اسرارآمیزترین نقوش نمادین ایران باستان است که تاکنون بسیاری از پژوهشگران دربارۀ هویت
شناسی و خاستگاه آن اظهارنظر کردهاند .بااینحال هیچگاه مدارك موجود ،برای دستیابی به یك نتیجهگیری نهایی و قطعی کافی
نبوده است .برخی از پژوهشگران پیشینۀ نقش پیکرۀ درون ماه را بهپیش از دورۀ هخامنشی رسانده و بر این باورند که هنر آشور نو
خاستگاه این نقش بوده است .از طرفی این احتمال نیز وجود دارد که نقش پیکرۀ درون ماه یك نقشمایۀ ابداعی کامالً ایرانی (ماد
یا هخامنشی) باشد .بهعالوه تاکنون گزینههای متنوع و متفاوتی چون اهورامزدا ،خدای ماه ،میترا ،خورنۀ شاهی ،شاه مُرده یا زنده
و  ...برای هویت نقش پیکرۀ درون ماه پیشنهاد شده است .نوشتار پیش رو ضمن بررسی پیشینۀ نقش پیکرۀ درون ماه و
تجزیهوتحلیل آراء پژوهشگران پیشین دربارۀ هویت آن ،به این نتیجه منتهی شده است که در میان گزینههای متعدد پیشنهادی
برای هویت نقش مذکور ،دو گزینۀ بسیار محتمل وجود دارد؛  .1شاه  .2خدایی غیر از اهورامزدا .در حالت اول محتملترین گزینه
شاه مُرده یا متوفی و در حالت دوم محتملترین خدای پیشنهادی ،میترا خواهد بود.
واژههاي كلیدي :پیکرۀ درون ماه ،هخامنشی ،قیزقاپان ،شاه مُرده ،میترا

*

رایانامهی نویسنده مسئول:

iraj.rezaie@ut.ac.ir
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 .1مقدمه
در منابع مختلف ،برای اشاره به نقش پیکرۀ درون ماه ،عمدتاً اصطالح « ،»Encircled male bustیا بهاختصار
« »Encircled bustبهکاررفته ( ،)Moorey 1978: 146; Root 1999: 174که به معنی «باالتنۀ مذکر درون
دایره» یا بهاختصار «نیمپیکرۀ درون دایره» است .گاهی نیز پژوهشگران از اصطالحات مشابه دیگری
چون«( »The half figure in the diskنیم پیکرۀ درون قرص)( »Figure in Celestial Disk« ،پیکرۀ درون قرص

نجومی)( »Wingless disk« ،قرص بدون بال) و «( »Half figure within a ringنیم پیکرۀ درون یك حلقه) برای
اشاره به نقش مذکور استفاده کردهاند ( .)Dalton 1964: 107; Dusinberre 2008: 90&96در منابع فارسی،
اصطالح یکسان و فراگیری برای این نقش وجود ندارد .به دالیلی که گفته خواهد شد ،ماهیت دایرۀ پیرامونی
این نقش ،تحت عنوان «ماهِ نو» برای نگارنده مسلم و قطعی است .بنابراین در این نوشتار برای اشاره به نقش
میانی قیزقاپان و نقوش مشابه هخامنشی ،ترجیحاً از اصطالح «پیکرۀ درون قرص ماه» یا به اختصار «پیکرۀ
درون ماه» استفاده شده است.
نقش پیکرۀ درون ماه را میتوان در کنار قرص بالدار و نقش پیکرۀ بالدار (قرص انسان بالدار) یکی از پر رمز و
رازترین نقوش نمادین دورۀ هخامنشی به شمار آورد .در خأل ناشی از یك مطالعۀ تخصصی و فراگیر توسط
پژوهشگران ایرانی ،تاکنون بسیاری از باستانشناسان و پژوهشگران نامآشنای غربی چون هرتسفلد ،اشمیت،
گیرشمن ،کنتور ،موری ،روت و دیگران ،کم و بیش دربارۀ این نقش به اظهار نظر پرداختهاند .بااینحال دربارۀ
بسیاری از موضوعات مرتبط با این نقش ازجمله بحث هویت شناسی آن ،آراء پیشنهادی بسیار متفاوت و
گاهی کامالً متضاد بوده است .برای این پژوهش تعداد بیش از  20نمونه نقش پیکرۀ درون ماه ،شامل نقوش
روی اشیاء تزیینی و مُهرهای استوانهای هخامنشی ،موردبررسی و تجزیهوتحلیل قرارگرفته است .فرض ما بر
آن است که کاربرد نماد مذکور فقط منحصر و محدود به هنر دورۀ هخامنشی نبوده و احتماالً مدتی پیش یا
پسازاین دوره نیز رایج بوده است .برخی از پرسشهایی که این پژوهش در پی پاسخگویی بدانهاست
عبارتاند از:
-

خاستگاه نقش پیکرۀ درون ماه کجاست و این نقش چه مسیری را از ظهور تا زوال پیموده است؟

-

آیا میتوان نقش مذکور را با اطمینان یك نماد آیینی و مذهبی تلقی کرد؟

 محتملترین گزینه یا گزینههای موجود دربارۀ هویت نقش مذکور کدام است؟. .2اشکال مختلف نقش ماه و اهمیت مذهبی آن در هنر دوران تاريخی بینالنهرين و ايران
برای بازشناسی هویتِ نقش پیکرۀ درون ماه ،کلیدیترین عنصر ،خودِ «ماه» است که از دیرباز در میان ملل و
اقوام گوناگون دارای اهمیت مذهبی و نمادین بوده است .هالل ماه حداقل از دورۀ بابل قدیم ،نماد خدای ماه،
سین (نانا -سوئن) ،بوده ( )Black and Green 1992: 54و در هنر اورارتوها هم نقش ماه نماد خدای شالردی
بوده است (پیوتروفسکی .)311 :1383 ،همچنین پادشاهان یا حاکمان محلی ایالم از خدایی به نام ناپیر با عنوان
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درخشنده نام بردهاند (صراف )44 :1384 ،که به عقیدۀ هینتس همان خدای ماه ایالمیها بوده است (هینتس،

 .)55 :1383از دورۀ بابل قدیم به بعد ،بهویژه از زمان کاسیها ،نقش هالل ماه ،اغلب در میان یك دایره ترسیم
شده که به نظر میرسد ترکیبی از هالل ماه و قرص خورشید به نشانۀ یك «گرفت» (خسوف یا کسوف) باشد
(( ،)Black and Green 1992: 54تصویر  .)4نقش مذکور (ترکیب هالل و قرص ماه) بر روی تعداد قابل توجهی از
سنگ یادمانهای آشوری به همین صورت حجاری شده است ( .)Kantor 1957: 16نقش هالل درون قرص را
نمایانگر ماه در همۀ فازهای آن و نماد خدای ماه ،سین ،دانستهاند ( .)Moorey 1978: 146خدای سین بعدها،
در زمان حکومت نبونید ،هنوز در اور اهمیت داشت و حتی کوروش کبیر به این خدا ادای احترام کرد ( Ibid:

.)147
از حدود سدۀ هشتم پ.م .بر روی مُهرهای استوانهای و مسطح بینالنهرین گاهی باالتنۀ یك خدا با تاج
شاخدار بر روی هالل ماه ظاهر میشود ( )Moorey 1978: 147که به نظر گوردون این نقش در هنر آشور نماد
خدای آشور بوده است ( .)Gordon 1939: 31نقش پیکرۀ درون قرص ،یك گونۀ کامالً بدیع و ابتکاری است
که شاید بتوان قدیمیترین پیش نمونههای بسیار نادر آن را در هنر حجاری آشورنو ،در سنگنگارۀ بزرگ
باویان در شمال عراق یافت (تصویر  .)3عالوه بر نقش باویان ،در یك نقاشی ناقص از خورس آباد نیز که خود بر
اساس نقش باویان بازسازی شده ،نقش پیکرۀ درون قرص ،در دست خدایی دیده میشود ( see Loud and

 .)Altman 1938: pl.89باتوجه به آنکه در هر دو نمونۀ آشوریِ یادشده ،بخش تحتانی قرص ،به شکل یك
هالل ضخیم نشده ،بنابراین نمیتوان مطمئن بود که نمونههای مذکور بهراستی نقش پیکرۀ درون ماه را نشان
میدهد.

تصاویر  :1-3نقش ترکیبیِ تمثال انسانی و هالل ماه در هنر آشور نو یا بابل نو :تصویر (1راست) :اثر یك مُهر مسطح متعلق به اواخر دورۀ آشور
نو یا بابل نو ( 612-538پ.م ،)Kantor 1957: fig.11b( ).تصویر (2وسط) :اثر مُهر استوانهای ازگالری والترز ،دورۀ آشور یا بابل نو
( ،)Gordon 1939: n.105تصویر ( 3چپ) :بخشی از طرح نقش برجستۀ باویان در شمال عراق که نقش پیکرۀ درون قرص را در دست
خدایان نشان میدهد (.)http://digitalcollections.nypl.org

 .1-2بررسی نماد پیکرۀ درون ماه در مذهب و هنر دورۀ ماد

دربارۀ اهمیت ماه و اشکال نمادین آن در مذهب و هنر مادها اطالعات چندانی در دست نیست .تجزیهوتحلیل
مدارك باستانشناختی نشان میدهد که هنر مادها عالوه بر دارا بودن برخی عناصر هنری صحراگردان
شمالی ،تحت تأثیر عناصر اورارتویی و بینالنهرینی بوده و با آنها ترکیب شده است ،هرچند هنر مذکور در
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نهایت نه بینالنهرینی است ،نه اورارتویی ( .)Razmjou 2005: 295بسیار محتمل است که در بین مادها نیز،
همچون همسایگان آنها (آشوریها ،اورارتوها و بابلیها) ،ماه اهمیت مذهبی قابلتوجهی داشته است .بااینحال
تاکنون از دورۀ ماد هیچ نمونهای از نقش پیکرۀ درون ماه به دست نیامده است .نمونۀ بحثانگیز قیزقاپان،
یعنی تنها موردی که زمانی تصور میشد متعلق به دورۀ ماد باشد ،بهاحتمال بیشتر مربوط به دورۀ پس از
مادها است ( .)Kantor 1957: 17 ; Stronach 1966: 221 ; Von Gall 1988درواقع نمونههای متعدد نقش
پیکرۀ درون ماه را فقط در بین آثار پرتعداد دورۀ هخامنشی یا منسوب به این دوره میتوان یافت.
 .2-2بررسی نماد پیکرۀ درون ماه در مذهب و هنر دورۀ هخامنشی

به گفتۀ کنتور ،نماد پیکرۀ درون ماه یکی از چهار نماد نزدیك به هم در هنر هخامنشی است .سه نماد دیگر
عبارتاند از قرص بالدار ،پیکرۀ بالدار (قرص انسان بالدار) و پیکرۀ چهاربال ( .)Kantor 1957: 15برخالف دورۀ
ماد ،آثار مختلف و متعددی از دورۀ هخامنشی وجود دارد که اشکال مختلفی از نماد ماه بر آنها نقش شده
است .نخستین و رایجترین شکل نمایش ماه در هنر هخامنشی ،نقش سادۀ هالل ماه است که بهویژه بر روی
مُهرهایی که دارای نقش پهلوان هستند ،ظاهر میشود ( .)Root 1999: 174فرم دیگر ،نقش هالل درون قرص
بدون پیکره است که پیش از آن در بینالنهرین رایج بوده و نمونۀ هخامنشیِ آن بر روی سردرِ آرامگاههای
سلطنتی نقش رستم و تخت جمشید ،در قسمت سمت راست باالی آتشدان ،پشت سر پیکرۀ بالدار دیده می-
شود (تصویر  .)5به گفتۀ اشمیت ،نقش قرص ماه بر روی آرامگاههای هخامنشی ،از لحاظ شکل با نماد آشوری
سین ،خدای ماه ،قابل مقایسه است که خود از نقش هالل و قرص مصری اقتباس شده است ( Schmidt 1970:

.)85

تصوير (4راست) :نقش هالل درون قرص در كنار دو نماد ستاره و خورشید ،نقش برجستۀ اپل ايدين شاه بابل (حدود  870پ.م).
( ،)Black & Green 1992: fig. 73تصوير ( 5چپ) :همان نقش بر روي آرامگاه داريوش اول (.)West 2002: 52

سگال ،قرصی را که بخش پایین آن بهصورت هالل ماه ضخیم شده ،هم نماد خورشید و هم نماد ماه با
پیش نمونۀ بینالنهرینی دانسته و معتقد است که ایرانیان تحت تأثیر یك خدای ماه تلفیقی مربوط به یك
آیین نوبابلی قرار داشتهاند ( .)Segal 1956: 75هرتسفلد نقش روی آرامگاههای هخامنشی را نماد ماه نو
دانسته که به شکل هالل روشن بر لبۀ قرص تیره دیده میشود ( .)Herzfeld 1941: 263اشمیت هم در تفسیر
مشابهی معتقد است که نقش هالل درون دایره ،ممکن است نشانگر هالل ماه پیش از رسیدن به نخستین ربع

مطالعات باستانشناسی ،دورۀ  ،10شمارۀ  ،1بهار و تابستان 119/1397

خود باشد که در آن بقایای قرص ماه اندکی قابلرؤیت است ( .)Schmidt 1970: 85به گفتۀ بویس این نقش،
ماه نو را در شامگاه همراه با بقیۀ سطح ماه که با نور ضعیف انعکاس یافتۀ خورشید پدیدار است ،نشان میدهد
(بویس .)164 :1375 ،به عقیدۀ موری ،طرح سادۀ هالل درون یك قرص نمایانگر ماه در همۀ فازهای آن است
( .)Moorey 1978: 146بلَك و گرین هم معتقدند که نقش مذکور حالت «گرفت» (ماهگرفتگی یا خورشید

گرفتگی) را تداعی میکند (.)Black and Green 1992: 54
سومین شکل نمایش ماه در هنر هخامنشی ،ترکیب آن با یك تمثال انسانی است که گاهی همچون نمونه-
های آشوری خدایی را نشان میدهد که درون هالل ماه ایستاده (تصویر  ،)7یا چنانکه در مُهر آریارمنه دیده
میشود ،نیمتنۀ انسانی با هالل بالدار ترکیب شده (تصویر  )6و گاهی هم به صورت «پیکرۀ درون قرص ماه» بر
روی برخی آثار هنری بهویژه مُهرهای هخامنشی ظاهر میشود .چنانکه خواهیم گفت ،اگرچه دربارۀ خدا بودن
پیکرۀ بالداری که حامل هالل ماه است ،با اطمینان بیشتری میتوان سخن گفت ،اما دربارۀ خدا بودن پیکرۀ
درون ماه چنین اطمینانی وجود ندارد .به گفتۀ موری ،نقش پیکرۀ درون ماه که جامۀ شاهانه به تن دارد ،یکی
از نخستین نمادهای سبك درباری هخامنشی است که بر روی مُهرها و جواهرات این دوره ظاهر میشود.
اگرچه شکل دقیق دایره بهویژه بر روی مُهرها همیشه رعایت نشده ،اما لبۀ پایینی دایره معموالً به شکل یك
هالل ضخیم شده است (.)Moorey 1978: 146

تصاویر  :6-8نقش ترکیبیِ تمثال انسانی و هالل ماه در هنر هخامنشی؛ تصویر ( 6راست) :مُهر آریارمنه ،موزۀ سلطنتی اونتاریو ( Garrison
 .)and Dion 1999: fig.2تصویر ( 7وسط) :طرح اثر مُهری از تخت جمشید ( .)Garrison and Ritner 2010: figs.25تصویر 8
(چپ) :مُهر استوانهای  ،VA 3022موزۀ برلین (.)Von Gall 1988: Abb.7a

در هنر هخامنشی ،بهویژه بر روی مُهرها ،نقشمایۀ پیکرۀ درون ماه اغلب در کنار قرص بالدار ظاهر میشود
(تصاویر  ،)15-27هرچند که گاهی نیز نقش مذکور ،بهویژه بر روی اشیاء تزیینی این دوره ،بهصورت منفرد دیده
میشود (تصاویر  .)9-14موضوع برخی از مُهرهای حامل نقش مذکور ،به درگیری و نزاع اختصاص دارد که در
این حالت اغلب شیرهای بالدار و گاهی نیز سربازان یونانی ،در حکم دشمن شاه و همراهان او (شامل نقش پیکرۀ

درون ماه و قرص بالدار) ظاهر میشوند (تصاویر  .)23-27در صحنهها ،بهطورمعمول نقش پیکرۀ درون ماه تحت
حفاظت موجودات واقعی و ترکیبی چون اسب ،گاومرد و اسفینکس قرار دارد که بهصورت قرینه در دو طرف
نقشمایۀ مذکور قرار گرفتهاند (تصاویر .)15-26
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تصاوير  :9-14نقش پیکرۀ درون ماه بهصورت منفرد (بدون همراهی قرص بالدار) بر روي اشیاء تزيینی دورۀ هخامنشی؛ تصوير 9
(باال ،راست) :آويز از گنجینه ويدال ( .)Kantor 1957: fig.10cتصوير (10باال ،وسط) :قطعهاي طاليی كه در اصل بر پارچه نصب
میشده است (گیرشمن  :1346شکل  ،)555تصوير (11باال ،چپ) :طرح روي يك مُهر استوانهاي از موزۀ آشمولین (Moorey
) ،1978: 149,fig.4تصوير (12پايین ،راست) :گوشوارۀ طاليی موزۀ بوستون ،تصوير (13پايین ،وسط) :گوشوارۀ مشابه در موزۀ
متروپولیتن ( ،)www.metmuseum.orgتصوير (14پايین ،چپ) :طرحی از گوشوارۀ مکشوفه از شوش در موزۀ شیکاگو
(.)Kantor 1957: fig.10a

 .3-2بررسی نماد پیکرۀ درون ماه در مذهب و هنر دورۀ فراهخامنشی

نقش هالل ماه بر روی آثار هنری پس از دورۀ هخامنشی (سلوکی و اشکانی) ،همچنین در هنر ساسانی بهویژه در
ترکیب تاج شاهان این سلسله (ساسانی) یك عنصر نمادین مهم تلقی میشود .بااینحال تاکنون هیچ نمونهای
از نقش پیکرۀ درون ماه با گاهنگاری قطعی از دورۀ فراهخامنشی شناسایی نشده است .بنابراین میتوان گفت
که تقریباً تمام نمونههای موجود از نقش پیکرۀ درون ماه مربوط به دورۀ هخامنشی است.
 .3هويت شناسی نقش پیکرۀ درون ماه
دربارۀ هویت نقش پیکرۀ درون ماه بسیار بحث شده است .بااینحال هنوز مدارك برای دستیابی به یك
نتیجهگیری قطعی کافی نیست .به گفتۀ موری این مشکل بدان سبب است که نمیتوان برای دو پرسش پاسخ
روشن و قانعکنندهای یافت؛ اینکه آیا نقش مذکور نمایانگر یك خدا بوده که در این صورت باید پرسید کدام
خدا؟ و یا این نقش نمایانگر پادشاه حاضر یا یك شاه-پهلوان جاودانی است؟ ( .)Moorey 1978: 147بهعالوه
مشخص نیست که چرا نماد ماه نزد ایرانیان باستان اهمیت فراوان داشته است (بویس .)165 :1375 ،در ادامه
همۀ احتماالت مطرح شده دربارۀ هویت نقش پیکرۀ درون ماه را بررسی خواهیم کرد.
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تصاویر  :15-22نمایش نقش «پیکرۀ درون ماه» در هنر هخامنشی ،در موقعیتی پایینتر از قرص بالدار خورشید و تحت حفاظت موجودات
ترکیبیِ گوناگون؛ تصویر (15باال ،راست) :اثر مُهر از آرشیو موراشو ،نیپور ،موزۀ استانبول ( ،)Abdi 1999: fig.3.9تصویر (16باال ،وسط) :اثر
مُهر از آرشیو موراشو مربوط به زمان اردشیر اول و داریوش دوم ( ،)Zettler 1979: fig.10تصویر (17باال ،چپ) :نقش روی لوح گلی
مکشوفه از بابل مربوط به  512پ.م ،)Mitchell and Searight 2008: n.404c( .تصویر (18ردیف میانی ،راست) :طرحی از مُهر شمارۀ
 100گوردیون در آسیای صغیر ( ،)finn 2011: n.14تصویر (19ردیف میانی ،وسط) :اثر مُهر از مجموعۀ نیوول ( Kantor 1957:
 .)fig.10bتصویر (20ردیف میانی ،چپ) :مُهر استوانهای  ،ANE 89852موزۀ بریتانیا ) ،(Curtis & Tallis 2005: n.203تصویر 21
(پایین ،راست) :نقش درون یك بشقاب ،موزۀ لوور ( ،)Perrot and Chipiez 1890 : fig 503تصویر (22پایین ،چپ) :اثر مُهر استوانهای
(.)Jamzadeh 1982: PL.1

 .1-3نظريههاي كه نقش پیکرۀ درون ماه را خدا میدانند
نظریۀ خدا انگاریِ نقش پیکرۀ درون ماه ،نقطۀ مقابل نظریهای است که نقش مذکور را انسان (شاه یا شاه- -

پهلوان) تلقی میکند .اشمیت معتقد است که نقش پیکرۀ درون دایره بر روی مُهرهای هخامنشی ،متعلق به
خداست و با نماد قرص مانندی که لبۀ پایین آن ضخیم بوده و بر سردر مقابر نقش رستم و تخت جمشید در
کنار نقش اهورامزدا حجاری شده ،ارتباط دارد ( .)Schmidt 1957: 8به گفتۀ کنتور ،هرچند که نه پوشش این
نقش و نه حالت آن نشانۀ اختصاصی برای شخصیت خدایی یا سلطنتی وی نیست ،اما قرار گرفتن یك تمثال
انسانی درون دایرهای که معموالً پایین آن به شکل هالل ضخیم شده ،نشان میدهد که این موتیف ،یك نماد
خدایی بوده است ( .)Kantor 1957: 15موری با طرح یك استدالل ،معتقد است که نقش پیکرۀ درون ماه
بدان سبب متعلق به یك خداست که گاهی توسط خود شاه یا شاه پهلوان مورد پرستش قرار میگیرد
( .)Moorey 1978: 147روت نیز با استناد به مُهر فریبورگ که یك پیکرۀ چهاربال را بر فراز نقش پیکرۀ درون
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دایره نشان میدهد (تصویر  ،)34معتقد است که در مُهر فریبورگ نقش پیکرۀ درون دایره مطمئناً نمایانگر یك
موجود غیرمادی است؛ زیرا این نقش در مقام مقایسه جایگزین نقش «چرخ» در مُهر پاسارگاد (تصویر  )35شده
است ( .)Root 1999: 175تصور میشود که چرخ در نقش سنتی خود در خاور نزدیك همچون یك نماد
خورشیدی بوده یا در مفهوم پرتکلف ایرانی و ثانویۀ آن در حکم چرخ گردون ظاهر شده که کُل کائنات را در
برمیگیرد ( .)Moorey 1978: 148پژوهشگرانی که فرضیۀ اول مبنی بر خدا بودن نقش پیکرۀ درون ماه را
پذیرفتهاند ،برای شق دوم فرضیۀ مذکور که این نقش نماد کدام خدا است ،گزینههای مختلفی چون اهورامزدا،
خدای ماه و میترا پیشنهاد کردهاند .در اینجا احتمال هریك از گزینههای مذکور را موردبررسی قرار میدهیم.

تصاویر  :23-27نقش پیکرۀ درون ماه در یك صحنۀ نزاع و درگیری و در موقعیتی پایینتر از قرص بالدار بر روی مُهرهای
هخامنشی؛ تصویر (23باال ،راست) :اثر مُهر  WAGC24از گالری هنر والترز ( ،)Gordon 1939: n.107تصویر ( 24باال ،چپ):
اثر مُهر از مجموعۀ نیری ،تصویر (25پایین ،راست) :مُهر استوانهای  ANE 89422موزۀ بریتانیا(Curtis & Tallis 2005: :
) ،n.202تصویر (26پایین ،وسط) :طرحی از مُهر  DS14مکشوفه از داسکیلیون ( ،)Maras 2009: fig.5.4تصویر (27پایین،
چپ) :مُهر استوانهای از گنجینۀ جیحون ،موزۀ بریتانیا ).(Moorey 1978: fig.7
 .1-1-3نظريهاي كه نقش پیکرۀ درون ماه را اهورامزدا میداند

بیشتر پژوهشگران نقش پیکرۀ درون ماه را اهورامزدا میدانند ( .)Garrison and Dion 1999: 9اشمیت برای
اشاره به نقش مذکور بر روی مُهرهای تخت جمشید ،از اصطالح «اهورامزدای درون دایره» ( Encircled

 )Ahuramazdaاستفاده کرده است ( .)Schmidt 1957: 24به عقیدۀ گیرشمن ،نقش پیکرۀ درون ماه ،که
نمونۀ آن در یك قطعۀ طالیی هخامنشی دیده میشود (تصویر  ،)10نمایانگر اهورامزدا خدای بزرگ ایرانیان
است که درعینحال با نماینده وی بر روی زمین ،یعنی شاهنشاه ،ارتباط دارد (گیرشمن .)264 :1346 ،گوردون و
زتلر هم نقش پیکرۀ درون قرص ماه را در هنر هخامنشی نماد اهورامزدا دانستهاند ( ;Gordon 1939: 32

 .)Zettler 1979: 264موری دربارۀ هویت این نقش در هنر هخامنشی معتقد است ،وقتیکه پیکرۀ درون دایره
همانند صحنۀ روی مُهر آشمولین بهصورت تنها ظاهر میشود یا همانند نقش روی آرامگاه قیزقاپان در یك
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موقعیت اصلی بر روی آتشدانی ظاهر میشود ،در آن صورت نمایانگر خدای بزرگ (اهورامزدا) است ،هرچند که
در اینجا به شکل ماه ظاهر شده است ،نه خورشید (.)Moorey 1978: 148
به نظر کنتور باتوجه به قابلیت جایگزینی سه نقشِ قرص بالدار ،پیکرۀ بالدار و پیکرۀ درون ماه ،محتملتر
به نظر میرسد که این نقوش همگی به خدای بزرگ ،اهورامزدا ،ارتباط داشته باشند .وی معتقد است که این
سه نقش در مفهوم تفاوتی با همدیگر ندارند ،بلکه فقط در شکل ظاهری خود متفاوتاند و به همین دلیل می-
توانستند در ترکیبها در موقعیتهای مختلفی استفاده شوند ( .)Kantor 1957: 17موری نیز با استناد به مُهر
پاسارگاد که هالل ماه را در کنار نماد پیکرۀ چهاربال و بر فراز نماد چرخ نشان میدهد ،همچون اشمیت و
کنتور معتقد است که هالل در اینجا صرفاً مظهر قمری بزرگترین خدا ]اهورامزدا[ به شمار میرود و نمایانگر
یك خدای جداگانه نیست ( .)Moorey 1978: 148به عقیدۀ موری ،اهورامزدا در حکم بزرگترین خدای
جهان ،نمادهای مختلفی دارد که به اشکال مختلف ارتباط او را با خورشید و ماه تائید میکند (.)Ibid: 148
نگارنده به دالیلی که در ادامۀ بحث گفته خواهد شد ،نظریۀ اهورامزدا بودن نقش پیکرۀ درون ماه را قابلقبول
نمیداند.

تصاویر  :28-30صحنههای دیگری از نقش پیکرۀ درون ماه بر روی مُهرهای هخامنشی؛ تصویر (28راست) :برچسپ گلی از باروی تخت جمشید
(تجویدی  :2535شکل  ،)146تصاویر (29-30وسط و چپ) :دو اثر مُهر از تخت جمشید (.)Schmidt 1957: no.16

 .2-1-3نظريهاي كه نقش پیکرۀ درون ماه را يك خداي ماه میداند

پیشازاین ،پژوهشگرانی چون وارد ،پوچستین و فورت وانگلر ،نقش ماه یا پیکرۀ درون ماه را در هنر آشور نو
نمایشی از یك خدای ماه دانستهاند .این نظر سپس توسط سگال با قطعیت بیان شد (.)Kantor 1957: 16
دیاکونوف ،نقش پیکرۀ درون ماه در قیزقاپان را معادل ماه دانسته (دیاکونوف )375 :1357 ،و گیرشمن نیز گزینۀ
ماه را برای آن محتمل دانسته است (گیرشمن .)88 :1346 ،به عقیدۀ فون گال ،نقش میانیِ قیزقاپان نماد خدای
ماه است که نقش مهمی در مراسم تدفین داشته است ( .)Von Gall 1988: 572کرتیس هم با قید احتمال
نقش مذکور را نماد خدای ماه در ایران باستان دانسته است (کرتیس .)48 :1389 ،به گفتۀ کنتور باتوجه به آن-
که هخامنشیان موتیف ترکیبی هالل ماه و پیکرۀ انسانی را از آشوریها وام گرفتند ،از طریق یك استدالل
قیاسی می توان فرض کرد که نزد هخامنشیان نیز این نقش نمایانگر یك خدای ماه بوده که از لحاظ شخصیتی
متمایز از اهورامزدا بوده است (.)Kantor 1957: 16
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اگرچه استدالل کنتور کامال منطقی به نظر میرسد ،اما خود وی در ادامه به دالیل ضعیفتری فرضیۀ
یکسان انگاری خدای درون قرص ماه ،درحکم یك خدای ماه غیر از اهورامزدا را مردود میشمارد؛ نخست آن-
که به نظر وی غیر محتمل است که در هنر کندهکاری هخامنشی ،نماد یك خدای با مرتبۀ پایینتر ،بهصورت
گسترده استفاده شده باشد ،وضعیتی که در مورد نقش پیکرۀ درون ماه دیده میشود .مورد دوم قابلیت
جایگزینی این موتیف با قرص بالدار و پیکرۀ بالدار است؛ بر روی مُهرها هریك از سه نقشِ قرص بالدار ،پیکرۀ
بالدار و پیکرۀ درون ماه ،برفراز سر شخصیت اصلی یا در نقطۀ کانونی صحنه ظاهر میشوند .بهعالوه بر روی
مُهرهای استوانهای ،نقش پیکرۀ درون ماه مستقیماً زیر قرص بالدار یا پیکرۀ بالدار قرار دارد (تصاویر ،)15-27
موقعیتی که پیکرۀ چهاربال نیز در آن قرار میگیرد .همچنین هردو نقش قرص بالدار و پیکرۀ درون ماه بر فراز
آتشدان دیده میشوند (اولی بر روی مُهرها و دومی در قیزقاپان) ( .)Kantor 1957: 17بنابراین کنتور باتوجه به
دالیل مذکور ،در نهایت این نقش را هم یکی از مظاهر مختلف اهورامزدا میداند ،نه یك خدای ماه مستقل.
به اعتقاد نگارنده ،هر دو دلیل مطرح شده توسط کنتور به دالیلی پذیرفتنی نیست؛ نخست آنکه این گفتۀ
کنتور که نقش پیکرۀ درون ماه در هنر هخامنشی بهصورت گسترده استفاده شده را نباید چندان جدی گرفت؛
زیرا نقش مذکور در هنر هخامنشی نسبت به نقش قرص بالدار یا دیگر همتای آن ،پیکرۀ بالدار بهمراتب کمتر
نمایش داده شده است .بنابراین نمایش خدایی غیر از اهورامزدا در هنر هخامنشی ،آنهم به نسبت بسیار کمتر
از خدای بزرگ ،یك مسئلۀ غیرقابل انتظار و عجیب نیست؛ بهویژه آنکه در کتیبههای متأخر هخامنشی ،نام
خدایان دیگری غیر از اهورامزدا هم قیدشده است .دوم چنانکه خود کنتور بدان اشاره دارد و پس از او موری
هم آن را به شکل جدیتری مطرح کرده ،در مُهرهای سبك درباری هخامنشی هر وقت نقش پیکرۀ درون ماه
به همراه قرص بالدار (بدون پیکرۀ انسانی یا با آن) ظاهر میشود ،همیشه در پایین و در موقعیت نازلتری نسبت
به نقش قرص بالدار قرار میگیرد ( .)Kantor 1957: 17 ; Moorey 1978: 147کنتور چنین صحنههایی را به
اشتباه ،قابلیت جایگزینی نمادهای مختلف تفسیر کرده و نقوش مذکور را مظاهر مختلف اهورامزدا دانسته
است .اگر مطابق گفتۀ کنتور هر سه نقش مذکور نمادهای مختلف اهورامزدا باشند ،در آن صورت دلیلی برای
برتری یکی از این نمادها بر دیگری وجود نداشت ،حالآنکه در تمام صحنهها همواره و بدون استثناء ،نقش
پیکرۀ درون ماه در موقعیت نازلتر و پایینتری نسبت به دو نقش دیگر قرار دارد .در اینجا این پرسش مطرح
میشود که چرا در هنر درباری هخامنشی هیچگاه ،حتی بهصورت تصادفی ،نقش پیکرۀ درون ماه بر فراز قرص
بالدار یا پیکرۀ بالدار یعنی برعکس حالت رایج و مرسوم آن ،ظاهر نمیشود؟ .متأسفانه پژوهشگرانی که نقش
پیکرۀ درون ماه را اهورامزدا میپندارند ،این موضوع مهم را نادیده گرفتهاند.
برخالف تصور کنتور ،یك خوانش بسیار ساده و البته منطقیتر هم وجود دارد که برپایۀ آن میتوانیم
موقعیت نازلترِ نماد پیکرۀ درون ماه را در هنر هخامنشی نسبت به قرص بالدار ،به جایگاه فرودستتر خدا یا
شاهی نسبت بدهیم که این نقش نماد وی بوده است؛ خواه خدای مذکور ،خدای ماه باشد ،یا میترا یا هر خدا
یا شاه شناخته و ناشناختۀ دیگر .آنچهکه مسلم است و برخالف تصور کنتور و موری ،نقش پیکرۀ درون ماه
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نمیتواند در هر حالت ،خواه منفرد چنانکه موردنظر موری است ( ،)Moorey 1978: 148خواه در کنار
نمادهای دیگر ،نمایندۀ خدای اهورامزدا باشد ،زیرا همواره نسبت به دو نماد قرص بالدار و پیکرۀ بالدار در
موقعیت پایینتری قرار دارد .بهعالوه این گفتۀ اچ .وارد ،که کنتور و موری ( )Moorey 1978: 147هم آن را
تکرار کردهاند ،درست نیست که در هنر هخامنشی گاهی نقش پیکرۀ چهاربال همچون نقش پیکرۀ درون ماه،
در موقعیت پایینتری نسبت به قرص بالدار قرار میگیرد .این نتیجهگیری که با استناد به نقش روی مُهر
استوانهای برلین (تصویر  )8حاصل شده ،بدان سبب نادرست است که پژوهشگران نامبرده نقش مذکور را بر
مبنای چهاربال بودنش از نقوش دیگر تفکیك کردهاند ،درحالیکه به اعتقاد نگارنده وجود نماد هالل ماه بر
پیکر آن ،نشان میدهد که این نقش از لحاظ هویتی متفاوت از پیکرۀ بالدار است که در ترکیب خود اغلب
نماد خورشید (قرص/گوی یا حلقه) دارد .بهعبارتدیگر میتوان گفت که عامل تعیین کننده برای شناخت
هویت این نقشها ،داشتن هالل یا حلقه (عالمت ویژه ماه یا خورشید) و در درجۀ دوم داشتن یا نداشتن بال است،
نه دوبال یا چهاربال بودن آنها.
شاید بتوان گفت تنها موردی که به شکلی غیرمعمول و نامشخص نظریۀ تعلق نقش پیکرۀ درون ماه به
یك خدای ماه را به چالش میکشد ،مُهر فریبورگ است (تصویر  .)34برخالف تمام نمونههایی که نگارنده از
نقش پیکرۀ درون ماه بررسی کرده است ،در مُهر فریبورگ نقش مذکور پایینتر از یك موجود چهاربال قرار
دارد که خود به جای حلقه یا گوی ،دارای هالل ماه است .این مورد آشکارا یك تناقض در فرضیۀ خدای ماه
دانستن نقش پیکرۀ درون ماه است؛ زیرا هر دو موردی که در یك صحنه قرار دارند در ترکیب خود هالل ماه
دارند ،حالآنکه در سایر نمونهها نقشی که در باالتر قرار دارد ،حلقۀ کامل (نشان خورشید) دارد .یك توجیه
منطقی برای صحنۀ روی مُهر فریبورگ آن است که فرض کنیم نقش بالدار فوقانی که خود دارای هالل ماه
است ،نمایانگر یك خدای ماه و نقش پیکرۀ درون ماه که در زیر آن قرار دارد ،نمایانگر یك گزینۀ متمایز از
خدای ماه ،احتماالً شاه ،باشد .فرض دیگر آن است که تصور کنیم هنرمند نتوانسته است به هر دلیل حلقۀ
نقش فوقانی را تکمیل کند .متأسفانه مُهر فریبورگ از یك کاوش باستانشناسی به دست نیامده است ( Root

 )1999: 175و به همین دلیل نمیتوان به شکل کاملی اصالت آن را تائید یا نظریۀ خود را صرفاً بر اساس آن
استوار کرد .به طورکلی باتوجه به شواهد موجود ،درحال حاضر یك گزینۀ اصلی برای هویت نقش پیکرۀ درون
ماه ،گزینۀ یك خدای ماه مستقل از اهورامزدا است .گمانهزنی دربارۀ اینکه خدای ماه مذکور چه کسی میتواند
باشد ،دشوار است اما بدون شك یکی از گزینههای مهم برای هویت این خدای ماه ،میترا است.
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تصاویر  :31-33دو نمونه نقش بسیار کمیاب از ایران باستان که پیکرۀ درون ماه را در قالب یك تثلیث ،در کنار دو نقش نمادین ستاره و قرص
بالدار نشان میدهد .تصویر ( 31باال) :آرامگاه صخرهای قیزقاپان (طرح از ناصر امینی خواه) ،تصویر ( 32پایین ،راست) :نقش پیکرۀ درون ماه در
قیزقاپان (نقش نمادین میانی) در وضعیت مرمت شدۀ کنونی ( .)http://mcid.mcah.columbia.eduتصویر ( 33پایین ،چپ) :برچسپ
گلی از باروی تخت جمشید(.)Calmeyer 2011 :fig. 42

 .3-1-3نظريهاي كه نقش پیکرۀ درون ماه را میترا میداند

اگرچه اشمیت مفهوم ماه در صحنۀ آرامگاه داریوش و جانشینان وی را یك مسئلۀ پیچیده دانسته ،اما در
نهایت با قید احتمال آن را به خدای میترا نسبت داده است ( .)Schmidt 1970: 85به گفتۀ سودآور در
گوشوارۀ طالیی موزۀ بوستون (تصویر  ،)12حلقۀ هفتم که در زیر نماد مرکزی (پیکرۀ بالدار حامل هالل ماه؛ به اعتقاد

وی نقش اهورامزدا) واقع شده ،یك هالل درون قرص ماه ،حامل ترکیب لوتوس-آفتابگردان است که نماد
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میترا/اپام نپات بوده و نشان میدهد که شش نماد دیگر پیرامون نقش مرکزی هم متعلق به خدایان هستند
( .)Soudavar 2003: 102هرتسفلد نیز نقش پیکرۀ درون ماه در قیزقاپان را نماد میترا دانسته ( Herzfeld

 )1941: 205اما دلیل این انتساب را مشخص نکرده است.

تصویر ( 34راست) :مُهر فریبورگ ( ،)Keel and Uehlinger 1990: taf.IVتصویر ( 35چپ) :طرحی از مُهر استوانهای مکشوفه از
پاسارگاد که نقش پیکرۀ بالدار (دارای چهار بال) را بر فراز یك چرخ نشان میدهد (.)Moorey 1978: 148

ابهام اصلی در اینجا برسر ارتباط ماه با خدای میترا یا مِهر است؛ زیرا هیچگونه سندی که این ارتباط را
تائید کند ،وجود ندارد .بهعکس ،تصور غالب بر آن است که در میان اجرام آسمانی ،خورشید نمادی از خدای
«مِهر» بوده است ( .)Bivar 2005: 344تصور برابری میترا با خورشید ،ریشه در متون تاریخی دورۀ هخامنشی
یا پسازآن دارد؛ چنانکه به گفتۀ استرابو ( ،)XV. 3:13پارسها هلیوس ]خورشید[ را میترا میدانستند .حال
این پرسش مطرح می شود که اگر خورشید نماد میترا بوده ،چرا پژوهشگرانی چون هرتسفلد ،پیکرۀ میانی
قیزقاپان را که درون قرص ماه است ،نماد میترا میدانند؟ بنابراین یا باید برخالف نظر هرتسفلد و همفکران
وی تصور کنیم که نماد پیکرۀ درون ماه ،نماد شاه یا خدای دیگری غیر از میترا (همچنین غیر از اهورامزدا) بوده و
یا فرض کنیم که گفتههای استرابو دربارۀ برابری خورشید و میترا نزد پارسها نیاز به بازنگری دارد .به گفتۀ
بریان ،بحث بر سر این موضوع که پارسیان خورشید را میترا میدانستند ،همچنان ادامه دارد ،زیرا هم اسناد
بسیار ناهمگون است و هم تضادهایی در آنها وجود دارد (بریان .)386 :1381 ،بریان با استناد به گفتۀ
کوئینتوس کورسیوس معتقد است که میان این دو خدا (خورشید و میترا) تمایز بوده است ،زیرا داریوش سوم
پیش از نبرد اربال به درگاه خورشید ،میترا ،آتش جاوید و مقدس دعا خوانده است (همان.)387 :
تصور میشود که شکل رایج نام این خدا (میثره و در التین میثراس) ،واژهای از لهجۀ مادی غرب ایران باستان
است ( .)Bivar 2005: 343از طرفی اگرچه هرودت ( )VII.60-61به مقام واالی میترا یا مِهر نزد ایرانیها
اشارهکرده است ،اما در اسناد هخامنشی نام میترا برای اولین بار در کتیبههای مربوط به اردشیردوم هخامنشی
ظاهر میشود .همچنین اغلب نوشتههای کالسیك که در آنها به نام میترا اشاره شده (گزنفون ،پلوتارك ،الیانوس)
تقریباً تاریخ زمان سلطنت اردشیر دوم را دارند (بریان .)1067 :1381 ،در سالهای اخیر برخی پژوهشگران تالش
کردهاند تا با استناد به برخی شواهد آیینی ،ریشههای میتراییسم را دست کم به دورۀ ماد برسانند .به گفتۀ
بیوار به نظر می رسد که پیش از برآمدن میتراییسم رومی ،یك کیش میترایی در گسترۀ وسیعی رواج داشته
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که در آن نقش میترا با آنچه که این خدا در آیین زرتشتی دارد ،متفاوت بوده است (.)Bivar 2005: 346
لوکوك معتقد است که احتماالً برخی از ایرانیان میترا را خدای برتر خود میدانستند (لوکوك  .)168 :1381اما
بیوار به شکل مشخصتری به مادها اشارهکرده و بر این باور است که احتماالً مادها ،میترا را بهعنوان خدای
بزرگ پرستش میکردهاند ( .)Bivar 1998: 22حتی برخی بر این باورند که خدای کوروش ،میثره بوده
(لوکوك ) 168 :1381 ،و تفوق اهورامزدا در ایدئولوژی شاهانه ،همزمان با جلوس داریوش به قدرت روی داده
است (.)Soudavar 2003: 88
شاید توجیه هرتسفلد در انتساب نقش پیکرۀ درون ماه در قیزقاپان به میترا آن بوده که اهورامزدا در حکم
جانشین ایرانیِ خدایِ شمش یا آشور ،با خورشید و آناهیتا در حکم جانشین ایرانیِ ایشتر ،با ستاره در ارتباط
بوده است .بنابراین وی جایگاه خالی ماه را به دیگر خدای معروف ایرانی ،یعنی میترا نسبت داده تا بدین
ترتیب تثلیث قیزقاپان را کامل کند .البته شواهد دیگری هم وجود دارد که ممکن است ارتباط احتمالی پیکرۀ
درون ماه و میترا را تقویت کند .بیوار در مقالۀ آگاهیبخش خود ،اصطالح «حالت نگاهداشت میترایی» ( The

 )Gesture of the Mithraic Holdرا بهکار برده که تاحدودی با حالت نقش میانی قیزقاپان سازگار است .به
گفتۀ بیوار ،خدایی که به تصور وی همان میترا است ،بر روی برخی آثار دورههای هخامنشی ،پیش هخامنشی
و رومی در یك ژست متداول و تکراری ،یك پای خود را جلو آورده و پشت ساق پای قربانی گذاشته است
(( ،)Bivar 2005: 346تصاویر  .)36-37در قیزقاپان ،نقش پیکرۀ درون ماه آشکارا یك پای خود (پای راست) را
پیش گذاشته ،هرچند که در اینجا (قیزقاپان) نه از قربانی اثری است و نه ظاهراً از سالح بُرنده و مرگبار میترا.
به هر حال اگر نقش پیکرۀ درون ماه بهراستی نمایانگر میترا باشد ،مشاهده میشود که در اکثر نمونههای
هخامنشی نقش مذکور در موقعیتی پایینتر از قرص بالداری قرار دارد که اغلب آن را نماد اهورامزدا میدانند.

تصاویر  :36-37پهلوان با ژست میترایی از باروی تخت جمشید (.)Garrison and Root 2001: 316-18

 .2-3نظريههاي كه نقش پیکرۀ درون ماه را «خدا» نمیدانند

استداللهای مطرح شده توسط پژوهشگرانی چون کنتور ،موری و روت در باب خدا بودن نقش پیکرۀ درون
ماه ،چندان محکم و مستند به نظر نمیرسد .چنانکه خود کنتور نیز اذعان دارد ،پوشش یا حالت نقش پیکرۀ
درون ماه نشانۀ اختصاصی برای شخصیت خدایی یا سلطنتی وی نیست ( .)Kantor 1957: 15همچنین این
نظر روت نیز قابل نقد است که گفته است چون در مُهر فریبورگ نقش پیکرۀ درون ماه جایگزین نقش چرخ
شده ،پس نمایانگر یك موجود غیرمادی است ( .)Root 1999: 175درواقع اگر در مُهر فریبورگ که روت بدان
استناد میکند ،نقش پیکرۀ درون ماه را همان شاه بدانیم که پایینتر از نقش خدا (نقش چهاربال) قرار دارد ،از
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این نظر تناقضی مشاهده نمیشود .بنابراین چنانکه مالحظه میشود احتمال شاه بودن نقش پیکرۀ درون ماه
هم وجود دارد و به همین دلیل جزئیات و میزان این احتمال را به شکل دقیقتری مورد بررسی قرار خواهیم
داد.
 .1-2-3نظريۀ ارتباط نقش پیکرۀ درون ماه با شاه زنده

ابتدا اورنج اظهار داشت که نقش پیکرۀ درون دایره همان شاه است اما برای این گفتۀ خود دلیلی ارائه نکرد
( .)Orange 1953: 93سگال معتقد بود که نیم پیکرۀ درون دایره به سبب داشتن تاج ،پادشاه یا خداست
( .)Segal 1956: 79پسازآن ،دالتون نیز مجدداً احتمال شاه بودن نقش پیکرۀ درون ماه را مطرح کرد
( .)Dalton 1964: 107وی معتقد بود که در نقش برجستۀ آشوریِ باویان ،نقش پیکرۀ درون قرص در دست
خدایان قرار دارد و به همین دلیل نمایانگر شاه است ( .)Ibid: 108چنانکه پیشازاین گفته شد دربارۀ هویت
نقش باویان در حکم نماد پیکرۀ درون ماه ،نمیتوان چندان مطمئن بود.
اما موری با استناد به دالیلی نظر دالتون و اورنج را دربارۀ شاه بودن نقش پیکرۀ درون ماه مردود دانسته
است .به عقیدۀ موری غیرمحتمل است نمادهایی که به طور سنتی ،حتی بدون کاله شاخدار ،به خدایان
اختصاص داشتند ،نمایانگر شاه پهلوان یا شاه هخامنشی باشند .همچنین وی معتقد است که در نقوش
هخامنشی ،گاهی پیکرۀ درون ماه توسط خود شاه یا شاه پهلوان مورد پرستش قرار میگیرد ،حالآنکه اگرچه
در همه جای خاور نزدیك باستان همواره یك رابطۀ ویژه بین شاه و خدای بزرگ مجمع خدایان بومی وجود
داشته ،اما در هزارۀ اول پ.م .بیرون از مصر ،زنده یا مُردۀ شاه صراحتاً به عنوان خدا تلقی نمیشده است
( .)Moorey 1978: 147اشارۀ موری به نقش روی مُهر هخامنشی مکشوفه از شوش است که به عقیدۀ وی در
آن ،نقش پیکرۀ درون ماه آشکارا از سوی نیایشگران پرستش میشود .برخالف نظر موری ،کالج معتقد است
که برپایۀ برخی شواهد ازجمله نقش برجستۀ کماژن در نمرود داغ ،آیین پادشاه خدایی یا نیاکان پرستیِ
روزگار باستان هنوز در دورۀ هلنی رواج داشته است (کالج  .)90 :1380بههرحال تفسیر موری نتیجۀ برداشت
شخصی وی از یك یا چند صحنۀ کندهکاری شده است ،حالآنکه به اعتقاد نگارنده مفهوم پرستش را نمی-
توان به شکل صریحی از نقوش روی مُهرها استنباط کرد و صحنۀ موردنظر ممکن است که صرفاً نشان دهندۀ
احترام و کرنش به شاه مُرده باشد نه پرستش وی .بنابراین احتمال شاه بودن نقش پیکرۀ درون ماه همچنان به
صورت جدی مطرح است ،هرچند که احتمال ارتباط نقش مذکور با شاه مُرده بسیار بیشتر از شاه زنده است.
 .2-2-3نظريۀ ارتباط نقش پیکرۀ درون ماه با شاه مُرده و مراسم تدفین

به گفتۀ بویس ،بعید نیست که مقصود از کاربرد نماد ماه در آرامگاههای هخامنشی ،صرفاً احترام گذاشتن به
شاهی باشد که مُرده است ،اما فر یا خورنۀ او به سبب نیایش و پرستش بستگانش و قدرت فروشی او که فقط
شب هنگام بروز میکرد ،میتوانسته موثر و سودمند واقع شود (بویس .)166 :1375 ،الزم به ذکر است که در
دورۀ باستان ،بسیاری از خدایان قمری (چون منه یا سلنه و پرسفونه) ختونیایی و خدایانِ خاص خاکسپاری تصور
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میشدند ،زیرا نزد برخی اقوام باستانی ،ماه نماد عبور از زندگی به مرگ و از مرگ به زندگی بوده ،چنانکه
حتی محل این عبور را مکانی در زیرزمین میدانستند (شوالیه و گربران :1388 ،ج .)123 ،4.همچنین بنا به برخی
اعتقادات ،سفر به ماه و یا اقامت جاودانه در ماه پس از مرگ ،مختص شاهان ،قهرمانان ،عارفان و کاهنان بوده
است (همانجا) .شواهدی در دست است که نشان میدهد مردم دوران باستان بین ماهگرفتگیها و
خورشیدگرفتگیها و مرگ پادشاهان ارتباط برقرار میکردند .برای مثال در منابع نجومی بابلی که بر روی
الواح گِلی ثبت شده ،به گزارش قتل خشیارشاه به دست پسرش اشاره شده که بالفاصله پس از ماهگرفتگی
سال  465پ.م .به وقوع پیوست و یا به مرگ طبیعی اردشیر سوم اشاره شده که پس از ماه گرفتگی سال 338
پ.م .روی داده است ( واکر .)24-30 :1389
«وست» نیز تفسیر مفصلی دربارۀ ارتباط صحنۀ قیزقاپان همچنین صحنۀ روی آرامگاههای سلطنتی
هخامنشی ،با مرگ شاه و بازگشت وی به جهان باالتر ارائه کرده است .مستندات وست در درجۀ نخست یك

قطعۀ مفقود شده از اوستا به نام «دامدات نسك» است که در آن آمده است :وقتیکه جان انسان از او گرفته
میشود ،روان او به نزدیكترین آتش می رود ،سپس به سوی ستارهها ،سپس به سوی ماه و پسازآن به سوی
خورشید میرود (« .)West 2002: 53وست» سپس به کتابهای پهلوی چون بندهشن ،دادستان دینیك و
مینوی خرد استناد میکند که در آنها عقیدۀ مشابهی دربارۀ عروج یا اصل راجعه و بازگشت دیده میشود.
وی درعینحال معتقد است که پذیرش این نظریه ضرورتاً بدان معنا نیست که منشأ این معادشناسی در اصل
باورهای زرتشتی بوده است (.)Ibid: 54
در برخی از نقوش و صحنههای موردبررسی در این پژوهش (مثال تصاویر  18و  ،)24-27مشاهده میشود که
شخص شاه در مقابل نقش پیکرۀ درون ماه و نقش قرص بالدار قرار دارد .بنابراین به شکل منطقی این تصور
ایجاد میشود که در اینجا نقش پیکرۀ درون ماه ،میبایستی متعلق به یك خدا با مرتبۀ پایینتر از قرص بالدار
یا نمایانگر شاه مُرده باشد .اگر نقش مذکور به راستی متعلق به شاه مُرده باشد ،در آن صورت این نقش می-
تواند شاه تازه درگذشته ،شاه بنیانگذار یا بزرگترین شاه آن سلسله باشد .بویس معتقد است که گوشوارههای
سدۀ پنجم پ.م .که حامل نماد ماه است ،احتماالً برای احترام گزاردن به شاه مُرده ،ساخته شدهاند (بویس،

 .)166 :1375نکتۀ قابل توجه در مورد این گوشوارهها (تصاویر )12-14آن است که در ترکیب آنها به سبب به-
کارگیری الجورد ،فیروزه و عقیق ،رنگهای آبی/کبود و اُخرایی ایجاد شده که فضای تدفین و ماتم را تداعی -
میکند .بهعالوه در این گوشوارهها چندین نقش پیکرۀ درون ماه حول نقش مرکزی دیده میشود که ممکن
است اشاره به همۀ شاهان درگذشتۀ پیشین در آن سلسله باشد .بنابراین چنانکه مالحظه میشود ،برخالف
تصور غالب ،احتمال ارتباط نقش پیکرۀ درون ماه با شاه مُرده کامالً محتمل است ،به ویژه آنکه نقش مذکور
در قیزقاپان به طور مستقیم در ارتباط با فضای تدفین قرار دارد .بنابراین ممکن است که نقش پیکرۀ درون ماه
در قیزقاپان نمایانگر پادشاهی باشد که در آرامگاه آرامیده و دو گور مجاور دیگر مربوط به نزدیکان یا
جانشینان وی باشد .اگر این فرض درست باشد میتوان گفت که در قیزقاپان نماد شاه بزرگِ متوفی (پیکرۀ
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درون ماه) را در میان نمادهای خدایان (نقش انسان بالدار و نقش ستاره 11پر) نمایش دادهاند .الزم به ذکر است که
صحنۀ نمایش شاه در میان دو خدا در دورههای متأخرتر امری مرسوم بوده که نمونۀ آن دو نقش برجستۀ
ساسانی در طاقبستان کرمانشاه است که در فاصلۀ حدود 250کیلومتریِ جنوب شرقی قیزقاپان واقع شده
است (تصاویر.)38-39

دو نقش برجستۀ ساسانی در طاق بستان کرمانشاه که یك شاه ساسانی را در میان دو خدا در قالب یك تثلیث نشان میدهد؛ تصویر
(38راست) :تاج گیری اردشیر دوم (379-383م ).در حضور اهورامزدا و ایزد مِهر ()Dalton 1964: fig.42؛ تصویر (39چپ) :تاجگیری
خسرو دوم (591-628م ).در حضور اهورامزدا و ایزد آناهیتا ()Fukai, Sugiyama, Kimata & Tanabe 1983, pl. 26

 .3-2-3نظريۀ ارتباط نقشمايۀ ماه و تركیبات آن با خورنه يا فره ايزدي

بویس معتقد است که شباهت دقیق پیکرههای تاجدار موجود در نماد خورشید و ماه ،نشان از ارتباط و
پیوستگی آنها با شخص شاه دارد .به عقیدۀ وی ،ظاهراً ماه نیز همچون خورشید ،پیوستگی چشمگیری با
خورنه دارد ،زیرا مطابق متنی پهلوی ،پخش کردن خورنه در گیتی از وظایف ماه است (بویس .)166 :1375 ،به
گفتۀ بویس ،شاید تفکر اصلی این بود که خورشید و ماه تابناك طی شبانه روز وظیفه پایین فرستادن فره
خدایی به زمین و تقسیم آن بین دینداران را برعهده دارند و استفاده ماهرانه و توأمان از نمادهای خورشید و
ماه در هنر هخامنشی ،شاید برای بیان این پیام بوده که فر شاهی در تمام شبانه روز درحال تابیدن است
(همانجا) .شاپور شهبازی ،از پیشگامان اصلی نظریۀ خورنه ،معتقد بود که در هنر هخامنشی پیکرۀ بالدار نماد فر
کیانی و گوی بالدار نماد فر ایرانی است ( .)Shahbazi 1980: II,121اگرچه شهبازی مستقیماً دربارۀ ارتباط
نقش پیکرۀ درون ماه با خورنه اظهارنظری نکرده است ،اما از نوشتۀ وی چنین بر میآید که این پژوهشگر
نقش مورد بحث را نوعی قرص بالدار یا پیکرۀ بالدار فرض کرده است ( .)Shahbazi 1974: 136به طورکلی
نظریۀ خورنه خواندن نماد پیکرۀ درون ماه تاحد زیادی انتزاعی به نظر میرسد ،زیرا این نتیجهگیری بر اساس
منابع غیر مستقیم مانند اوستا و بهویژه متون متاخرتر زرتشتی حاصل شده است ،نه متون و آثار خود
هخامنشیان .بنابراین پذیرش بی چون و چرای آن خالی از اشکال نیست.

/132هويت شناسی نقش نمادينِ پیکرۀ درون ماه براساس نمونههاي هخامنشی و نقش قیزقاپان

 .4نتیجه
بررسی نمونههای موجود از نقش پیکرۀ درون ماه نشان میدهد که احتماالً نقش مذکور یك نقشمایۀ ابداعی
ایرانی (ماد و هخامنشی) بوده است .نمونههای قدیمیتر و البته بسیار کم شمار آشوری اگرچه شباهتهایی با
نقوش هخامنشی دارند ،اما نمیتوان به یقین آنها را نقش پیکرۀ درون ماه دانست ،زیرا آشکارا فاقد بخش
هاللی شکل در لبۀ تحتانی خود هستند .از طرفی سخن گفتن دربارۀ وضعیت نقشمایۀ مورد بحث در هنر
دورۀ ماد به دلیل کمبود مدارك و عدم کشف نمونههای مشابه از این دوره ،دشوار است .در حال حاضر تقریباً
همۀ نمونههای موجود از نقش پیکرۀ درون ماه ،متعلق به دورۀ هخامنشی یا منسوب به این دوره هستند.
موضوع مهم دیگر ،هویت نقش پیکرۀ درون ماه است که گزینههای متعددی از سوی پژوهشگران برای آن
پیشنهاد شده است .در حال حاضر و باتوجه به شواهد موجود ،نگارنده دو گزینه را برای هویت نقش مذکور
بسیار محتملتر از گزینههای دیگر میداند:
 .1امکان شاه بودن نقش پیکرۀ درون قرص ماه
 .2امکان تعلق نقش پیکرۀ درون قرص ماه به خدایی غیر از اهورامزدا؛ بهاحتمال بیشتر خدای میترا.
در ارتباط با گزینۀ اول ،نگارنده معتقد است که هیچ یك از نقوش و صحنههایی که در این پژوهش
موردبررسی قرار گرفت ،امکان شاه بودن پیکرۀ درون قرص ماه را ناممکن نمیداند .بهعبارتدیگر در حال
حاضر هیچ مدرك قابل قبولی که با استناد به آن بتوان امکان شاه بودنِ نقش پیکرۀ درون ماه را مردود
دانست ،وجود ندارد .مُهر فریبورگ تنها نمونهای است که امکان تعلق نقش پیکرۀ درون ماه به یك خدای ماه
را به چالش میکشد ،درحالیکه همین مُهر احتمال شاه بودن نقش مذکور را تقویت میکند .اگر نقش پیکرۀ
درون ماه بهراستی نمایندۀ شاه باشد ،در آن صورت محتملترین گزینه «شاه مُرده یا متوفی» است .گزینۀ
محتمل دوم نظریهای است که نقش پیکرۀ درون ماه را متعلق به یك خدای ماه میداند ،هرچند که هویت
دقیق این خدای ماه را نمیتوان به روشنی بیان کرد .آنچهکه مسلم است و به دالیلی که گفته شد ،در هر
حالت ،چه در هنر هخامنشی و چه در قیزقاپان ،که گاهنگاری آن قطعی نیست ،این نقش نمیتواند نماد
اهورامزدا ،خدای بزرگ ،باشد .شاید بتوان گفت که در وضعیت کنونی ،مهمترین گزینۀ پیشنهادی برای هویت
خدای مذکور ،همان خدای میترا یا مِهر است .باتوجه به شواهد و دالیل موجود ،نگارنده امکان ارتباط نقش
پیکرۀ درون ماه را با سایر گزینههای مطرح شده همچون خورنه ،شاه زنده و اهورامزدا ،محتمل نمیداند.
سپاسگزاري
از آقای دکتر شاهرخ رزمجو به سبب مطالعۀ متن اولیۀ این نوشتار و راهنماییهای مفیدشان ،همچنین از آقای
ناصر امینیخواه به خاطر طرح تازهای که از نقش قیزقاپان تهیه کردند ،سپاسگزاری میشود.
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چکیده
سردشت منطقهای کوهستانی با دشتهای میانکوهی است که از نظر موقعیت جغرافیایی در حوزه زاگرس شمالی قرار میگیرد.
در بررسی میدانی حاشیه شرقی رودخانه زاب کوچک عالوه بر کشف محوطههای باستانی از دورههای فرهنگی مختلف5 ،
گورستان خمرهای شناسایی شدند .متأسفانه همه گورستانها مورد حفاری غیرمجاز قرار گرفته و گورخمرههای زیادی تخریب
شدهاند .چگونگی شیوۀ تدفین گورستانهای خمرهای در سردشت و شباهتها و تفاوتهای موجود در آن با گورستانهای دیگر از
دورۀ اشکانی ،از جمله پرسش های مدنظر در این نوشتار هستند .روش پژوهش بدین صورت بوده که شواهد باستانشناسی مربوط
به گورستانهای اشکانی نویافته در شهرستان سردشت معرفی شدهاند و ویژگیهای آنها با دیگر گورستانهای خمرهای اشکانی
شناخته شده نظیر مینگه چئویر ،گرمی ،کنگاور ،طاق بستان ،مریوان ،آکروپل و شهر شاهی شوش مقایسه شده است .در این
میان ،با بررسی تطبیقی که بین شکل خمرهها و سایر یافتهها صورت گرفت ،شباهتهای بیشتری بین گورستانهای خمرهای
سردشت با گورستانهای گرمی و طاق بستان قابل رؤیت است .با توجه به مقایسههایی که بین این دو گورستان با گورستانهای
خمرهای سردشت انجام شد ،احتماالً گورستانهای سردشت مربوط به قرن اول و دوم میالدی هستند.
واژههای کلیدی :سردشت ،زاب کوچک ،تدفین اشکانی ،گورستانهای خمرهای ،گورستان قامیشه.

 رایانامهی نویسنده مسئول:
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 .1مقدمه
شهرستان سردشت در جنوب استان آذربایجان غربی واقع شده و هممرز با کشور عراق است .اطالعات
باستانشناسیِ اندکی در مورد محوطههای دوران تاریخی سردشت در اختیار است .بیشتر بررسیها و مطالعات
انجام گرفته مربوط به دوره ماناها بوده و توجه چندانی به پژوهش دربارۀ محوطههای دوره اشکانی نشده
است .شناسایی استقرار های زیادی از دوره اشکانی در حوضه رودخانه زاب کوچک ،مؤید این موضوع است و
برخی از آنها در چارچوب پروژه نجاتبخشی سد سردشت ،اخیراً مورد کاوش قرار گرفتهاند .سنت تدفین گور
خمرهای یکی از شاخصههای فرهنگی غرب و شمالغرب ایران در دوره اشکانی است .گونههایی از این تدفین-
ها از زاگرس مرکزی تا ماورای رودخانه ارس شناخته شدهاند (نقشه  .)1از جمله مهمترین مکانهای باستانی از
دورۀ اشکانی در شهرستان سردشت ،گورستانهای خمرهای هستند .بررسی و مطالعۀ ویژگیهای
گورستانهای خمرهای سردشت میتواند اطالعات ارزشمندی دربارۀ حوزۀ گسترش جغرافیایی  -فرهنگیِ
سنت تدفین گورخمرهای در دوره اشکانی بهدست دهد .نخستینبار فائق توحیدی به گورستانهای خمرهای
در سردشت اشاره میکند« :در دوره اشکانی باید به جمعیت عظیم و وجود قبرستانهای تاریخی با خمرههای
سفالی بزرگ توجه داشت که نشانۀ حضور مردمانی فعال و جنگجو ساکن در منطقۀ حساس ،برای اجرای
مقاصد نظامی ارتش پارت هستند( ».کریمیان سردشتی .)220 :1374 ،این منطقه در حوزه سیاسی آدیابن و
کردوئن قرار داشته است ).(Hewsen, 2001, p. 34
همانطور که مالحظه می شود ،منطقه سردشت با وجود اهمیت راهبردی که در دوران تاریخی ایران دارد،
آنچنانکه باید مورد پژوهش قرار نگرفته است (نقشه  .)2ازاینرو ،در این نوشتار به معرفی گورخمرههای
اشکانی کشف شده در بررسیهای منطقه پرداخته شده است .هدف اصلی این نوشتار بهطورکلی آشنایی و
شناخت گورستان های اشکانی منطقه سردشت است و تالش شده که با مقایسه این گورستانهای نویافته با
گورستانهای خمره ای کاوش شدۀ دوره اشکانی در نقاط مختلف ایران ،به الگوی کلی در ارتباط با شیوههای
تدفین این دوره دست یابیم .الزم بهذکر است که پرسشها و ابهامات بسیاری درباره باستانشناسی شمال-
غرب ایران بهویژه منطقه سردشت ،شمال کردستان ایران و کردستان عراق در دوره اشکانی وجود دارد.
برای رسیدن به اهداف مذکور ،انواع گورهای دوره اشکانی ،شیوههای تدفین ،یافتههای فرهنگی،
گاهنگاری نسبی ،مکانگزینی گورستانها و موارد دیگر موردتوجه قرار گرفتهاند .بر این اساس پرسشهای
مهم این پژوهش عبارتاند از :شیوه تدفین گورستانهای خمرهای سردشت در دوره اشکانی به چه صورت
بوده است؟ شکل خمرهها و شیوه تدفین گورستانهای خمرهای سردشت با کدامیک از گورستانهای خمرهای
اشکانی شباهت بیشتری دارد؟ آیا ارتباطی بین گورستانها و محوطههای استقراری وجود دارد؟ روش پژوهش
به این صورت بوده که ابتدا گورستانهای خمرهای منطقۀ سردشت معرفی شدهاند و سپس یافتههای آن با
گورستانهای خمرهایِ کاوش شدۀ دیگر مقایسه و مطابقت داده شده است.
عوامل طبیعی و انسانی باعث تخریب تعداد زیادی از گورهای خمرهای شدهاند .از جمله این عوامل می-
توان به تخریب گورها توسط قاچاقچیان ،فعالیت کشاورزان ،راهسازی و جریان آبهای فصلی اشاره کرد .این
تهدیدات آنقدر جدی است که ممکن است در سالهای آینده ،گورستانهای مهم خمرهای این منطقه برای
همیشه از بین بروند (تصویر .)1
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 .2پیشینه پژوهشهای باستانشناسی منطقه
اولین اشاره به محوطههای حوضه زاب کوچک به بازدید ژاک دومرگان در سال  1890م .باز میگردد .وی
پس از بازدید از منطقه سردشت به تپههای متعدد حوضه زاب کوچک اشاره میکند (دومرگان.)46 :1339 ،
رالف سولکی در سال  1968آذربایجان غربی بهویژه خوی و مهاباد را بررسی کرد و به خاطر دالیل امنیتی و
مسدود بودن راههای سردشت ،موفق به انجام بررسی این منطقه نشد ) .(Solecki, 1999: 29بررسیهای
باستانشناسان مختلف نظیر بابک راد (پازوکی و شادمهر ،)150:1384 ،ولفرام کالیس ) ،(Kleiss, 1977استین و
اشتقان کرول ) ،(Kroll, 2005بهمن کارگر (کارگر )230 :1383 ،و رضا حیدری (حیدری )149 :1391 ،بر محوطه-
های عصر آهن متمرکز بوده است.
بررسیهای گستردهای در سال  1386توسط رضا حیدری در حوضه زاب کوچک با هدف تکمیل مطالعات
باستان شناسی در محوطه ربط به اجرا در آمد که نتیجه آن شناسایی بیش از  30محوطه باستانی بود .این
محوطهها ادوار مختلفی از دوران مسسنگی تا دوران اسالمی را در بر میگیرند .از بین این محوطهها5 ،
محوطه به دوره اشکانی نسبت داده شدند (حیدری .)1386 ،در سال  1386علی بیننده بهمنظور انجام پایاننامه
کارشناسی ارشد خویش ،استقرارهای حوضه رودخانه زاب کوچک را در شهرستانهای پیرانشهر و سردشت
بررسی نمود که به کشف  54محوطه و اثر باستانی منجر شد .از این تعداد 16 ،محوطه مربوط به دوره
تاریخی (اشکانی و ساسانی) بودند (بیننده .)213 :1386 ،پس از بیننده ،ابراهیم بوداقی بهمنظور انجام پایاننامه
کارشناسی ارشد خویش تعداد  16محوطه ساسانی سردشت را بررسی نمود (بوداقی .)190 :1392 ،الزم به ذکر
است ،تعدادی از محوطهها در بررسیهای قبلی شناسایی شده بودند .همچنین در سال  ،1391بررسیهایی
بهوسیله مصطفی راستیدوست از سوی پژوهشکده باستانشناسی انجام گرفت که هنوز گزارش آن منتشر
نشده است.
عالوه بر بررسیهای انجام شده ،کاوشهای باستانشناسی نیز در حوضه زاب صورت گرفته است .تپه ربط
یکی از محوطه های مهمِ کاوش شده در منطقه از دورۀ مانایی است .محوطه ربط در  5فصل مورد کاوش قرار
گرفته که فصل اول و چهارم به سرپرستی بهمن کارگر ( )Kargar and Binandeh, 2009و فصل دوم ،سوم و
پنجم به سرپرستی رضا حیدری انجام شده است (حیدری .)1387 ،پروژه کاوشهای نجاتبخشی سد سردشت
که در پاییز سال  1394به سرپرستی یوسف فالحیان انجام شد ،اطالعات مهمی را از دورههای نوسنگی ،مس-
سنگی ،مفرغ و اشکانی آشکار کرده است .این محوطهها در حاشیه رودخانه زاب کوچک قرار دارند .از میان 5
محوطه کاوش شده ،محوطه باالن با گاهنگاری دوره اشکانی (حیدری و دیگران ،)145 :1395 ،محوطه نیسک آباد
مربوط به دوره اشکانی (شیرزاده وکاکا ،)358 :1395 ،محوطه بریسو مربوط به دوره تاریخی (بیننده )56 :1395 ،و
تپه بروه دارای یک الیه اشکانی (شریفی )350 :1395 ،معرفیشدهاند .این کاوشها نشاندهنده اهمیت منطقه
در ارتباط با مطالعات و پرسشهای دوره اشکانی است.
 .3شیوههای تدفین اشکانی در سردشت
از دوره اشکانیان شیوههای مختلفی از تدفین بهدستآمده که در ادامه به آنها اشاره میشود .در بررسی
محدودۀ شرقی زاب کوچک نیز سه نوع شیوه تدفین مربوط به دوره اشکانی شناسایی شده است:
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گورهای چهار چینه سنگی (؟) :نخستین شیوۀ تدفین از نوع گورهای چهار چینه سنگی هستند .این نوع
گورها در منطقه گرمی (کامبخش فرد )37 :1377 ،و کنگاور (کامبخش فرد )230 :1374 ،گزارش شدهاند .از این نوع
شیوه تدفین تنها یک نمونه در محوطه پَردی دَهمتری در  4کیلومتری شمالشرق شهر ربط شناسایی شد
(تصویر  .)2در این محوطه عالوه بر گور چهار چینه سنگی شواهدی از تدفینهای خمرهای نیز یافت شد .الزم
به ذکر است که کشف سفال نوع جلینگی در این محوطه ،اشکانی بودن آنرا محتملتر میسازد.
 .3-1گورهای چالهای :بقایای گورهای چالهای ساده در دهانه اشکفتها شناسایی شد که توسط حفاران غیر
مجاز تخریب شده بودند .در اشکفت سیسر با بررسی خاکهای بیرون ریخته شدۀ کنار گور ،یک حلقه نقرهای
مربوط به تدفین یافت شد (لوح  .)6مشابه این نوع گور در جنوبغربی سلماس گزارش شده است (Solecki,

).1999: 36
 .2-3گورهای خمرهای :شیوه سوم از نوع تدفینهای گورخمرهای هستند .تدفینهای خمرهای برای اولینبار
در آکروپل و شهر شاهی در شوش توسط ژان دیوالفوا گزارش شدهاند (دیوالفوا .)153-145 :1371 ،در سال
 1344کامبخش فرد  7گورستان خمرهای اشکانی را در منطقه گرمی کاوش کرد (کامبخش فرد.)3 :1377 ،
سپس وی در طاق بستان (کامبخش فرد )45 :1377 ،و کنگاور (کامبخش فرد ،)16 :1386 ،گورهای خمرهای را
کشف نمود .در محوطه مینگه چویر در کشور آذربایجان ،گورستانهای خمرهای گزارش شدهاند .این دوره در
این کشور به فرهنگ تدفین خمرهای معروف است ) .(Mongait, 1359: 251-252یعقوب محمدیفر 15
گورستان خمرهای را در بررسیهای مریوان شناسایی کرد و دو نوع شیوه تدفین را برای آنها ذکر میکند
(محمدیفر .)1383 ،وی همچنین چهار گورستان خمرهای را در منطقه مریوان کاوش کرد که گورهای آن از
نوع دو خمرهای بودند (مترجم و محمدیفر .)155 :1388 ،شیوه تدفین دو خمرهای قبالً در کاوشهای مسعود
آذرنوش در سنگ شیر همدان نیز گزارش شده بود (آذرنوش .)51 :1354 ،عالوه بر این ،محمد معصومیان
گورستان خمرهای دیگر را در مریوان کاوش کرد و شواهد جدیدی از تدفین گور خمره ای را گزارش کرده
است (معصومیان .)1396 ،شیوه تدفین خمرهای گورستانهای خمرهای در بررسیهای جواد قندگر در اطراف
قلعه ضحاک (قندگر )86 :1382 ،و بررسیهای صالح نصرالهی در منطقه بانه (نصراللهی )1386 ،شناسایی شدهاند.
طی بررسیهای انجام شده در سردشت 5 ،گورستان خمرهای کشف شدهاند که شرح آنها در ادامه بهتفصیل
آمده است.
 .4گورستانهای خمرهای سردشت
طی بررسیهای انجام شده 5 ،گورستان خمرهای در منطقه سردشت شناسایی شدهاند که همگی آنها مورد
کاوش غیرمجاز قرار گرفتهاند .این گورستانها عبارتاند از گورستان قامیشِه ( ،)Ghamishehلیندوِه
( ،)Lindwehسیسِر ( ،)Siserشینکِه ( )Shinkehو ماوَلوُ (( )Māwalowجدول .)1
 .1-4گورستان قامیشِه :این گورستان در عرض جغرافیایی " ،36° 11′ 03طول جغرافیایی "،45° 36′ 54
ارتفاع  1350متر باالتر از سطح دریا و در فاصله  500متری جنوب روستای متروکه قامیشه قرار گرفته است.
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تعداد  19گورخمره از گورهای آن مورد کاوش غیر مجاز قرار گرفتهاند .ابعاد تقریبی این گورستان با توجه به
پراکندگی آثار و کاوشهای غیر مجاز ،نزدیک به  60متر طول و  20متر عرض است (تصویر .)3
 .2-4گورستان لیندوِه :این گورستان در عرض جغرافیایی" ،36° 12′ 47طول جغرافیایی"،45° 35′ 12
ارتفاع  1410متر باالتر از سطح دریا و در فاصله حدود  2کیلومتری شمالشرقی روستای لیالنه واقع شده
است .تعداد  30حفرۀ غیر مجاز بر روی سطح گورستان قابل مشاهده است .وضعیت حفاظتی این گورستان
بسیار نامناسب بوده و بهنظر می رسد که تقریباً بخش بزرگی از گورستان تخریب شده است .این گورستان
نزدیک به  100متر طول و  30متر عرض دارد (تصویر .)4
 .3-4گورستان سیسِر :گورستان سیسر در مختصات جغرفیایی عرض" ،36° 14′ 40طول"،45° 37′ 32
ارتفاع  1457متر باالتر از سطح دریا و در فاصله  500متری شرق روستای سیسر واقع شده است 10 .حفره
غیر مجاز بر روی سطح محوطه وجود دارد که باعث آشکار شدن گورخمرهها شدهاند .ابعاد تقریبی این
گورستان نزدیک به  50متر طول و  20متر عرض است (تصویر .)5
 .4-4گورستان شینکِه :گورستان شینکه در عرض جغرافیایی" ،36° 15′ 14طول جغرافیایی"،45° 34′ 42
ارتفاع  1340متر باالتر از سطح دریا و در فاصله حدود  2کیلومتری جنوبغربی روستای سورو قرار دارد.
حفاریهای قاچاق بخشی از گورهای خمره ای این گورستان را نیز از بین برده است .ابعاد این گورستان با
توجه به پراکندگی آثار و کاوشهای غیر مجاز نزدیک به  30متر طول و  20متر عرض است (تصویر .)6
 .5-4گورستان ماوَلوُ :گورستان ماولو در عرض جغرافیایی" ،36° 13′ 38طول جغرافیایی"،45° 35′ 55
ارتفاع  1407متر باالتر از سطح دریا و در بین روستای سیسِر و ماوَلوُ قرار گرفته است .در حال حاظر وضعیت
حفاظتی محوطه نامطلوب است و تعداد  10چاله غیرمجاز روی آن وجود دارد .این گورستان حدود  20متر
طول و  10متر عرض دارد.
جدول  :1مشخصات گورستانهای خمرهای سردشت (نگارندگان)
شماره

نام گورستان

موقعیت جغرافیایی

محل گورستان

1

گورستان

"°36 ′11 03

در فاصله  500متری

قامیشِه

"°45 ′36 54

جنوب روستای متروکه

نمونه مهره

H:1350

قامیشه

خمیر شیشه

گورستان

"°36 ′12 47

در فاصله حدود 2

لیندوِه

"°45 ′35 12

کیلومتری شمالشرقی

همراه چند

H:1410

روستای لیالنه

نمونه سفال

گورستان

"°36 ′14 40

در فاصله  500متری شرق

سیسِر

"°45 ′37 32

روستای سیسر

2

ابعاد گورستان

یافتههای

(متر)

سطحی

60×20

قطعات سفال5 ،

100×30

قطعات سفال به

جیلینگی
3

H:1457

50×20

قطعات
خمرههای
تدفین
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4

5

گورستان

"°36 ′15 14

در فاصله حدود 2

شینکِه

"°45 ′34 42

کیلومتری جنوبغربی

یک نمونه مهره

H:1457

روستای سورو

گلی

"°36 ′13 38

در بین روستای سیسِر و

"°45 ′35 55

ماوَلوُ

گورستان ماوَلوُ

30×20

20×10

قطعات سفال،

قطعات سفال

H:1407

 .5توصیف ویژگی گورهای خمرهای سردشت
بر اساس چند گوری که در گورستان قامیشه به سبب حفاری غیر مجاز آشکار شده بودند و هنوز قسمت
دهانه ،بدنه و کف خمرهها درون خاک باقیمانده بود ،میتوان اندازه خمرهها را بازشناسی کرد .بر این اساس
طول خمرهها بین  140تا  150سانتیمتر ،قطر میانه آنها  50تا  60سانتیمتر و قطر کف بین  20تا 25
سانتیمتر بود .قطر دهانه خمرهها شکسته شده بودند ،اما احتماالً قطر دهانه بین  40تا  50سانتیمتر بوده
است (تصویر  .)7در گورستان سیسر بر اساس یک نمونه خمرۀ نسبتاً سالم باقی مانده ،طول آن  130سانتیمتر،
قطر دهانه  55سانتیمتر ،قطر میانه  80سانتیمتر و قطر کف  27سانتیمتر بود (تصویر  .)8با توجه به تخته
سنگهای موجود در کنار گودالها و خمرههای شکسته شده ،دهانۀ خمره را با تخته سنگهای مربع شکل با
طول و عرض  35تا  40سانتیمتر میپوشاندهاند .میانگین فاصلۀ عمق خمرهها از سطح امروزی بین  40تا 60
سانتیمتر بود .در کنار برخی از حفره های غیر مجاز بقایای قطعات شکسته ظروف سفالی یافت شد که
بهاحتمالزیاد مربوط به هدایای گور هستند.
با نگاهی کلی به گورستانهای خمرهای اشکانی متوجه میشویم که از خمرههای متفاوتی برای تدفین
استفاده کردهاند .گونهشناسی خمرههای تدفین نشاندهنده متنوع بودن آنهاست که به نظر میرسد از
فرهنگ بومی همان محل متأثر بوده است .با بررسی خمرههای تدفین اشکانی سه گونه متفاوت خمره
تشخیص داده شد .گونه اول شامل خمرههایی هستند که لبههای فتیلهای برگشته به بیرون دارند و در
قسمت میانی آنها از نقوش افزوده طنابی شکل ،گاهی در چند ردیف استفاده شده است .اندازه خمرههای
بزرگ این گروه دارای طول  180سانتیمتر ،قطر شکم  120سانتیمتر و قطر دهانه  65سانتیمتر است .دهانه
خمرهها را با استفاده از یک تخته سنگ مسدود کردهاند (کامبخش فرد .)44 :1377 ،خمرههای گرمی ،طاق
بستان ،کنگاور و سردشت در این گروه جای میگیرند .گونه دوم شامل خمرههایی هستند که فاقد تزئینات
طنابی بوده و دو دسته در دو طرف آن به صورت عمودی افزوده شده است .گاهی از تزئینات نخل وارونه ،بز
کوهی ،پیچک ،حلقه و لنگر (مترجم و محمدیفر )223 :1388 ،و نقشی همانند دو شاخ حیوانات )(Gaziev,1960
روی آنها افزوده شده است .اندازه این خمرهها کوچکتر بوده و در مواردی از نوع تدفینهای دو خمرهای
هستند (معصومیان  ،1396مترجم و محمدیفر .)107 :1388 ،خمرههای گورستانهای مریوان و مینگه چویر در این
گروه جای میگیرند .گونه سوم شامل خمرههایی هستند که اندازه آنها نسبت به دو گروه قبلی کوچکتر بوده
و کف آنها به شکل پایه درآمده است .این نوع خمرهها منحصر به فرد بوده و بعضاً تزئینات طنابی شکل بر
روی بدنه آنها به کار رفته است .گورستان آکروپل و شهر شاهی شوش در این گروه جای میگیرند (دیوالفوا،
( )153-145 :1371جدول .)2
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جدول  :2مشخصات گونه شناسی خمرههای تدفین (نگارندگان)
نوع گونه خمرههای تدفین

نام گورستان

گونه اول

گرمی

طاق بستان

کنگاور

سردشت

مریوان
گونه دوم

مینگه چویر

شکل خمره
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آکروپل و شهر شاهی

گونه سوم

تدفینهای خمره ای در منطقه سردشت جهات متفاوتی دارند .در گورستان قامیشه بر اساس چند نمونه،
جهت تدفینها شمالغربی  -جنوبشرقی و تنها در یک نمونه جهت تدفین جنوبی  -شمالی است .در
گورستان لیندوه نیز جهت خمرهها شمالغربی  -جنوبشرقی است .در گورستان سیسر جهت تدفین شرقی -
غربی بود؛ به این معنا که دهانه خمرهها رو به شرق قرار گرفته بود .در گورستانهای شینکه و ماولو جهت
تدفین ها نامشخص بود .با توجه به شواهد به دست آمده ،گور خمرهها از یک جهتِ تدفین واحدی پیروی
نمیکردهاند (جدول  .)3در گورستانهای قامیشه و سیسر ،سنگهایی که برای مسدود کردن خمرهها استفاده
شده بود ،به صورت برجا در داخل زمین قابل مشاهده هستند .جهت تدفین در سایر گورستانهای اشکانی
کاوش شده در ایران نیز متفاوت است .در گورستانهای خمرهایی گرمی و طاق بستان جهت ثابتی وجود
داشته و بیشتر دهانه خمرهها رو به شرق بودند (کامبخش فرد .)45 ،5 :1377 ،در کنگاور جهت خمرهها شرقی -
غربی و شمالی  -جنوبی بوده است (کامبخش فرد .)236-240 :1374 ،جهتها در گورستانهای مریوان ،شرقی -
غربی ،شمالی  -جنوبی ،شمالشرقی  -جنوبشرقی و شمالشرقی  -جنوبشرقی بوده است (مترجم و محمدی-
فر .)221 :1388 ،هنوز مشخص نیست که تدفینهای خمرهای با چه آیین و دینی مرتبط هستند ،اما شیوه ،نوع
و شکل گورستانهایی که در نیمه غربی کشور و بهویژه در منطقه زاگرس شمالی و مرکزی قرار دارند ،به
روشنی بیانگر همگرایی فرهنگی و ایدئولوژی یکسان هستند .نظم قرارگیری خمرهها در داخل قبرستانها
نشانگر این نکته است که این نوع تدفینها دارای سازمان اجتماعی و مذهبی تشکیل یافتهای بوده است
(سعیدی هرسینی .)97 :1375 ،برخی معتقدند که برای جلوگیری از تباهی و فساد اجساد از این نوع روش
استفاده کردهاند (کامبخش فرد .)12 :1377 ،همچنین گاهی آنها را در ارتباط با آیین مهرپرستی نیز مطرح
کردهاند (کامبخش فرد.)1346 ،
جدول  :3مشخصات جهات تدفین خمرههای اشکانی (نگارندگان)
محل گورستان
سردشت

جهت تدفین

گورستان قامیشه

شمال غربی-جنوب شرقی ،جنوبی-شمالی

گورستان لیندوه

شمال غربی-جنوب شرقی

گورستان سیسر

شرقی-غربی

گورستان شینکه

نامشخص

گورستان ماولو

نامشخص
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گرمی

شرقی-غربی

طاق بستان

شرقی-غربی

کنگاور

شرقی-غربی ،شمالی-جنوبی

مریوان

شرقی  -غربی ،شمالی  -جنوبی ،شمالشرقی  -جنوبشرقی،
شمالشرقی  -جنوبشرقی

 .6یافتههای فرهنگی در گورخمرهها
اطالعاتی که در اینجا ذکر میشود صرفاً بر اساس یافته های بررسی سطحی است و برای پی بردن به
گاهنگاری و نوع یافتههای گور از گزارش سایر گورستانهای خمرهای کاوش شده ،استفاده شده است .یکی از
گورستان های مهم اشکانی که امروزه در کشور آذربایجان قرار دارد ،گورستان مینگه چویر است .تعداد بی-
شماری از زیورآالت شخصی در گورهای زنان از جمله مهرهها ،تعداد زیادی دستبندهای برنزی روی دست و
پا ،مهرههای انگشتری از جنس عقیق بهدست آمدهاند .روی پای یکی از اسکلتها تعداد  36پابند یافت شد.
در داخل گورهای مردان ،جنگ افزارهای آهنی از جمله شمشیر ،خنجر ،نیزه و چاقو کشف شده است.
همچنین سفال های منقوش به نقش پرندگان ،نقوش هندسی و گیاهی نیز یافت شدهاند .بقایای میوههای
نظ یر انار ،گردو ،استخوان حیوانات خانگی ،ابزار آالت کشاورزی نظیر داس ،سنگ آسیاب همگی نشاندهنده
پرورش حیوانات ،کاشت میوه و کشاورزی بوده است ( .)Gaziev, 1960 and Mongait 1959: 251-252در
گورستانهای گرمی ظروف سفالی از جمله ظروف لولهدار ،سکهها ،پیه سوزها ،قمقه ،ابزارآالت برنزی و آهنی،
سنگهای وزنه ،دوکهای پشمریسی ،زیورآالت شخصی مانند گردنبند ،انگشتری ،گوشواره ،النگو ،دستبند و
غیره یافت شدهاند (کامبخشفرد .)47-67 :1377 ،در گورستانهای مریوان ظروف سفالی ،مهرههای خمیر شیشه،
اشیای فلزی مانند سنجاق سر کشف شدهاند (مترجم و محمدی فر.)139 :1388 ،
آنچه در گورستانهای خمرهای سردشت یافت شد ،قطعات شکسته سفالهایی بودند که در اثر حفاریهای
غیر مجاز روی سطح گورستان پراکنده شده بودند .عمدتاً از سفالهایی استفاده شده بود که از نظر ظرافت در
گروه سفالهای ظریف و متوسط جای میگیرند .کیفیت پخت آنها مناسب بود و از آمیزه شن ریز برای
ساخت آنها استفاده شده است .رنگ غالب سفالها نارنجی است .شکل سفالها شامل کاسههای کوچک و
بزرگ ،کوزهها و خمرهها هستند (لوح  1و  .)2در گورستان قامیشه یک ظرف لولهدار بهدست آمد که قسمتی از
لوله ،دسته و بدنه آن شکسته شده بود (لوح  .)3شکل کلی آن مشابه ظروف لولهدار گرمی است؛ با این تفاوت
که ظروف گرمی فاقد تزئینات هستند و چند پایه کوچک در زیر کف افزوده شده است (کامبخش فرد:1377 ،
 .)81روی این ظرف تزئینات کنده و فشاری به اجرا درآمده که تزئینات کنده به صورت عمودی و در دو ردیف
ایجاد شده اند .مشابه این نوع تزئینات روی یک ظرف سفالی از گورستان مینگه چویر نیز گزارش شده است
) .(Gaziev, 1960در دو نمونه از سفال های گورستان قامیشه ،تزئینات کنده به صورت مورب و فشاری نیز
مشاهده میشود که به نظر میرسد این نوع تزئینات رواج داشتهاند (تصویر  .)9همچنین یک قطعۀ شکسته
دیگری مربوط به یک ظرف لولهدار در این گورستان یافت شد .در گورستان شینکه ،بقایای لوله یک ظرف
لولهدار کشف شد که نشانهای از رواج این نوع ظروف در گورستانهای خمرهای منطقه است (لوح  .)2تزئینات
فشاری در گورستان قامیشه عالوه بر روی ظروف سفالی ،بر روی لبه خمرهها نیز دیده میشود .تزئینات
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فشاری بر روی خمره های گورستان لیندوه مشاهده شد .چند قطعه سفال جلینگی در گورستان لیندوه یافت
شده که مربوط به یک ظرف سفالی کوچک هستند (لوح .)4
همانند سایر گورستانهای اشکانی ،در گورستانهای خمرهای سردشت نیز مردهها را با زیور آالت شخصی
مانند گردنبند دفن کرده بودند .در گورستان قامیشه در کنار خاکهای ریخته شده اطراف گور 5 ،مهره از
جنس خمیر شیشه و عقیق یافت شد .این مهرهها شباهت تکنیکی خاصی با مهرههای گرمی دارند (کامبخش
فرد .)92-87 :1377 ،ویژگی جدیدی که در این مهرهها قابل ذکر است ،استفاده از یک حلقه فلزی خیلی نازک
در داخل یکی از مهرهها است .به نظر میآید که در دیگر مهرهها نیز از چنین تکنیکی استفاده شده باشد که
تنها در داخل یکی از مهرههای بهدستآمده ،به جا مانده است .این حلقهها را برای راحتی عبور نخ گردنبند به
کار بردهاند (لوح  .)5همچنین در گورستان شینکه یک مهره گلی نیز یافت شد (لوح  .)6در هر حال باید توجه
داشت که با توجه به انجام حفاریهای غیر مجاز ،دربارۀ تعداد ،تنوع و غنای اشیاء موجود در گور خمرهها
نمیتوان با قطعیت صبحت کرد.
 .7تحلیل و گاهنگاری
گورستانهای خمرهای سردشت در کنار محوطههای استقراریِ دوره اشکانی واقع شدهاند .فاصله محوطه
استقراری با گورستان قامیشه حدود  200متر و در گورستان لیندوه حدود  500متر است .در کنار گورستان
سیسر و در فاصله  1کیلومتری آن ،آثار یک قلعه اشکانی وجود دارد .در کنار گورستانهای شینکه و ماولو،
آثار ضعیفتری از محوطههای استقراری شناسایی شد .این وضعیت در گورستانهای گرمی نیز دیده میشود
و گورستانها در کنار محوطههای استقراری قرار گرفتهاند (کامبخش فرد .)5 :1377 ،در مریوان وضعیت متفاوت-
تری گزارش شده است .محمدیفر گورستانهای مریوان را مربوط به اقوام کوچرو میداند و آنها را بدون
محوطه استقرار دائم معرفی میکند (محمدی فر.)1383 ،
گورستانهای خمرهای سردشت همگی روی شیب کوه قرار گرفتهاند؛ بهطوری که در گورستان لیندوه،
شیب تندتر بوده و مکان سایر گورستانها روی شیب مالیمتری انتخاب شده است .قرار گرفتن گورخمرهها در
شیب دامنۀ کوه در سایر گورستانهای خمرهای کاوش شده نظیر گرمی (کامبخش فرد ،)5 :1377 ،طاق بستان
(همان )44 ،و مریوان (مترجم و محمدی فر )95 :1388 ،نیز گزارش شده است .جهت کلی گورستانها رو به شرق و
طلوع آفتاب است و ارتفاع آنها نسبت به سایر محوطهها باالتر است .میانگین ارتفاع گورستانها بین -1450
 1350متر از سطح دریا است .شایان توجه است که گورستانها در مکانی قرار گرفتهاند که از نظر پوشش
گیاهی ،جنگلی و مراتع غنی است و از شبکه ارتباطی راههای امروزی فاصله زیادی دارند (نقشه .)3
دالیل متعددی برای اشکانی بودن گورستانهای خمرهای سردشت وجود دارد .سفالهای جلینگی که در
گورستانهای خمرهای سردشت کشف شدهاند ،اشکانی بودن آنها را نشان میدهند (لوح  .)4سفالهای
جلینگی در شمالغرب ایران از محوطه قلعه ضحاک یافت شدهاند (قندگر و دیگران .)206 :1386 ،گاهنگاری این
نوع سفال در غرب ایران مربوط به قرن  2ق.م تا قرن  3میالدی است (هرینک .)124 :1376 ،نقوشی شبیه به
خط پهلوی روی لبه یکی از خمرههای گورستان خمرهای قامیشه وجود دارد که میتواند بیانگر اشکانی بودن
این گورستان باشد (تصویر .)9
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شکل خمرهها و سایر یافتههای گورستانهای سردشت شباهتهای نزدیکی با گورستانهای گرمی دارند.
گاهنگاری گورستانهای خمرهای گرمی بر اساس سکههای کشف شده مربوط به قرن اول و دوم میالدی
هستند (کامبخش فرد .)44 :1377 ،تاریخگذاری طاق بستان مربوط به قرن اول میالدی است (همان.)239 ،
گورهای کنگاور مربوط به قرن اول ق.م و اول میالدی هستند (کامبخش فرد .)236 :1374 ،این سنت در مینگه
چویر آذربایجان از قرن اول و دوم قبل از میالد تا قرن اول و دوم میالدی رایج بود (Mongait 1959: 251-
 . )252گورهای آکروپل و شهر شاهی احتماالً مربوط به قرن دوم و سوم ق.م تا قرن اول میالدی هستند
(دیوالفوا .)153-145 :1371 ،این نوع تدفین به نظر میرسد که در نیمه دوم دوره اشکانی و حدود قرون اول و
دوم میالدی در نیمه غربی کشور رواج بیشتری پیدا میکند .با توجه به شباهتهایی که بین گورستانهای
خمرهای سردشت و سایر گورستانهای اشکانی مشاهده میشود ،احتماالً گورستانهای خمرهای سردشت نیز
مربوط به قرن اول و دوم میالدی باشند.
 .8نتیجه
تدفینهای خمرهای یکی از رایجترین شیوههای تدفین در دوره اشکانی به شمار میآیند که به صورت
گسترده از نیمه غربی قلمرو اشکانی گزارش شدهاند .یافتههای حاصل از بررسی میدانی حاشیه شرقی رودخانه
زاب نشاندهنده اهمیت و متداول بودنِ استفاده از گورستانهای خمرهای در شمالغرب ایران است .وجود
چند حرف احتمالی پهلوی روی لبه یکی از خمرهها و چند قطعه از سفال جلینگی مبین اشکانی بودن این
گورستان ها هستند .با توجه به شواهد موجود ،از شیوه تدفینِ یک خمرهای استفاده شده است ،به این صورت
که تنها یک خمره برای تدفین به کار رفته است .با بررسی منظر گورستانها مشخص شد که این گورستانها
در کنار محوطههای استقراری قرار گرفته اند .گورستان های قامیشه ،لیندوه و سیسر در کنار محوطه
استقراری شکل گرفته اند .در کنار گورستانهای شینکه و ماولو آثار ضعیفتری از محوطههای استقراری
شناسایی شد .این وضعیت در گورستانهای گرمی نیز دیده میشود و گورستانها در کنار محوطههای
استقراری قرار گرفتهاند.
قرارگیری خمرهها روی شیب ،مدفون بودن آنها در عمق  40-60سانتیمتری زمین ،مسدود کردن دهانه
خمرهها با استفاده از یک تخته سنگ ،قرار گرفتن گورستانها در کنار چشمههای پر آب ،قرار دادن ظروف
لولهدار در کنار خمرهها و دفن مردگان با زینت آالت شخصی از جمله ویژگیهای مشترکی هستند که بین
گورستانهای سردشت با سایر گورستانهای اشکانی زاگرس مشاهده میشود .در این میان ،با بررسی تطبیقی
که بین شکل خمرهها و سایر یافتهها صورت گرفت ،شباهتهای بیشتری بین گورستانهای خمرهای سردشت
با گورستانهای گرمی و طاق بستان قابل رؤیت است .با توجه به مقایسههایی که بین این دو گورستان با
گورستانهای خمرهای سردشت انجام شد ،احتماالً گورستانهای سردشت مربوط به قرن اول و دوم میالدی
هستند .اگر چه بحث در مورد جهت تدفین مستلزم انجام کاوش باستانشناسی است ،اما با توجه به شواهد
موجود ،گورستانهای خمرهای سردشت همانند سایر گورستانهای اشکانیِ کاوش شده ،جهتهای متفاوتی
دارند .عمده جهتها شمالغربی -جنوبشرقی و شرقی -غربی است .شکل خمرهها از نوع خمرههای با لبه
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برگشته به بیرون هستند که بر روی بدنه آنها عمدتاً تزئینات طنابی شکل به کار رفته است .از لحاظ گونه-
شناسی ارائه شده ،خمرههای تدفینی سردشت از نوع گونه اول به شمار میآیند.
شایان ذکر است که تراکم این تعداد گورستانهای خمرهای در حاشیۀ شرقی رودخانه زاب کوچک در
شهرستان سردشت بیانگر اهمیت این منطقه در دوره اشکانی است .امید است که در پژوهشهای آتی توجه
بیشتری به این منطقه بهویژه به گورستانهای خمره ایی بحث شده در این نوشتار گردد ،زیرا که روند تخریب
آنها بر اساس حفاریهای غیرمجاز سرعت زیادی دارد.
سپاسگزاری
از آقای رضا حیدری جهت در اختیار قرار دادن اطالعات بررسی خود در منطقۀ سردشت ،برای انجام این
پژوهش سپاسگزاری میشود .از آقای دکتر یعقوب محمدیفر ،آقای دکتر عباس مترجم و آقای محمد
معصومیان جهت اجازۀ استفاده از گزارش منتشر نشدۀ کاوشهای گورستانهای خمرهای مریوان قدردانی
مینماییم.
پیوستها

نقشه  :1پراکنش گورستانهای خمرهای اشکانی بر روی نقشه
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نقشه  :3موقعیت گورستان ها نسبت به ارتفاع (سلیمی،
نقشه  :2موقعیت جغرافیایی سردشت (پیروتی)21:1389 ،

)214 :1394

تصویر  .1راست :گورستان قامیشه ،بقایای شکسته خمرههای بر جای مانده از کاوشهای غیر مجاز؛ چپ :گورستان قامیشه،
بقایای استخوانهای انسانی بر جای مانده از کاوشهای غیر مجاز (سلیمی :1394 ،صص )72-73

تصویر  :2محوطه پردی  10متری ،بقایای گور چهار چینه سنگی؟(سلیمی)51 :1394 ،
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تصویر  :3گورستان خمرهای قامیشه ،دید از جنوب غرب
(سلیمی)71 :1394 ،

تصویر  :4گورستان خمرهای لیندوه ،دید از ضلع جنوب
غربی (سلیمی)68 :1394 ،

تصویر  :5گورستان خمرهای سیسر :دید از ضلع شمالی

تصویر  :6گورستان خمرهای شینکه ،دید از ضلع شمال

(سلیمی)85 :1394 ،

شرقی (سلیمی)80 :1394 ،
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تصویر  :7گورستان قامیشه ،بقایای تدفینهای خمرهای برجای مانده از کاوشهای غیر مجاز (سلیمی)73 :1394 ،

تصویر  :8گورستان سیسر ،بقایای تدفین خمره ای بر جای مانده از کاوش های غیر مجاز (سلیمی)86 :1394 ،
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تصویر  : 9گورستان قامیشه :راست ،تزیینات فشاری بر لبه خمره .چپ :خطوط شبه پهلوی اشکانی (سلیمی)72 :1394 ،

لوح  : 1راست ،سفال های شاخص گورستان ماولو .میانی ،سفال های شاخص گورستان لیندوه .چپ :سفال های شاخص گورستان
شینکه (سلیمی :1394 ،صص )82 ،69 ،78

لوح  :2راست ،سفال های شاخص گورستان قایشه ،چپ ،سفال های گورستان شینکه (سلیمی)84 ،73 :1394 ،
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لوح  :3ظرف لوله دار گورستان قامیشه (سلیمی)75 :1394 ،

لوح  :4راست ،سفال های جلینگی گورستان لیندوه .چپ :بقایای خمرههای گورستان سیسر (سلیمی)87 :1394 ،

لوح  :5مهره های خمیر شیشه و عقیق گورستان خمره ای قامیشه (سلیمی)75 :1394 ،

لوح  :6راست :مهره گلی گورستان شینکه چپ :حلقه نقره ای مربوط به تدفین چاله ای اشکفت سیسر (سلیمی :1394 ،صص
)59،83
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بررسی پتروگرافی سفالهای اسالمی شهر بلقیس اسفراین ،خراسان شمالی
محبوبه عباسآباد عربی
دانشآموخته کارشناسی ارشد مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی دانشگاه آزاد ابهر
یاسین صدقی

*

دانشآموخته کارشناسی ارشد باستانسنجی دانشگاه هنراسالمی تبریز
سید ایرج بهشتی
دانشآموخته کارشناسی ارشد زمینشناسی پژوهشکده حفاظت و مرمت
اکبر عابدی
استادیار گروه مرمت آثار تاریخی و باستانسنجی دانشگاه هنراسالمی تبریز
تاریخ دریافت 1395/6/24 :؛ تاریخ پذیرش1397/3/30 :

چکیده
در پژوهش حاضر سعی شده است تا با بررسی و مطالعهی پتروگرافی ده قطعه از سفالینههای لعابدار مربوط به دوران اسالمی
مکشوفه از شهر تاریخی بلقیس اسفراین ،به بررسی تفاوتها و شباهتهای ساختاری براساس فازهای موجود ،شناخت مواد خام
اولیه و اجزاء معدنی و در نهایت تا حد ممکن به شناخت منشاً آنها باتوجه به مقایسه خاک مورد استفاده در ساخت سفالها و
زمینشناسی منطقه پرداخته شود .برای این منظور از روش آنالیز مقاطع نازک پتروگرافی و مطالعه آنها با استفاده از
میکروسکوپ پالریزان نوری عبوری استفاده گردید ،که در بررسی و تحلیل نتایج حاصل از مطالعه مقاطع نازک مشخص شد
تمامی آثار از نظر ساختاری و ترکیب مشابه یکدیگر و دارای بافت سیلتی ریزبلور هستند و تنها یک قطعه از آنها (کد )216
دارای بافت ناهمگن است اما از نظر ساختار کانیشناسی دارای منشأیی همسان با دیگر قطعات را دارا هست .این سفالها دارای
ساختاری مشابه و همچنین دارای منابع خاک یکسانی هستند .در اینبین تنها قطعهی سفالی زرینفام (کد  )1مورد مطالعه از نظر
ساختاری و ترکیب متفاوت از دیگر سفالها بوده که میتوان آن را یک نمونه متفاوت و احتماالً وارداتی به منطقه درنظر گرفت.
همچنین در کاوشهای باستانشناسی شهر بلقیس کورههای سفالپزی ،سهپایههای سفالی و نیز توپیهای کوره کشف شده است،
که نشاندهندهی تولید سفال و بومی بودن این صنعت در آن را داللت دارد.
واژههای کلیدی :پتروگرافی مقطع نازک ،سفال لعابدار ،شهر بلقیس ،اسفراین

* رایانامهی نویسنده مسئول:

sedghi.yassin@yahoo.com
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 .1مقدمه
شهرستان اسفراین به مرکزیت شهر اسفراین از توابع استان خراسانشمالی در شمالشرقی ایران قرار گرفته و
زمانی به دلیل موقعیت استراتژیک خود بر سر راه شاهراه ابریشم یا جاده خراسان بزرگ بسیار رشد یافته بود.
در دورهی اسالمی موقعیت منحصربهفرد اسفراین بر سر این شاهراه تجاری و در مسیر شهرهای مهم نیشابور و
جرجان در رشد و بالندگی این خطه تأثیر بهسزایی داشته است .یکی از محوطههای بسیار مهم دورهی اسالمی
در خراسانشمالی خرابههای معروف به شهر بلقیس است که در  3کیلومتری جنوب شهر اسفراین قرار دارد.
امروزه از شهر بلقیس بهغیراز بقایای ویران شدهی ارگ ،بخشهایی از حصار شهر و خندق ،بقایای یک بنای
آرامگاهی معروف به مقبرهی شیخ آذری ،ویرانههای معروف به منارتپه اثر دیگری در سطح زمین برجای
نمانده و بیشتر تأسیسات داخلی شهر به دست کشاورزان تسطیح شده و زیر کشت رفته است .بهعالوه یک
مجموعه یخدان نیز در فاصلهی  700متری غرب ارگ قرار دارد که عموماً جزو تأسیسات شهر بلقیس تلقی
شدهاند (وحدتی.)1 :1386 ،
در سال  1383شرکت سهامی آب منطقهای خراسانشمالی برای انتقال آب سد بیدواز به مناطق کشاورزی
اطراف شهر بلقیس در اطراف محوطه کانال حفر نموده که در جریان حفر کانال در اطراف ارگ و بخشهای
داخلی حصار شهر ،حجم زیادی از مواد باستانشناختی ازبین رفته و محوطه بهشدت آسیب دیده بود .ازینرو
طرح گمانه زنی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم این مجموعه باستانی از سوی سازمان میراث فرهنگی
خراسانشمالی در سال  1386به اجرا درآمد (وحدتی )2 :1386 ،و به مدت پنج فصل این کاوشها ادامه پیدا
نمود .باتوجه به بررسیهای باستانشناسی و کاوشهای صورت گرفته بیشتر آثار مطالعاتی بهدست آمده
سفالینههای بدون لعاب ،لعابدار و زرینفام هست که چند دورهی فرهنگی را دربرمیگیرند .در بررسی و
مطالعه سفال اسالمی مسائل و مشکالت مختلفی مطرح است ،که از آن جمله به شناسایی مراکز تولید
(محمدیفر و بلملکی )1387 ،و منشأ سفال ،تفاوتها و شباهتهای ساختاری آنها هست.
هدف از این پژوهش ،مطالعهی کانیشناسی و بررسی تفاوتها و شباهتهای ساختارشناسی تعداد 10
قطعه از نمونه سفالهای لعابدار دوره اسالمی هست که تاکنون هیچگونه مطالعه علمی و آزمایشگاهی برروی
آنها صورت نگرفته است .سفالینههای مذکور از حفاریهای روشمند باستانشناسی شهر بلقیس اسفراین در
سالهای  1389و  1391توسط گروه باستانشناسی منطقه بهدست آمدهاند (فرجامی و ستوده1389 ،؛ نیکگفتار،
 .)1391در بین الیههای فرهنگی و باستانشناختی که این سفالینهها کاوش شدهاند ،قطعهای سفال زرینفام
نیز بهدست آمده است که اصلیترین پرسش حاضر شناخت منشأ و علت حضور آن دراینبین هست .درهمین
راستا برای پاسخ به پرسمانهای موجود استفاده از روش مطالعه مقطع نازک پتروگرافی ،شناسایی
رخنمونهای زمینشناسی منطقه و مطالعات کتابخانهای در پیشرو قرار گرفت که در ادامه به تشریح و
توضیح آنها پرداخته خواهد شد.
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 .2مواد و روش پژوهش
روش پژوهش در مقاله حاضر بیشتر برمبنای مطالعات کتابخانهای و آزمایشگاهی همچون آنالیز پتروگرافی
(مطالعه مقطع نازک میکروسکوپی) بهوسیله دستگاه میکروسکوپ پالریزان نوری عبوری ،جهت بررسی کانیشناسی
و ساختارشناسی سفالهای کاوش شده از شهر تاریخی بلقیس اسفراین هست.
نمونههای مورد مطالعه شامل  10قطعه از سفالینههای لعابدار اسالمی میباشند که در سالهای  1389و
( 1391نیکگفتار )1391 ،از کاوشهای روشمند علمی شهر بلقیس بهدست آمدهاند .سفال شماره  1گونهای از
سفالهای زرینفام هست که یکی از محدود آثاریست که در این الیههای باستانشناختی ثبت و شناسایی
شده است (تصویر  .)1در کل سفالهای لعابدار کشف شده از شهر بلقیس به دو نوع سفالینههای لعابدار
یکرنگ بدون پوشش گلی و سفالینههای لعابدار با پوشش گلی تقسیم میشوند (زارعی و دیگران.)1395 ،
مشخصات ظاهری و باستانشناسی سفالهای مورد آنالیز در جدول شماره  1نمایش داده شده است (جدول .)1
پتروگرافی یکی از روشهای پایه و اساسی در زمینشناسی است ،اساس کار این روش بر مبنای مطالعه
خصوصیات نوری و کانیشناسی اجزاء سازنده در زیر میکروسکوپ و مقایسه آنها با جدول کانیشناسی است
که از قبل تهیه شده است .در این روش از نمونه مورد مطالعه الیهی نازکی به ضخامت  30میکرون بر روی
الم آزمایشگاهی تهیه و بعد از کاور کردن نمونهی تهیه شده ،آن را در زیر میکروسکوپ نوری پالریزان مطالعه
میکنند .در زمینشناسی برای مطالعه سنگها و کانیها بهکار میرود ،ولی در باستانشناسی از آن نه تنها در
مطالعه اشیاء و مواد سنگی بلکه در مطالعه اشیاء سفالی ،سرامیک ،سرباره ،مطالعه رنگدانههای معدنی ،مطالعه
بستر و الیههای زیر بستر در تزئینات معماری و استفاده میشود (نقشینه و همکاران 1390؛ .)Ellis 2000:458
هدف اصلی پتروگرافی مقطع نازک سفالها ،شناخت خصوصیات مواد موجود در زمینه رسی و اجزایی که به
صورت پرکننده و تمپر در زمینهی سفال استفاده شده است .این کار در درجه اول با کمک میکروسکوپ
پالریزان صورت میگیرد .با استفاده از این نوع میکروسکوپ و با انتقال نور پالریزه (دو قطبی) از میان مقطع
نازک دوبخش اصلی ماتریکس رسی و دیگر اجزاء سازنده میشوند .همچنین میتوان منافذ و حفرهها ،و نیز
جزئیات قابل مشاهده در رابطه با عملیات تکمیلی و پردازش سطح را بررسی کرد .ویژگیهای فنی و ظاهری
محصول نهایی با نوع ،فراوانی و مشخصاتی از این قبیل شناسایی میگردد و دیگر مشاهدات از طریق مقطع
نازک می تواند بافت و اطالعاتی در رابطه با تکنولوژی ساخت و منشأ سفال باشد ) . (Peterson 2009برای
بررسی میکروسکوپی سفالهای مورد مطالعه از میکروسکوپ دو چشمی پالریزان مدل  JamesSwiftساخت
کشور انگلستان استفاده گردید .همچنین بزرگنمایی بهکار رفته در این مطالعه  40برابر است که جهت سهولت
در دستیابی به نتایج پتروگرافی ،نتایج بررسی در جدول شماره  2ارائه شده است (جدول .)2
میکروسکوپ دستگاهی است که جهت نشان دادن بزرگتر اجسام از اندازه طبیعی آنها بهکار میرود.
میکروسکوپی که در علم کانیشناسی مورد استفاده قرار میگیرد میکروسکوپ پالریزان( (OPM) )1نامیده
میشود .تفاوتهایی که این میکروسکوپ با میکروسکوپهای معمولی دارد آن است که اوالً دارای اجزایی از
قبیل پالریزور ،آنالیزور ،عدسی برتران و غیره بوده که میکروسکوپهای معمولی فاقد آن هستند و ثانیاً صفحه
یا میز میکروسکوپهای پالریزان برخالف صفحه یا میز میکروسکوپهای معمولی که ثابت است ،دوار هست
این خصوصیات در میکروسکوپ پالریزان به ما امکان میدهد که بتوانیم خواص نوری کانیها را مورد بررسی
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قرار داده و نوع آنها را تعیین نماییم (وثوقی عابدینی .)2-1 :1393 ،برخی از خصوصیات و خواص نوری کانیهای
مورد بحث در جدول شماره  3ارائه شده است (جدول .)3

تصویر  :1نمونههای مورد مطالعهی کاوش شده از شهر تاریخی بلقیس اسفراین

 .1-2روش تهیه مقطع نازک

به منظور تهیه مقاطع نازک پتروگرافی ،در کارگاه ساخت مقاطع نازک میکروسکوپی دانشگاه علوم طبیعی
تبریز از سفالهای مورد نظر با استفاده از اره الماسی نمونهبرداری صورت گرفت .سپس سطح بریده شده
مقاطع نمونهها بهوسیله دست و پودرهای ساینده ،سابیده شده تا کامالً صاف شوند و در نهایت به یک الم
شیشهای با استفاده از چسب اپوکسی دو جزئی متصل شدند .سطح موجود بر الم شیشهای را تا ضخامت
استاندارد که حدود  25تا  30میکرون است سابیده که این ضخامت بهترین حالت ممکن برای مطالعه مقاطع
نازک میکروسکوپی در زیر میکروسکوپ پالریزان عبوری میباشند ).(Quinn 2013: 4
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جدول  -1مشخصات نمونه سفالهای شهر بلقیس
دوره

نمونه

نوع

سبک

رنگ نقوش

قطعه

محل کشف

سال کشف

1

لعابدار

زرینفام

طالئی

لبه

DJ121.con2.

1391

قرون 4-2

35

لعابدار

لعاب پاشیده

سبز

لبه

DJ121.con6.

1391

قرون 4-2

50

لعابدار

ساری

سیاه ،سبز ،زرد

بدنه

DJ121.con6.

1391

قرون 4-2

56

لعابدار

سامره

سبز ،قرمز ،قهوهای ،زرد

بدنه

DJ121.con2.

1391

قرون 4-2

86

لعابدار

ساری

قهوهای تیره ،سبز

بدنه

DJ121.con2.

1391

قرون 4-2

102

لعابدار

قلم مشکی

آبی ،مشکی

کف

S3

1389

قرون 8-7

121

لعابدار

تکرنگ

-

بدنه

DJ121.con2.

1391

قرون 4-2

128

لعابدار

تکرنگ

-

بدنه

DJ121.con6.

1391

قرون 4-2

216

لعابدار

نیشابور

سیاه

بدنه

DJ121.con6.

1391

قرون 4-2

355

لعابدار

قلم مشکی

آبی فیروزه ،مشکی

لبه

H1.con2.513

1389

قرون 8-7

 .3شهر بلقیس اسفراین (شهر تاریخی اسفراین)
شهرستان اسفراین به مرکزیت شهر اسفراین از توابع خراسان شمالی است و از جنوب و جنوبشرقی به استان
خراسان رضوی ،از غرب به شهرستان جاجرم و از شمال و شمالشرق به شهرستانهای بجنورد ،شیروان و
فاروج محدود میشود .این شهرستان بین مختصات جغرافیایی ' 58“07تا ' 57“53درجه طول شرقی و
' 37“17و´ 36“31درجه عرض شمالی واقع شده است (فرهنگ جغرافیایی آبادیهای کشور75 :1384 ،؛ فدایی،
 .)233 :1373همان گونه که ذکر شد ،باتوجه به قرارگرفتن شهر اسفراین بر سر راه خراسان بزرگ ،این منطقه
در دورهی اسالمی بهشدت شکوفا شده و مراکز مختلف استقراری و پایگاههای تجاری در آن شکل گرفت.
بازتاب این مسأله را میتوان در پراکندگی محوطههای باستانشناختی در بخشهای مختلف دشت اسفراین
مشاهده کرد .دربین این محوطهها خرابههای شهر قدیمی اسفراین مشهور به شهر بلقیس که در میانهی دشت
رسوبی اسفراین ،بر روی مخروطه افکنه حاصل از فرسایش دامنههای جنوبی آالداغ و در  3کیلومتری جنوب
شهر اسفراین شکل گرفته از برجستهترین محوطهها است .محوطهی بلقیس  1208متر از سطح بلندتر است و
به مختصات طول جغرافیایی" 57" 28, 206و عرض جغرافیایی" 37"02, 507قرار دارد .در این بخش ،دشت
اسفراین با آبرفتهای حاصل از فرسایش مواد رسوبی دامنهها پرشده که در بخشهای مختلف ضخامت
رسوبات متفاوت است .میزان رسوبگذاری در بخشهای میانی این دشت باالست و انتظار میرود بخشی از
نهشتههای باستانشناختی در این بخش در زیر رسوبات آبرفتی مدفون شده باشند (تصویر .)2
خرابههای معروف به شهر بلقیس ،بزرگترین اثر باستانی شناسایی شده در پهنه این شهرستان است که
بیش از هزاران سال تاریخ اسفراین را در دل خود جای داده است .امروزه از شهر اسفراین (شهر بلقیس) بهغیراز
بقایای ارگ و خندق اطراف آن ،بخشهایی از حصار شهربند (شارستان) و بقایای یک بنای آرامگاهی معروف به
مقبره شیخ آذری و نیز ویرانههای معروف به «منارتپه» اثر دیگری در سطح زمین برجای نمانده است.
عالوهبراین یک مجموعه یخدان نیز در فاصله حدود  700متری غرب ارگ قرار دارد که عموماً جزو تأسیسات
شهر بلقیس تلقی شدهاند .مجموعه آثار شهر بلقیس تحت عنوان «شهر تاریخی اسفراین» در سال  1380به
شماره  4497در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است (وحدتی.)75-76 :1389 ،
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در گزارشهای سیاحان اروپایی توصیفات جالبی از آثار و خرابههای شهر کهن اسفراین پیدا میشود .در
این زمینه شاید قدیمیترین گزارش در روایت سفری به خراسان در سالهای  1821و  1822میالدی باشد
که در آن جیمز بیلی فریزر اینچنین به ویرانههای شهر اسفراین در نزدیکی روستای میانآباد اشاره میکند:
« ...در نزدیکی میانآباد ویرانههای شهر کهنی است که به آن اسفراین میگویند و طبق روایات به دست
افراسیاب بنا شده است .من نتوانستم این شهر را از نزدیک ببینم ولی به من گفتند که هنوز خرابههای وسیع
و بقایای دو مناره در آنجا موجود است که براساس عقاید خرافی محلی در زیر یکی از این منارهها گنج یکی از
شاهان پیشدادی پنهان شده و اژدهایی با دم آتشین از آن محافظت میکند که مرد ،آتش آن را در شبهای
جمعه میبینند» (وحدتی.)75:1389 ،

تصویر  : 2موقعیت شهر تاریخی بلقیس بر روی نقشه جغرافیایی و هوایی
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 .4زمینشناسی و توپوگرافی منطقه
منطقه مورد مطالعه از نظر زمینشناسی جزو زون البرز شرقی و شامل کپهداغ و بینالود است .زون کپهداغ
بهصورت باریکهی بلندی در شمال شهرستان و ادامهی شمالی آن در ترکمنستان قرار دارد .حد جنوبی کپهداغ
به بینالود محدود میشود ،حد شمال آن گسل عشقآباد در ترکمنستان است که این زون را پهنه توران جدا
میکند .دنباله این گسل در ناحیه سرخس ایران هم دیده میشود .زون بینالود نیز با روند تقریبی شمال غربی
– جنوب شرقی بیم پلیت توران و خرده قاره ایران مرکزی محاط شده است .مرز جنوبی این زون را گسل
میامی /شاهرود و مرز شمالی آن را گسل سمنان میدانند (فرهنگ جغرافیایی آبادیهای کشور .)8 :1384 ،بنابراین
منطقه از نظر تکتونیکی بین گسلهای اصلی قرار گرفته و در محدودهی شهرستان نیز چند گسل وجود دارد
که فعالیتهای زمینلرزهای را تأیید میکند.
در این منطقه رخنمونی از انواع مختلف سنگ آهک ،دولومیت ،شیل ،ماسه سنگ ،مارن و کنگلومرا همراه
با رسوبات عهد حاضر که متشکل از رس همراه با قطعات خرد شده سنگهای فوق هست دیده میشود (تصویر
.)3

تصویر  :3نقشه زمینشناسی منطقه اسفراین (فرهنگ جغرافیایی آبادیهای کشور)1384 ،

 .5نتایج آنالیز کانیشناسی به روش مقطع نازک پتروگرافی
هدف از انجام آزمایش مقطع نازک پتروگرافی بر روی نمونه سفالهای مطالعاتی ،شناسایی اجزاء سازندهی هر
سفال ،بررسی تفاوتها و شباهتهای سفالها از نظر ترکیب و اجزاء سازنده معدنی ،تعیین درصد هریک از
اجزاء ،تعیین درجه حرارت پخت سفال باتوجه به کانیهای موجود و بررسی منشأ مواد اولیهی تشکیلدهندهی

سفال است.
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جدول  .2نتایج مطالعه پتروگرافی سفالهای اسالمی شهر بلقیس (اسفراین)()2
NO. Sample

Texture
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Fe-oxid
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سیلتی (ریزدانه)

-

-

tr

-

Qz
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*
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*

1
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-

tr

*

tr

*

*

35

سیلتی (ریزدانه)
سیلتی (ریزدانه)
سیلتی (ریزدانه)
سیلتی (ریزدانه)
سیلتی (ریزدانه)
سیلتی (ریزدانه)
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سیلتی (ریزدانه)

*
*
*
*
*
*
*
*
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tr
tr
tr
tr
tr
tr
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*
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*
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tr
tr
tr
tr
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*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
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50
56
86
102
121
128
216
255

 .6بحث و یافتههای تحقیق
همانطور که در جدول ( )1مشاهده میشود این نمونهها دارای بافت یا ساختار ریزدانه هستند و اندازه قطعات
موجود در زمینه سفالها از  0.5 mmبیشتر نیست و به طور متوسط اندازه قطعات بین  20میکرون تا ابعاد
کوچکتر ،در زمینه دیده میشود .نمونه شمارهی  216از نظر ابعاد اجزاء سازنده و فراوانی قطعات با دیگر
نمونهها تفاوت دارد .در این نمونه ( )216کانی کوارتز فراوانی حدود  20درصد و کانی کلسیت فراوانی حدود
 30درصد دارد (تصویر  .)4این نمونه دارای بافت ناهمگن و درشت دانه نسبت به دیگر نمونهها است.
در تمام نمونههای مطالعاتی ،در حاشیهی آنها یک الیهی لعاب دیده میشود .لعاب موجود در بدنه
سفالها به دلیل داشتن ساختار شیشهای و متقارن (ایزوتروپ) در زیر میکروسکوپ و در تمام جهات تیره دیده
می شود به همین دلیل بررسی آن با روش پتروگرافی ،کار مناسبی نمیباشد( .)3اما گاه در لعاب موجود در
بدنه قطعاتی بهغیراز شیشه دیده میشود ،در سفالهای مورد مطالعه عالوه بر فاز شیشه (تصویر  ،)5قطعاتی از
کانی کوارتز همراه با اکسید فلزات (کانیهای اپک) نیز وجود دارد (تصویر .)6
در تمام نمونههای مورد مطالعه ،کانی کوارتز دیده میشود .این کانی بیشتر به صورت تکبلور (فنوکریست)
است و نوع کوارتز پلیکریستالین آن کمتر وجود دارد .این کانی دارای حاشیهی زاویهدار تا نیمه گرد شده
هست و فراوانی آن در نمونهها از  5درصد تا  20درصد متغیر هست (تصویر .)4
نمونه شماره  1از نظر ترکیب و ساختار با تمام نمونهها تفاوت اساسی دارد .در این نمونه بدنه متشکل از
کانی کوارتز به فرم تکبلور و چندبلوری است .که همراه با زمینهی سفال ،تشکیلدهندهی اصلی بدنه هستند
(تصویر  .)7در این نمونه فراوانی کانی کوارتز در حدود  50درصد حجم کل نمونه هست .در دو طرف بدنه الیه
لعاب قرار دارد که مستقیماً بر روی بدنه جای گرفته است .لعاب موجود ترکیبی از شیشه و اکسید فلزی است
که آن را تشکیل داده است (تصویر  . )8نکته قابل ذکر در مورد این نمونه این است که نمونه شماره  1یک
سرامیک است که وارداتی بوده و مربوط به منطق ه مورد مطالعه نیست و صحبت در مورد منشأ اولیهی آن
احتیاج به مطالعات بیشتری دارد.
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تصویر  .4فتومیکروگراف نمونه  ،216نور  ،XPLبافت ناهمگن،

تصویر  .5فتومیکروگراف نمونه  ،255نور  ،PPLلعاب موجود در

فراوانی کانی کوارتز و کلسیت و اندازهای مختلف این دو کانی

بدنه سفال ،در داخل لعاب قطعاتی از اکسید فلزات دیده می-

از مشخصههای این سفال هست که در نمونههای دیگر

شود .وجود حفرات هوا در لعاب به علت خروج گاز و مواد فرار

مشاهده نمیشود.

هست.

تصویر  .6فتومیکروگراف نمونه  ،128نور  ،XPLلعاب موجود در

تصویر  .7فتومیکروگراف نمونه  ،35نور  ،XPLزمینه ریزدانه و

بدنه نمونه که متشکل از فاز شیشهای و قطعات کانی کوارتز

همگن نمونه ،قطعات کوچک و ریز کانی کوارتز که به مقدار کم

هست.

در زمینه دیده می شود .اجزا ریز بلور و قرمز موجود در زمینه
کانی میکا است.

تصویر  .8فتومیکروگراف نمونه  ،1نور  ،PPLهمان تصویر

تصویر  .9فتومیکروگراف نمونه  ،1نور  ،XPLلعاب و بدنه نمونه

شماره  9در نور پالریزه هست.

شماره  1که متشکل از قطعات فراوانی کانی کوارتز هست.
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تصویر  .10فتومیکروگراف نمونه  ،50نور  ،XPLبقایای کانی
کلسیت که در اثر حرارت در زمینه سفال باقی مانده است.

تصویر  .11فتومیکروگراف نمونه  ،50نور  .XPLزمینه ریز دانه
سفال ،بقایای کانی آمفیبول و میکا که به مقدار کم و محدود در
زمینه سفال دیده میشود .در بعضی از نمونهها در حاشیهی
داخلی فضای خالی موجود ،کانی کلسیت به فرم ثانویه و بعد
ساخت سفال تشکیل شده است که باید آن را از کلسیت اولیه
مجزا نمود.

از دیگر مواردی که از جدول ( )1می توان استنباط نمود .کانی کلسیت است .در مطالعه سفال کانی کلسیت
اهمیت باالیی دارد .این کانی در دمای حدود  800درجه از بین میرود ) .(Emami 2010; Rathossi 2010در
نمونه سفالهای مورد بررسی نمونه شماره  35و  1فاقد کلسیت هست .با توجه به وجود کانی کربنات کلسیم
و سنگ های آهکی در منطقه مورد بررسی ،دمای پخت این نمونه بیش از  800درجه سانتیگراد بوده است و
دیگر نمونهها دمای پخت کمتر از  800درجه را تحمل کردهاند (تصویر  .(Reedy 2008) )10همچنین در زمینه
این نمونه مقادیر فراوان از کانی میکا وجود دارد که در نمونههای دیگر مشاهده نمیشود .عالوه بر کانیهای
ذکر شده فوق کانی هایی مانند اکسیدآهن ،آمفیبول و میکا (بیوتیت و مسکوویت) نیز در نمونه و بهصورت
ریزبلور همراه با زمینهی رسی دیده میشود (جدول  . )2الزم به ذکر است که میزان فراوانی کانی آمفیبول و
میکا در نمونههای مورد مطالعه بسیار کم ) (trهست.
جدول  :2مشخصات و خواص میکروسکوپی کانیهای مشاهده در مقطع نازک (وثوقی عابدینی)1393 ،
نام کانی

سیستم

ترکیب شیمیایی

رخ و شکستگی

ماکل

رنگ

شکل

تبلور
کوارتز
Quartz

دانههای شکل-

تریگونال
(،)α

SiO2

دارای شکستگیهای نامنظم

هگزاگونال

دارد ولی غیرقابل

بیرنگ

رؤیت

و بیشتر دارای

()β
کلسیت
Calcite

تریگونال

دار تا بیشکل
خوردگی

CaCO3

دارای رخ کامل به موازات

نواری مکرر با

()1011

نوارهای بسیار نازک

بصورت دانه-
بیرنگ

هایی با لبههای
دندانهدار،
رشتهای و

مطالعات باستانشناسی ،دورۀ  ،10شمارۀ  ،1بهار و تابستان 165 / 1397
اُاُلیتی
اکسیدآهن
(هماتیت)
Hematite

تریگونال

Fe2O3

ندارد

نواری

رخ بسیار کامل به موازات

در زیر

سیاه ،در مقاطع بسیار

صفحهای،

نازک ،قرمز خونی و قرمز

فلسی ،رشته-

مایل به زرد

ای ،اُاُلیتی و
دانهای

مسکوویت
(میکا)
Moscovit
e

مونوکلینی

KAL2
[(OH,F)2AlSi3O10
]

مونوکلینی

K(Mg,Fe+2)3[(OH
])2AlSi3O10

ک

بیوتیت
(میکا)
Biotite

ک

صفحهای،

( )001تحت تأثیر فشار به-

میکروسکوپ

بیرنگ و به ندرت زرد

ورقهای،

صورت نوارهای خمیده

غیرقابل رؤیت

روشن یا مایل به سبز

فلسی ،رشته-

است.

ای و ستونی

رخ بسیار کامل به موازات

در زیر

صفحهای،

( )001تحت تأثیر فشار به-

میکروسکوپ

صورت نوارهای خمیده

غیرقابل رؤیت

قهوهای تیره و یا سبز

ورقهای ،فلسی
و ستونی

است.

 .7نتیجه
از مطالعهی پتروگرافی سفالهای اسالمی شهر بلقیس اسفراین نتایج زیر بهدست آمده است .رخنمون سنگی
در منطقهی مورد مطالعه متشکل از انواع مختلف سنگ آهک ،مارن ،شیل ،ماسهسنگ و کنگلومرا به همراه
رسوبات آنها هست که بقایاء و کانیهای آن در سفالهای مورد مطالعه دیده میشود و به نوعی بومی بودن
منشأ اولیهی سفالها تأیید میگردد .نمونهی شماره  1از نظر ترکیب و ساختار بادیگر نمونه سفالها تفاوت
کلی و اساسی دارد و به لحاظ ترکیب ارتباطی با منطقهی مورد مطالعه ندارد و یک نمونه وارداتی است .سطح
خارجی تمام نمونه سفالهای مورد مطالعه ،با یک الیهی لعاب پوشیده شده است .به دلیل ساختار شیشهای و
ایزوتروپ لعاب در نور متقاطع ،تیره و در نور پالریزه لعاب بیرنگ دیده میشود .در الیهی لعاب عالوهبر فاز
شیشه ای ،قطعات کانی کوارتز و اکسید فلزات در تعدادی از نمونهها وجود دارد .بافت یا فابریک اصلی بدنه
سفالها سیلتی ریزبلور با زمینه همگن و یکنواخت است .نمونه شماره  216از نظر فابریک و ترکیب متفاوت از
دیگر نمونهها است .در این نمونه کانی کوارتز و کلسیت فراوانی زیادی دارند و اندازه اجزاء سازنده در این
نمونه بسیار متفاوت و ناهمگن هست .کانی کلسیت در دمای حدود  800درجه سانتیگراد تجزیه میشود از
اینرو در نمونه شماره  35کانی کلسیت در بدنه دیده نمیشود و به احتمال زیاد دمای پخت این نمونه به دلیل
نبود کلسیت بیش از  800درجه سانتیگراد است و دیگر نمونهها بهدلیل وجود کانی کلسیت دمای کمتر از
 800درجه را تحمل کردهاند.
درنهایت باتوجه به نتایج فوق باید گفت که سفالهای لعابدار با سبکهای مختلف که از بررسیهای
باستانشناسی شهر بلقیس بهدست آمدهاند ،دارای یک منشأ مشترک و واحدی نیز هستند و همچنین باتوجه
به مقایسهی بین خاک مصرفی مورد استفاده در ساخت این سفالها با سازند زمینشناسی منطقه اسفراین،
میتوان آن ها را مرتبط به منطقه مورد بررسی با منشأیی محلی درنظر گرفت ،که دراین بین تنها سفال
زرینفام از منظر کانیشناسی و زمینشناسی منطقه متفاوت با دیگر سفالها و سازند زمینساخت هست که
باید آن را یک سرامیک وارداتی از دیگر مناطق به این ناحیه درنظر داشت.
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تشکّر و قدردانی
بدینوسیله نگارندگان پژوهش حاضر از آقایان دکتر علیاکبر وحدتی (معاون اداره کل میراث فرهنگی خراسان
شمالی) ،علیرضا نجفی (مدیر پایگاه شهر باستانی بلقیس) ،احمد نیکگفتار (مسئول بخش پژوهش پایگاه شهر باستانی

بلقیس) ،دکتر دامون منزوی ،ناصر مصیبزاده شیرازی و خانم فرحانگیز صبوحیثانی کمال تشکر و قدردانی را
مینمایند.
پینوشت
1- Optical polarizing microscope.
 Qz)Clean( -2کوارتز شفاف و فنوکریست Qz)Cloudy( .کوارتز ابری و پلیکریستالین Am .آمفیبول Fe-oxid .اکسیدآهن.
 Micaمیکا Cc .کلسیت.
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.)78 :1393
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زن-بودن-روی-مُهر؛ «نشانه شناسی وضعی» تجسّم زنانه در شوشان باستان
( 3۵00-1000پیش از میالد)
وحید عسکرپور
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استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه هنراسالمی تبریز
تاریخ دریافت139۵/6/27 :؛ تاریخ پذیرش1397/3/30 :

چکیده
این مقاله به بررسی خاستگاهها و تطوّر پیکرهای زنانة روی مُهرهای استوانهای دشت شوشان طی هزارة چهارم تا پایان هزارة دوم
پیشازمیالد میپردازد .پیکرهای زنانة روی مُهرهای استوانهای ،مطابق با بافتها و وضعیّتهای باستانشناختی خود به مثابه متغیّر
مستقل مورد توجه قرار گرفته و کیفیات آنها بهعنوان متغیّر وابسته در نسبت با آنها به آزمون گذاشته شده است .با فرض بر
نسبت متقابل وجودی میان وضعیتهای باستان شناختی و حاالت پیکرهای زنانه ،پیشنهاد شده که با دگردیسی اولی ،دومی نیز به
شکلی فعّاالنه دستخوش دگرگونی می شود .برای کشف معانی گرفتار در پیکرهای زنانة روی مُهرهای استوانهای شوشان باستان،
نشانهشناسی وضعی بکار رفته است .برهمین اساس ،پیکرهای زنانة روی مُهرها و اثر مُهرهای استوانهای در زمینة بافتهای زمانی-
مکانی خود طبقهبندی و توصیف شدهاند .گروههای عمده عبارتاند از :زنانة الف ،زنانة ب ،صحنههای صناعی ،صحنههای جمعی و
صحنههای آیینی .این مقاله بر طبقهبندی توصیفی-تحلیلی دادهها مطابق با شاخصههای شمایلنگاشتی آنها میپردازد که بر
بررسی نظری شواهد باستانشناختی مرتبط استوار است .نتایج نشان میدهد که زن-بودن-روی-مُهرهای استوانهای پدیدهای پویا
بوده و بر وضعیّتیافتگی تاریخی-باستانشناختی خود اتکاء داشته است.
واژههای کلیدی :شوشان باستان؛ نشانهشناسی وضعی؛ پیکرهای زنانه؛ مهر استوانهای.

*

رایانامهی نویسنده مسئول:

v.askarpour@tabriziau.ac.ir
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 .1مقدمه
مهرهای استوانهای بهعنوان یکی از اصلیترین شاخصههای هویت و تعامالت میان-انسانی و میان-فرهنگی،
سهمی مهم در نهادینهشدن و تسهیل داد و ستدهای تجاری میان جوامع باستانی خاورنزدیک برعهده
داشتهاند .همچنین ویژگیهایی نظیر مادّه اولیة آنها که عمدتاً سنگهای سخت ،رنگارنگ و قیمتی محسوب
میشد و فرم آنها که توانِ کنشی به گردن آویختن را فراهم میساخت ،بهشکلی بالقوه آنها را مستعد تبدیل
شدن به ابزاری برای بخشیدن جایگاهی ویژه به حامالنش تبدیل میساخت .ویژگی دیگر و به همین میزان یا
شاید بیشتر مهم در مورد مهرهای استوانهای نقر و حک شدن صحنهها و کتیبههای گوناگون روی آنها بود .با
توجه به اینکه بیشتر اوقات اثر این مهرها روی گل تا فرسنگها دورتر از خاستگاه نخستین آن جابجا شده و
انتقال مییافت ،صحنهها و کتیبههای روی آنها میتوانست در زمینة تعامالت فرهنگی و نزدیک سازی نواحی
فرهنگی مختلف به یکدیگر عاملیتی جدی برعهده گیرد .کما اینکه در خود منطقة مورد مطالعه (همانا دشت
شوشان) ،در برهههایی از زمان که در طول مقاله به آنها اشاره خواهد شد ،شاهد نفوذ عناصر فرهنگی
میانرودانی و بسط آنها هستیم که صحنههای روی مهرهای استوانهای نیز بخشی از این نفوذ محسوب
میشوند .همچنین این صحنهها نه تنها حاوی نظامهای فکری و صورتهای ذهنی صاحبان خود بودهاند ،بلکه
مهرهای استوانهای فینفسه به سهم خویش امکانی نوین را برای اندیشیدن از طریق نقشاندازی روی سطح
خود فراهم میساخت؛ شکلگیری ذهنیت معطوف به «زنانگی» و «زنبودن» ِ مورد بحث در این مقاله نیز از
جمله دستاوردهای همین امکان نوین محسوب میشود.
باتوجه به گسترة فرهنگی نسبتاً یکدستی که میان جنوبغرب ایران و میانرودان جنوبی در هزارههای
سوم تا یکم پیشازمیالد وجود داشته و نظر به پیدایش همزمان مهرهای استوانهای در این دو منطقه ،مطالعة
این آثار بهدور از مرزبندیهای سیاسی کنونی صورت گرفته است .در سال  ،1919ویلیام اچ .وارد کتابی
نگاشت به نام «مهرهای استوانهای خاورنزدیک» ) (Ward, 1919و در آن پس از فهرست نخستین مطالعات
سدة نوزدهم میالدی در مورد این گونه از آثار باستانی ،در فهرستبندی و شرح این مهرها بر دو پایة موضوعی
(ذکر شخصیتهای الوهی و انسانی موجود روی آنها) و زمانی/مکانی (از شرق مدیترانه گرفته تا شرقیترین نواحی خاورنزدیک)

میکوشد .معرفی و گونهشناسی مهرهای استوانهای خاورنزدیک ادامه مییابد و فان بورن (Van Buren,
) 1949در مورد مهرهای تل براک ،فرانکفورد در مورد مهرهای الیهنگاری شدة منطقة دیالة عراق (Frankfort

) & Jacobsen, 1955و موری ) (Moorey & Gurney, 1978در مورد مهرهای موزة آشمولین کتابها و
مقاالتی را تدوین میکنند .فرمانفرمایان ) (Farman-Farmaian, 1984نیز در قالب کتابی به معرفی مهرهای
استوانهای عیالمی در دو بخش پیشاز هزارة دوم و مهرهای چغازنبیل میپردازد .مواد خام و شیوههای ساخت
& (M Sax, Collon, & Leese, 1993; M Sax & Middleton, 1989; M Sax, 1989, 1994; Margaret Sax
) ،Meeks, 1995مطالعات تاریخ هنری و سبکشناختی ;(Keel-Leu & Teissier, 2004; Matthews, 1997

)،Pittman & Aruz, 1987; Pittman, 2013; Porada, 1947, 1965; Taylor, 2006; Werr, 1988
جنبههای اجتماعی ;(Charvát, 1988; Gorelick & Gwinnett, 1990; Marcus, 1989; Porada, 1993

) Rothman, 1994و مطالعات کلی روی مهرها ) (Collon, 1990از جمله مهمترین مطالعات موجود در زمینة
مهرهای استوانهای محسوب میشود.
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آن تعدد و تنوعی که در مطالعة مهرهای استوانهای مشاهده میشود ،در موضوعات ریزبینانهتری نظیر
بحث پیرامون جنسیت زنانه وجود ندارد .در مورد بدن جنسیتیافته 2در میان بیانهای تصویری میانرودان
باستان آشر-گریو ) (1997با تمرکز روی پیکرهای مهرهای استوانهای سومری و آغاز عیالمی ،آنها را به سه
گروه زن ،مرد و مبهم (یا به تعبیری صحیحتر فاقد جنسیت مشخص) طبقهبندی میکند .بحرانی ) (2001کتابی را
وقف موضوع زنان در جهان بابِل باستان می کند ،بی آنکه بر پیکرهای روی مهر عطف توجه ویژهای داشته
باشد .پافشاری عمدة بحرانی روی پیکرهای عریان (گونة زنانة ب در این مقاله -بنگرید به ادامه) و تا حدودی نیز
ژست و پوشش پیکرهای معروف به «ایزد-بانوان» (همان پیکرهای نمایان روی مهرهای گونة «آیینی» در این مقاله-
بنگرید به ادامه) بوده است .بولگر و رایت ) (2012در مقالهای با عنوان «جنسیت اجتماعی در پیشازتاریخ
جنوبغرب آسیا» تنها اشارهای به دو گونه ژست زنانه میکنند :ژستهای درگیر در فعالیتهای روزمره با
موهای دماسبی (زائدههای پس سر) در دورههای قدیمیتر و ژستهای نشسته روی صندلی در صحنههای
معروف به «ضیافت» در دورههای جدیدتر .هرچند اخیراً کتابی با عنوان «زنان در خاورنزدیک باستان» انتشار
یافته ) ،(Chavalas, 2013در میان مقاالت موجود در آن به ندرت به پیکرها و ژستهای زنانه روی مهرهای
استوانهای بهشکلی اختصاصی پرداخته شده است .در این مجموعه ،تنها کرافورد به غیاب زنان روی مهرهای
آکادی اشاره و آن را در زمینههای اجتماعی و سیاسی معاصر خود تفسیر میکند.
در میان نوشتههای فارسی ،اخیراً مقالهای در مورد زنان روی مهرهای پیش از اسالمی منتشر شده است
(مصباح اردکانی  .)1387شکل و محتوا و اصطالحشناسی آن مقاله ضعفهای تخصصی (دستکم تا جایی که به
باستانشناسی مربوط میشود) دارد .نگارندگان مقاله پیکرهای زنانه روی مهرهای بهاصطالح خودشان
«پیشخطی» (!) را به سه دستة روزمره (همان صناعی در مقالة کنونی) ،گروههای مختلف در حال انجام مراسم
مذهبی (؟!) (همان جمعی در مقالة کنونی ) و زنان طبقات باالتر (؟!) (فاقد معادل در مقالة کنونی) تقسیم کردهاند .در
مورد مهرهای عیالمی نیز تنها در قالب یک پاراگراف به شرحی مختصر پرداخته و به سرعت بر دورههای
جدیدتر متمرکز شدند .در مجموع ضعف نظری و روششناختی این مقاله موجب شده تا نتواند از حالت
توصیفی ،آنهم توصیف محدود به چند نمونة خاص خارج شود .ضمن آنکه حدود دادههای مورد بحث نیز با
توجه به ضعف پیشگفته نامعلوم مانده است.
در این مقاله بهطور مشخص به پیکرهای زنانة روی مهرهای پیشازتاریخ جنوبغرب ایران (دشت شوشان) ،از
نیمة هزارة چهارم پیشازمیالد تا پایان هزارة دوم پیشازمیالد توجه خواهد شد .رهیافت نشانهشناسی وضعی
بستر را برای مطالعة این موضوع در زمینههای مادّی و قابلیتهای معنایابی و نشانهای آنها را روی مهر ،در
نسبت با وضعیتهای باستانشناختی آنها فراهم میکند .در این رابطه ،بسترها و وضعیتهای باستانشناختی
همان متغیر مستقلی هستند که کیفیت پیکرهای زنانه به مثابه متغیر وابسته در نسبت با آنها سنجیده
میشود .در چارچوب این رهیافت دو پرسش مطرح میشود:

Gendered body
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الف .زن-بودن-روی-مهر امری ثابت و برخوردار از الگوهایی از پیش مشخص و ایستا است یا حضوری فعّال و
دگرگونشونده دارد؟
ب .چه نسبتهایی میان ژست و حالت پیکرهای زنانة روی مهر با وضعیتهای باستانشناختی آنها وجود
داشته است؟
 .2روش تحقیق
مهرهای استوانهای اشیائی کوچک و قرقرهای شکل هستند که از حدود  3۵۰۰پیشازمیالد در خاورنزدیک
نمایان شده و تا سدة پنجم میالدی به حیات خویش تداوم بخشیدند ) .(Porada, 1993گورلیک و گوینت
)(Gorelick & Gwinnett, 1981نمایانی آنها را به لحاظ فرمی و فنی محصول ترکیب فنون و صورتهای از
پیش موجود و باستانیتر مهرهای مسطح محکوک و مهرههای تزیینی گردنآویز سنگی ،عمدتاً در اشکال
استوانهای برمیشمارد .بهلحاظ باستانشناختی ،نخستین نمونه مهرهای استوانهای تاکنون مکشوف به الیههای
مربوط به  3۵۰۰پیشازمیالد محوطههای اوروک در میانرودان جنوبی و شوش در خوزستان ایران تعلق دارند
).(Porada, 1993

با توجه به شواهد باستانشناختی برجای مانده ،سنگهای سخت و نرم ،مهمترین مواد اولیه در ساخت
مهرهای استوانهای بودهاند؛ هرچند ردپای مهرهای استوانهای گِلی را نیز میتوان در میان الیههای جدیدتر (از
دورة سلسلههای قدیم سه) مشاهده کرد ) .(Werr, 1988هر چه در زمان به پیش میآییم ،بر فراوانی مهرهای
استوانهای ساخته شده از سنگهای سخت و با طیفهای رنگی متنوعتر افزوده میشود & (Gorelick
) .Gwinnett, 1990نفس فراگیر شدن استفاده و ساخت این مصنوعات در نواحی پست میانرودان جنوبی و
دشت شوشان بهمعنای تقویت گونهای شبکة تجاری و مبادالتی فرامنطقهای هم هست؛ بدینمعناکه منابع
سنگی مورد نیاز برای ساخت آنها عموماً از نواحی بیرون از این مناطق وارد میشد ).(Porada, 1993
ساخت مهرهای استوانهای در مجموع سه مرحله دارد )(Gorelick & Gwinnett, 1981؛ نخست قطعه
سنگ به شکلی استوانهای تراش میخورد ،سپس با مته سوراخی در میان قسمت طولی آن ایجاد میشود و در
نهایت سطوح آن بهوسیلة حکاکی نقشپردازی میشود .ابزارهای اصلی مورد استفاده در ساخت مهرهای
استوانهای عبارتاند از دریل کمانی ،ماشین تراش افقی کمانی و چرخ و صفحة گردان مفرغی & (Gorelick
) .Gwinnett, 1990بهرهگیری از چرخ و ماشینهای تراش افقی کمانی موجب میشد تا نقوش روی سطح این
مهرها برخالف نمونههای مسطح آنها از خطوطی منحنی و مدوّر تشکیل شوند ).(Porada, 1993
مهرهای استوانهای در بافتهای گوناگون نخستین شهرهای خاورنزدیک کاربردهای مختلفی داشتهاند .از
مهمترین این کاربردها میتوان به ابزارهایی برای مهر و موم گویهای گلی محتوی توکنهای شمارشی ،مهر و
موم درب خانهها ،مهر و موم درپوش ظروف و الواح گلی مکتوب اشاره کرد .عالوهبراین ،کارکردهای نذری،
تزیینی و تدفینی نیز بخشی از استفادههای این مصنوع را شکل میدهد ;(Gorelick & Gwinnett, 1981
).Porada, 1993
مهرها و اثر مهرهای استوانهای مورد بحث در این مقاله متعلق به دورههای زمانی شوش  IIیا اوروک (38۰۰
پیش از میالد) تا پایان عیالم میانی ( 1۰۰۰پیش از میالد) ،از مجموعة مورد مطالعة روش )(Roach, 2009
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استخراج شده است .این مهرها از الیههای عیالمی محوطههای شوش ،چقامیش ،چغازنبیل و هفتتپه بهدست
آمدهاند.
روش ) (Roach, 2009مهرهای استوانهای عیالمی را بهلحاظ سبک و نقشمایه در بیست طبقه جای داده و
در هر طبقه نیز برمبنای موضوعات محکوک روی مهرها ،زیر طبقههایی را مشخص ساخته است .وی هر یک
از طبقات را با حروف بزرگ التین نامگذاری (برای مثال LMEبهجای سبک عیالم میانة جدید) و زیر-طبقهها را نیز با
عدد تفکیک کرده است .از میان بیست طبقة مورد مطالعة روش تنها در نُه طبقه میتوان ردپایی از پیکرهای
زنانة روی مهرها یافت.
بااینحال ،مهرهای محتوی پیکرهای زنانه را ،فارغ از طبقهبندیهای دورهای-سبکشناختی روش ،بهلحاظ
موضوعی و براساس نوع و کیفیت حضور پیکرهای زنانه روی مهرهای استوانهای میتوان موضوع یک
طبقهبندی محتوایی نیز قرار داد .مهرهای استوانهای مورد مطالعه براساس این طبقهبندی ،بسته به ژست،
وضعیت حضور و رفتار پیکرهای زنانة روی آنها در پنج طبقه جای گرفتند :الف .آیینی ،یا صحنههای حضور
به محضر ایزدان یا پادشاهان؛ ب .صناعی ،یا صحنههایی که در آنها پیکرهای زنانه در حال انجام فعالیتهای
صناعی یا روزمره هستند؛ پ .جمعی ،یا صحنههایی که در آنها پیکرهای زنانه به شکلی دستهجمعی در
ژستی خاص نمایش داده شدهاند؛ ت .ژستهای زنانة الف و ب ،یا صحنههایی که در آنها ویژگیهای زنانة
اندامها برجس تگی یافته است .میزان توزیع و فراوانی هر یک از این طبقات در نسبت با بازههای زمانی فرهنگ
و تمدن عیالمی مورد بررسی قرار گرفته و دگرگونیهای زمانی آنها بحث خواهد شد.
برای مطالعة زن-بودن-روی -مهر ،ابتدا سه شاخصة اصلی مورد مطالعه قرار گرفت و سپس سه نسبت
بافتی میان پیکرهای زنانة روی مهرها با پدیدههای غیر مهری ایجاد شد .سه شاخصة اصلی عبارتاند از عناصر
یا اندامهای شاخص زنانگی ژست و حالت پیکرها در صحنههای محکوک روی مهرها که تا حدود زیادی
نمایشگر جایگاه و وضعیت آنها در نسبت با دیگر عناصر و محتویات آن صحنه محسوب میشود؛ و در نهایت
نیز رفتار آن پیکرها و کنشی که در صحنههای نقششده روی مهرها انجام میدهند .سه نسبت بافتی که این
مهرها در بستر آنها مورد بررسی قرار گرفته عبارتاند از :الف .نسبت میان پیکرهای زنانه و دیگر عناصر
نقشمایهای موجود روی مهرها برقرار میشود؛ ب .نسبت میان پیکرهای زنانة روی مهرها و دورة
باستانشناختی آنها؛ دورههای باستانشناختی دشت شوشان از نیمة هزارة چهارم پیشازمیالد بدینسو در
این مقاله به سه جریان کلی تقلیل یافتهاند :تکوین و تطوّر نخستین دولت-شهرها ،عصر آکادی و پساآکادی،
اوج شکوفایی حکومتهای جنوب غرب ایران؛ پ .نسبت میان پیکرهای زنانة روی مهرها با متون کتیبههای
باستانی ) (Malbran-Labat, 1995و شواهد باستانشناختی دیگر (نظیر پیکرکها و تندیسهای زنانه).
 .3نشانهشناسی وضعی

3

نشانهشناسی در باستانشناسی به دهة  19۶۰و مواجههای زبانی از منظر نشانهشناختی فردینان دو-سوسور
) (Preucel, 2008با آثار و مصنوعات باستانی باز میگردد که در فرانسه توسط آندره لروا-گوران -بنگرید به:

Enactive semiotics
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) -(Leroi-Gourhan, 1993و آنه لمینگ-امپرر و در امریکا توسط جیمز گیتز -بنگرید به-(Deetz, 1996) :

تحقق یافت .هر سة این اشخاص برای مطالعة معنا در آثار باستانی الگوهای زبانی را بکار بردند .ایان هادر نیز
در دهة  198۰میالدی با نگارش کتاب « نمادگرایی و ساختارگرایی در باستانشناسی» (Hodder & Hutson,
) 2003موجب نوزایی رهیافت ساختارگرایی زبانی در باستانشناسی میشود و با مطالعة زیورآالت در میان
قبایل افریقایی برمبنای منظر لوی-استراوس ) ،(Lévi-Strauss, 2008حتی گونهای رویکرد پژوهش
باستانشناختی مصنوعات را در زمینههای زنده نیز بنیان گذاشت .در آستانة دهة  ،199۰نسل نوی
باستانشناسان ،از جمله کریستوفر تیلی ) (Tilley, 1989با حرکت از ساختارگرایی به پسا-ساختارگرایی ،از
ویژگیهای زبانی به متن تغییر جهت میدهند ) (Preucel, 2008و با فاصلهگیری از لوی-استراوس ،خود را به
هرمنوتیک گادامر ) (Gadamer, 1989و ریکور ) (Ricoeur, 1976نزدیک میکنند .در دهة  9۰میالدی،
همزمان با باستانشناسی ،جامعهشناسی هم در نشانهشناسی زندگی و فرهنگ پسا-مدرن رفتهرفته به
مصنوعات و کاالهای فرهنگی عطف نظر کرد و بر آن شد تا جایگاه اشیاء را در زمینههای اجتماعی مورد
بررسی قرار دهد ) .(Gottdiener, 1995; Riggins, 1994جولیان تامس در اواخر آن دهه در مقام یک
باستانشناس به این نوشتارها عطفنظر کرده و در مقالهای برای مجلة آن زمان تازه تأسیس «مطالعات
فرهنگ مادّی» ) (1998به نقد باستانشناختی آن رویکردها پرداخته و یادآوری میکند که اشیاء در اینکه
حضوری مادّی داشته و به تجربة حسی درمیآیند ،میتوانند صرفاً در محدودههای زبانی گرفتار نمانند .این
نقد تامس زمینهساز ورود رویکرد پیرس در باستانشناسی در طی دهة  2۰۰۰میالدی شد و مقاالتی در مورد
پیوند آن رویکرد که اشیاء را نیز بخشی از نظام نشانهای در نظر میآورد و در کنار نماد ،از نمایه و شمایل نیز
بهعنوان دو گونة نشانهای مهم در جهان مصنوعات یاد میکند ،با آثار باستانی به رشتة تحریر درآمد –برای
مثال بنگرید به.(Keane, 2003; Lele, 2006; Watts, 2008) :
ورود نشانهشناسی پیرس به مطالعة مصنوعات ،بحث از وجود تفاوتهای نشانهشناختی میان پدیدههای
زبانی و مواد فرهنگی را دامن زد ) .(Hodder & Hutson, 2003, p. 167از جملة این تفاوت آن است
که زبان یک بازنمود انتزاعی است ،درحالیکه مصنوعات بازنمود چیزی نیستند و در بدو امر به تحقق کارهای
فیزیکی کمک می کنند .حتی در صورتی که مصنوع را دال در نظر بگیریم ،همیشه نسبتی دلبخواهی یا
قراردادی میان آن و مدلولش وجود ندارد .همچنین معنا در مواد فرهنگی به شیوههای متعددی مبهم است؛
تجربة فرهنگ مادّی معموالً نیمه-آگاهانه یا نا-آگاهانه است.
این تفاوتهای پایهای را اخیراً ماالفوریس ( )1393با ذکر دو نکتة دیگر تقویت میکند .نکتة اول به تقدم و
تآخر دال و مدلول بازمیگردد؛ اینکه در نشانههای زبانی ابتدا مدلول وجود دارد و پس از آن دال .چنین تقدم
و تأخری در نشانة مادّی وجود ندارد .همچنین نشانههای مادّی بنابر خصلت ذاتی خویش در نسبت با
نشانههای زبانی پایدارتر هستند و بارها محدودههای زمانی کوتاهمدت را پشتسر میگذارند.
بنابر وجود همین تفاوتها ،ماالفوریس گونهای رویکرد نشانهشناختی را برای معناکاوی مصنوعات باستانی
ارتقاء میبخشد« .نشانهشناسی وضعی» در ابتدا از منطقی وضعی برخوردار است و نه بازنمودی .بدینمعنا که
خواص فیزیکی نشانه بر فرآیند نشانهای در بطن کنش اثری فعال و پویا دارند .برای مثال سرعتگیر بهمعنای
«کاستن از سرعت» است ،اما این معنا را از طریق بازنمود یک نیت ذهنی ایجاد و منتقل نمیکند ،بلکه در
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بطن کنش رانندگی و عبور از روی آن است که معنای سرعتگیر وضع و منتقل میشود؛ بهیک معنا ،نشانة
وضعی بازنمود جهان نیست ،بلکه فراخوانی بیواسطة آن است.
نشانهشناسی وضعی بر این اصل استوار است که برخالف زبان و متعلقات آن (که عموماً بازنمودی هستند)،
نشانة مادّی خصلتی بیانی 4دارد؛ بدینمعناکه ابزاری فعال در ساختن واقعیتی است که در بطن کنشهای
روزمره محقق می شود ،نه لزوماً بازنمود آن واقعیت .در اینجا است که ماالفوریس نظریة خویش را با عبارت
گیرایش مادّی ۵طرح میکند؛ تنها زمانی میتوان نشانه بودن یک مصنوع را فهمید و آن را معنادار دانست که
در عمل با آن درگیر شده و بهتعبیری یک فضای گیرایشی میان انسان و مصنوع ایجاد شود.
اواخر دهة  199۰آلفرد جل در «هنر و عاملیت» ) (1998برای ارتقاء نظریهای متفاوت درباب مردمشناسی
هنر ،از ویژگیهای غیرزبانی معنا در آثار هنری سخن میگوید .وی با تأکید بر «نمایه» ۶بهجای نماد بنابر
تعریف پیرس ،تأکید میکند که آثار هنری نمادهای قراردادی نیستند ،بلکه نشانههای طبیعی محسوب
میشوند؛ یعنی کیفیاتی که مخاطب برمبنای آنها گونهای ارجاع علّی یا ارجاع به نیات یا توانمندیهای
شخصی دیگر (مثل هنرمند آن آثار) را ایجاد میکند؛ همانطور که با دیدن دود بهشکلی بیواسطه به آتش ارجاع
میدهیم .ماالفوریس در زمینة نشانهشناسی وضعی این منطق را بسط و توضیح میدهد که مصنوعات
بهواسطة همین کانالهای مادّی ،نامحسوس و عموماً مؤثر برناخودآگاه است (یا همان ربایش در گفتار جل) که
نیروی نشانهای خود را آشکار میکنند .بنابراین ،تفسیر نشانة مادّی در زندگی واقعی همان معتاد شدن به
امکانات و پیامدهای برهمکنشی اجرای آن نشانه در یک بافت 7مشخص است .بافت آثار باستانی همان
وضعیت نسبی حضور آنها در یک شبکة بههمپیوسته ،متشکل از انسانها و چیزها است .البته این شبکة
بههمپیوسته پیش از درگیر شدن در کنشهای واقعی وضع نمیشود و بهرهگیری از مصنوعات در موقعیتهای
واقعی روزمره است که هم بافت را ایجاد میکند و هم معنای آن مصنوعات را .ازینرو ،از منظر روششناختی،
مطالعة آثار باستانی ،نظیر همین زن-بودن-روی-مهرهای استوانهای ،بدون بررسی دیگر عناصر بافتی (چنانکه
در بخش بعد بدانها اشاره خواهد شد) ،ممکن نیست.
در این مقاله ،خوانش زن-بودن-روی-مهر از این منظر نظری صورت میپذیرد .برای معناکاوی پیکرهای
زنانة روی مهرهای استوانهای جنوبغرب ایران در بازة زمانی بیش از دو هزار ساله ،نشانهشناسی وضعی و
تحلیل بافتی مبنا قرار خواهد گرفت و قابلیتهای حضور پیکرهای زنانه روی مهرهای استوانهای در ایجاد یک
سازة مفهومی «آرمانی» و نه لزوماً واقعی نسبت به «زنانگی» ،همراه با فرگشت (تطوّر) زمانی آن سازه بررسی
خواهد شد .نشان داده خواهد شد که تحقق این سازة مفهومی بدون وجود مهرهای استوانهای و قابلیتهای
مادّی خاص آنها ممکن نبود.
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 .4نتایج
مطالعة نسبتهای مذکور در بخش پیشین در مورد انواع پنجگانة زن-بودن-روی-مهرهای استوانهای به نتایج
ذیل منجر شد:
 .1-4نوع صناعی

گونة صناعی (شکل  )1یکی از نخستین گونههای حضور زنان روی مهرهای استوانهای است که تا دورههای
زمانی پیشا-عیالمی شوش  IIبه عقب بازمیگردد .روش ) (Roach, 2009این مهرها را در «سبک شوش دو»
( )STSطبقهبندی کرده است .پیکرهای روی مهرهای استوانهای این دوره بیش از هر چیز وجود تخصصها و
فعالیتهای اقتصادی و تولیدی را بازتاب میدادند .این پیکرها در دو ژست نشسته و ایستاده در حالت نیمرخ
نشان داده شدهاند و دستهای آنها بدون آنکه از بازو تا شود ،به سمت مقابل باز شدهاست؛ حالتی که بهویژه
هنگام فعالیتهای نشسته برای بدن اتفاق میافتد .دریافت جنسیت پیکرهای روی این مهرها دشوار است .تنها
شاخصهای که میتوان در هنگام ادعای زن بودن برخی از آنها بر آن انگشت گذاشت زائدهای است که از
پشت سر بیرون زده و حالت موی بلندی را به خود گرفته که بسته شده است .این شاخصه شکننده و محصول
تلقی مدرن از بلند بودن موی زن در مقابل کوتاه بودن موی مرد است و نمیتوان آن را بهطور حتمی در مورد
جامعة پیشا-عیالمی شوش  IIصادق دانست؛ بااینحال تنها شاخصة موجود برای تشخیص زنانگی پیکرهای این
گونه همین است؛ و آشر-گریو )« (1997, fig. 1موهای دماسبی» و زانو زدن بدون نمایانی پاها را دو شاخصة
زنانگی پیکرهای این سبک برشمرده است.
بخش قابلتوجهی از پیکرهای مذکور با زائدههایی که از پشت سر بیرون آمده ،رفتارهای گوناگونی را
نمایش میدهند .از جمله قابل تشخیصترین این رفتارها عبارتاند از دامداری ،سفالگری ،نخریسی ،حمل
اشیاء ،باغبانی ،حمل پارچه .نمایش این رفتارها بیانگر طیف گستردة فعالیتهایی است که زنان این دوره در
اجتماعات مربوط به خویش برعهده داشتهاند.
عناصر گوناگونی در نسبت با پیکرهای زنانة مهرهای سبک شوش  IIقرار دارند .از جمله مهمترین این
عناصر که در بیشتر موارد در ارتباط با زنان سفالگر یا بافنده که در حالت نشسته سرگرم کار هستند قرار
گرفتهاند ،می توان به موجودات خطرناک یا وحشی ،نظیر عقرب و گربهسانان اشاره کرد .ظروف سفالین ،در
بیشتر موارد ظروف دستهدار ،نسبتی جدایی ناپذیر با پیکرهای زنانة سرگرم کار داشته و در یک مورد نیز،
درست مقابل زنی سفالگر ،یک گروه نوازنده سرگرم اجرای موسیقی نقش شده است (نقش) .این نوع از پیکرها
در دورة شوش  29۰۰-31۰۰(IIIپیش از میالد) نیز از فراوانی برخوردار هستند.
 .2-4ژستهای زنانه الف
گونة دوم از پیکرهای زنانة روی مهرهای استوانهای در این مقاله به «ژستهای زنانة الف» نامبردار شده (شکل

 )2و علت اینچنین خواندن آنها نیز نمایان ساختن وضعیتی است که تنها در اندامهای زنانه مشاهده میشود.
ژست زنانة الف به حالتی اشاره دارد که پیکر از روبهرو نمایش داده شده ،بدانشکل که نشسته و پاها را به
جانب دو سو گشوده و دستها را به جوانب خویش گسترانده است .از این حالت بیشازهمه وضعیت «زایمان»
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به ذهن متبادر می شود؛ گویی پیکر مورد بحث در حال زایش است .این صحنه ،اگر بتوان آن را صحنة زایش
نامید ،در دو سبک از سبکهای مورد نظر روش ) (Roach, 2009نمایان شده است« .سبک شوش دو» ()STS
قدیمیترین این دو است .در این سبک ،پیکرهای درحال زایش در میان عناصر طبیعی همچون «مار»
مشاهده میشوند .سبک جدیدتر این ژست مربوط به دورة شوش  29۰۰-31۰۰( IIIپیش از میالد) بوده و «سبک
شوش سه و چهار» ( )STFنام دارد .در یک نمونه ،عناصری شبیه درخت و چند پیکر را احتماالً در حال رقص
میتوان در نسبت فضایی با پیکر درحال زایش تشخیص داد .این ژست زایش ،روی مهرهای تخت (استامپی)
شوش نیز مشاهده شده است؛ بهویژه در آنجا ژست زایمان روی چهارپایهای بدون تکیهگاه صورت میگیرد -
بنگرید به -(Beck, 1993) :که مدلهای گِلی آن ،در کنار همین صحنه روی مهرهای استوانهای عصر مفرغ
خاورنزدیک ،حتی تا سرزمین فلسطین نیز گسترش یافته است.
 .3-4نوع جمعی

پیکرهای این گونه (شکل  )3همانطور که از نام آن پیدا است حضوری جمعی در کنار هم دارند؛ اما این حضور
در ظاهر با انجام فعالیت صناعی خاصی همراه نیست .ردیف پیکرهای نشسته یا ایستاده پشت سر هم بدون
اینکه شیء یا عنصر خاصی در ارتباط با آنها نقش شده باشد ،محتوای اصلی این قسم از صحنهها است .در
اینجا هم تنها زائدة بیرونزده از پشت سر میتواند شاخصی برای زن بودن این پیکرها باشد .گونة جمعی تنها
در میان مهرهای استوانهای سبک «شوش دو» ی روش ) (Roach, 2009مشاهده میشود.
 .4-4نوع آیینی

گونة آیینی (شکل  )4به آن قبیل صحنههای روی مهرهای استوانهای اطالق میشود که راوی رویدادی هستند
که همراه یا در حضور ایزد یا پادشاه روی میدهد .روش نخستین سبک این گونه را «مرتبط با اور سه»
( )UTRSنام نهاده است .چنانکه از نام آن پیدا است ،صحنههای روی مهرها در این سبک بسیار متأثر از
نمونههای میانرودانی هستند .صحنههای حضور به محضر ایزدی که بر تخت نشسته و از نیمرخ رسم شده ،در
میان نقشهای روی مهرهای این سبک رواج مطلق دارند .پیکرهای زنانة این سبک ایستاده از نیمرخ ترسیم
شدهاند ،درحالیکه دستهای از بازو خم شدة خود را در مقابل سینه به سمت باال برافراشتهاند .نیمتنة این
پیکرهای زنانه عریان بهنظر میرسد و گاهی زن بودن آنها را میتوان از برجستگی سینههای آنها تشخیص
داد .در کنار این ،موهای بلند و بیریش بودن صورت آنها برخالف صورت دیگر پیکرها باز میتواند نشانهای از
زن بودن آنها باشد .رفتار این زنها و وضعیت حضور آنها روی این مهرهای آیینی حالتی میانجی را به آنها
میبخشد؛ گویی واسطة شفاعت فردی شدهاند که به دیدار ایزد آمده است .در متون میانرودانی از این
شخصیت به ایزدبانو «الما» تعبیر میشود .معموالً کتیبههایی در کنار این نقوش حک میشد که به حضور
رسیدگان را معرفی میکرد .گویی از این دوره به بعد ،شاید متأثر از فرهنگ میانرودانی ،جایگاه و نقش پیکر
زنانه روی مهر دگرگونی بنیادین میپذیرد .این ویژگی ایزدبانوی شافع یا میانجی در دورهها و سبکهای بعدی
نیز تکرار میشوند (مشخصاً در دورة سوکالماخها و سبک مرتبط با باِبل قدیم  -OBRS -و دورة عیالم میانه).

 /178زن-بودن-روی-مُهر؛ «نشانهشناسی وضعی» تجسّم زنانه در شوشان باستان ( 3۵00-1000پیش از میالد)

سبک بعدیِ منسوب به دورة شیماشکی را آمیه )« (Amiet, 1972عیالمی عامه» خوانده و پاتس (Potts,

) 1999اخیراً از آن با عبارت «انشانی» یاد میکند (شکل  .)۵اینجا نیز زن حضور قابلتوجهی دارد؛ اما بهنظر
می رسد به جای ایزد ،با پادشاه جلوس کرده مواجه باشیم .زنان روی مهرهای این سبک لباس شب پارچه
آهاردار و زمخت 8بر تن داشته و در حضور مردی جلوس کرده بر تخت نشستهاند که در دو حالت نمایان است:
یا شاخههای گل الله را به سمت پیکر زنانه گرفتهاند و یا ظرفی را که از آن آب به بیرون میریزد (Porada,
).1990

 .۵-4نوع زنانه ب

شکل نوینی از نمایش زنان در مصنوعات ،تحتتأثیر میانرودان (بهویژه بابِل جدید) همزمان با آغاز هزارة دوم
پیشازمیالد در میان آثار فرهنگی جنوبغرب ایران نمایان میشود .این شکل عبارت است از تندیسهای
قالبی کوچک که پیکرهای زنانه را در حالی به شکل عریان نشان میدهد که دو دست خود را روی سینه قرار
دادهاند .نکتة جالب ،واقعنمایی خاص این تندیسها است .بهویژه ،در دورة عیالم میانه شاهد شکوفایی در
واقعگرایی این تندیسهای گِلی مکشوف از شوش هستیم )(Daems, 2005؛ آنجاکه نمایش جزییات دقیق،
خطوط و انحناهای بدن و ویژگیهای چهره به اوج خود میرسد .در این تندیسها ،حتی میتوان آرایشهای
گوناگون مو و زیورآالت را نیز تشخیص داد .در کنار این آثار ،از دورة سوکالماخها ( 2۰۰۰تا  1۶۰۰پیش از میالد)
شاهد نمایانی مدلهای گِلی تخت خواب هستیم که همین قسم زنان را روی خود بازنمودهاند .در دورة بعد
(عیالم میانی) ،پیکرهای مردانه نیز به این مدلهای گِلی افزوده میشوند .همانطور که دیمز ) (Daems, 2005به
روشنی بیان داشته ،این قسم از نمایش زنان در ایران برخالف میانرودان هرگز گسترش و دیرپایی نداشته و
تنها در مراحل سهگانة عیالم میانی (یعنی حدود پانصد سال) رواجی برجسته داشته و پیش و پس از آن همواره
در حاشیه قرار گرفته است.
در مورد جداسازی این گونه (شکل  )۶با عبارت «زنانة ب» از نمونة پیشین ،ذکر این نکته مهم است که
هرچند هر دوی آنها باتوجه به برجستگی ژستها و اندامهای زنانه با این نام خوانده میشوند ،اما ژست زایش
در گونة نخست (زنانة الف) کامالً با ژست زیباشناسانه و «ایدهآل» یک پیکر زنانة کامل ،بدون آنکه در حال
انجام کار یا فعالیتی باشد (در گونة دوم) ،متمایز است .بهعبارت دیگر ،مصادیق پیکرهای گونة «زنانة ب»،
همانطور که از نحوة «قالبی» ساخت آنها گمان میرود ،بیش از نشاندادن فعالیتی خاص ،به نمایش الگویی
از یک پیکر زنانة کامل اختصاص دارند.
این گونه از نمایش زن روی مهرها نیز همزمان با آغاز هزارة دوم پیشازمیالد (دورة سوکالماخها) آغاز
شده و تا پایان دورة عیالم میانه (هزار پیشازمیالد) تداوم مییابد؛ در سبکهای «مرتبط با اور ،)UTRS( »III
«انشانی» (« ،)PEUمرتبط با بابِل قدیم» ( )OBRSو «عیالم میانة قدیم» ( .)EMEپیکرهای زنانة ب روی مهر
در دو ژست نمایان شدهاند؛ یا به شکل ایستاده روی زمین یا یک سکو و از روبهرو ،درحالیکه دستها را روی
سینه قرار داده اند و یا ،از دورة عیالم میانه به بعد ،در مقیاسی کوچکتر از دیگر پیکرهای صحنه ،درحالیکه از
نیمرخ و بهشکل زانوزده نمایش یافتهاند ،بهشکلی که دست چپ آنها روی سینه و دست راستشان به نشانة
Crinoline gown
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احترام افراشته به فضای مقابل است .این مورد دوم بهویژه قابلتوجه است؛ ازیکسو بدانخاطر که مابهازائی
میان تندیسهای گِلی یا دیگر رسانهها ندارد و از سوی دیگر ،از آنرو که انجام خدمت یا فعالیتی را نشان
میدهد و عموماً با صحنههای نبرد یا نظامی ارتباط دارد.
 .۵نتیجه
مهرهای استوانهای دقیقاً زمانی در میان آثار فرهنگی خاورنزدیک (مشخصاً میانرودان جنوبی و خوزستان -یا به تعبیر

دقیقتر شوش؛ حدود  3۵۰۰پیشازمیالد) نمایان میشوند که ساکنان این نواحی در حال پشتسر گذاشتن
دگرگونیهای بنیادین در شیوههای زندگی هستند؛ نمایانی شهرها ،افزایش سلسلهمراتب اجتماعی ،شکلگیری
و گسترش نظاممند شبکههای تجاری فرامنطقهای ،پیچیدگیها و سلسلهمراتب سکونتگاهی و مواردی از این
دست ،از جمله ویژگیهای شاخص این دگرگونیهای بنیادین محسوب میشوند .مهرهای استوانهای در واقع
یکی از مهمترین ابزارهای «وضعکنندة» این دگرگونیها بودهاند .آنها نه تنها شاخصی برای هویت صاحبان
خود محسوب میشوند ،بلکه در مقیاسی گستردهتر الگوهایی را برای شکلگیری و تحکیم گونهای از تعامالت
انسانی در مقیاس کالن (فرا-خانوادگی ،فرا-قومی و حتی فرا-منطقهای) وضع میکنند که تا پیش از حضورشان
ممکن نبود .مادّة سازندة آنها (انواع سنگ که به مرور زمان سختتر و قیمتیتر میشد) ،فینفسه گونهای تمایز
اجتماعی را میان صاحبان آنها آشکار میساخت که تا پیش از این ممکن نبود؛ اینکه مهرهای استوانهای
ساخته شده از سنگهای سخت و رنگی را میشد به گردن آویخت ،آن را به گونهای نشانة وضعی برای
شکلدادن به تمایزات اجتماعی در روابط انسانی به شیوههای خاص خود تبدیل میکرد .اما این مهرها از
همان ابتدا ویژگی دیگری هم داشتند که بحث هویت را از سطح تعامالت شخصی به سطوح باالتری ارتقاء
میبخشید؛ نقشمایهها و صحنههای روی آنها .این نقشمایهها و صحنهها بهطورحتم بهشکل تصادفی گزینش
نشده و نه اینکه بازتابی از افکار ،باورها و ایدئولوژیهای زمان خویش باشند ،که بنابر چارچوب نظری حاکم بر
این نوشتار ،خود در وضع و شکلگیری آن افکار و باورها نقش و جایگاهی محوری داشتهاند .مهمتر اینکه اثر
این مهرها ،به محض نقش شدن روی درپوش کاالها ،بستر الواح و سطح گویهای محتوی توکنهای تجاری،
وارد شبکههای گسترده و پیچیدة تعامالت اجتماعی در مقیاسهایی فرامنطقهای شده و همراه با خویش
ذهنیاتی را ایجاد ،وضع ،منتقل و فراگیر میکردند.
زن-بودن-روی-مهر نیز بخشی از بینشهای ایجاد و وضع شده بهواسطة مهرهای استوانهای است .بهعبارت
دیگر ،مطالعه و بررسی پیکرهای زنانه روی مهرهای پیشا-عیالمی و عیالمی دشت شوشان باستان و پیگیری
روندهای دگرگونی و تحول آنها در مقیاسهای بلند زمانی ،پنجرهای خواهد بود به درک و فهم بینشی که
می توانست در این ادوار نسبت به زن وجود داشته باشد .اما یک نکتة مهم را نباید از یاد برد :زن-بودن-روی-
مهر با زن-بودن-در واقعیت جوامع مورد مطالعه یکسان نیست .ابعاد مینیاتوری مهر و اندازههای مینیاتوریتر
نقشمایههای روی آن ،ثبات آن نقشمایهها ،عدم تحرّکپذیری آنها با دیگر عناصر پیرامونی خود ،وضعیتی
کامالً متفاوت را از زنان در ابعاد و اندازههای واقعی که بهشکلی «انسانی» در جامعة خویش زندگی میکنند
بوجود میآورد .در اینجا بهضرورت با گونهای دوگانگی بنیادین مواجه هستیم  :یکی پیکرهای مینیاتوری و
ایستای زنانه در وضعیتهای مشخص و خاص که مدام تکرار میشوند و از همینرو خصلتی «الگو-وار» و
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انتزاعی مییابند و دیگری ،زنان واقعی که به لحاظ باستانشناختی کمترین دسترسی به آنها وجود ندارد.
بههمین جهت در این نوشتار به کرات بر زن-بودن-روی-مهر و «پیکرهای زنانه» تأکید و از بکارگیری واژة
زنان جامعة عیالم باستان یا مواردی از این دست اجتناب میشود.
پیکرهای زنانة روی مهرهای استوانهای پیشا-عیالمی و عیالمی مکشوف از شوشان باستان در این مقاله
بسته به ژست ،رفتارها و عناصر پیرامونی آنها و محتویات صحنههایشان در پنج گروه جای گرفتند .چنانکه
در جدول شمارة  1میتوان دید ،سیر تطوّر معناداری در پراکنش هر یک از این گونهها در طول زمان (از نیمة
هزارة چهارم پیشازمیالد تا هزار پیش ازمیالد) مشاهده میشود .برای فهم این تطوّر محتوایی معنادار ،الزم است تا
نتایج حاصل از مطالعة روشمند دادهها ،در بافتهای باستانشناختی و تاریخی خود مورد بحث قرار گیرند.
فارغ از هرگونه پیچیدگیهایی که شوشان باستان را در بازة زمانی بلندمدت نیمة هزارة چهارم تا 11۰۰
پیش از میالد فراگرفته ،بهطورکل میتوان سه جریان عمده را بهلحاظ باستانشناختی در این بازه تشخیص
داد و گونههای پنجگانة زن-بودن-روی-مهر را در بستر آنها واکاوید .نخستین جریان به آغاز تکوین و رشد
ساختارهای پیچیدة شهری ،سکونتگاهی و اجتماعی و شکلگیری نخستین «کاهن-پادشاه» ها در شهرهایی
نظیر اوروک (در میانرودان) و شوش (در دشت شوشان) اختصاص دارد که تخصصگرایی فراخانوادگی،
سازماندهی رفتارهای جمع مبتنی بر اصولی فراخانوادگی و حتی فراقبیلهای و ایجاد گونهای ساختار متمرکز
اقتصادی از مهمترین ویژگیهای آن محسوب میشود .در این بازة زمانی ( 38۰۰تا  29۰۰پیشازمیالد) ،دشت
شوشان و سکونتگاه شوش به موازات میانرودان جنوبی در حال دگرگونسازی تدریجی زیرساختهای
اجتماعی-اقتصادی به سود گونهای نظام انسانی پیچیدهتر و از اساس سلسلهمراتبی بود .در بطن این جریان،
بخش قابلتوجهی از بیانهای تجسّمی مهرهای استوانهای را فعالیتهای کشاورزی ،صناعی ،رفتارها یا
کنشهای هماهنگ جمعی و گاهی نیز نبرد تنبهتن در کنار معابد دربرمیگرفت .هرچند تشخیص جنسیت
پیکرهای این مهرها دشوار است ،آن قسم از پیکرهایی که میتوان به زنان منسوب نمود بهطور عمده در حال
انجام فعالیتهای صناعی یا کنشهای جمعی هستند .این پیکرهای زنانه بدون هرگونه تمایز جنسی ،همان
فعالیتهایی را انجام میدهند که پیکرهایی که زنانه قلمداد نمیشوند .بهعبارت دیگر ،روی مهرهای این دوره
با پیکرهای انسانی مواجه هستیم که ازیکسو تعیین جنسیت آنها دشوار است و ازسویدیگر در فضاهای
بیرونی سرگرم انجام کنشهای صناعی یا جمعی سازمان یافته و هماهنگ هستند .در این میان البته گونة زنانة
الف نیز وجود دارد که تنها در این بازة زمانی مشاهده میشود و در میان عناصر طبیعی (بهویژه مار) ژستی
شبیه به زن درحال زایمان گرفته است.
بازه یا جریان دوم ،سرتاسر هزارة سوم پیشازمیالد را در برمیگیرد .این هزاره در میانرودان جنوبی شاهد
شکلگیری و تطوّر ساختارهای حکومتی آکادی و پسا-آکادی است .در جنوبغرب ایران نیز نشانههایی از
حکومتهای محلی با نامهایی نظیر شوش ،اوان و انشان مشاهده میشود .در میان مهرهای این دوره با سیل
نقشمایه های آکادی اعم از نبرد قهرمانان ،هیوالها و موجودات ترکیبی و جانوران وحشی مواجه هستیم؛
به نحوی که پیکرهای زنانه روی مهرها یا کامالً ناپدید شده ،یا در اقلیت مانده و تشخیص آنها بسیار دشوار
میشود  -برای بحث بیشتر در این زمینه بنگرید به .(Crawford, 2013) :البته میتوان نمونهای از پیکرهای
زنانه با لباسهای شرابهای را یافت که از روبهرو نقش شده و دو گیاه از شانههای وی بیرون زده است (مهر
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شمارة  21۵۰از مجموعة روش)؛ این مهر کتیبهای دارد با این مضمون که« :آنوشماسی ...آکورتوم/مادرش».
مهم اینکه ،نمایانی صحنههایی که در این مقاله «آیینی» نامیده شدهاند از این دوره و تا حدودی تحتتأثیر
فرهنگ حاکم بر میانرودان جنوبی اتفاق میافتد .همینکه دیگر در میان مهرها صحنههای صناعی ،جمعی و
زنانة الف دیده نمیشود ،گویای دگرگونی جهتگیریهای ذهنی ،دستکم روی مهرهای استوانهای است.
هم مهرهای آیینی و هم پیکرهای زنانه روی مهرهای استوانهای در سومین جریان یا بازة زمانی ( 21۰۰تا
 11۰۰پیش از میالد) به اوج خود میرسد .در این هزاره ،جریانهای سیاسی و فرهنگی باز هم متفاوتتری
نسبت به بازة پیشین نمایان میشوند؛ جریانهایی که بیش از هر زمان دیگری بهلحاظ فرهنگی بهویژه از
فرهنگهایی نظیر بابِل قدیم اثر میپذیرند ،هرچند بهلحاظ سیاسی شاهد مؤثرترین پادشاهان عیالمی در
خاورنزدیک باشیم .در زمان سلسلة سوم اور ،استقالل شوش به تعبیر پاتس از میان میرود ) .(Potts, 1999در
همین دوره ،نشانههایی از شاخصههای فرهنگی آسیای میانه (باکترایی) ،بیش از همه در قالب مهرهای معروف
به «انشانی» نمایان میشود .در میان متون سلسلة «شیماشکی» ،متون مربوط به وقف معبد به ایزدبانو
«اینانّا» مشاهده میشود و ملکهای به نام «مِکوبی» وی را «بانوی دژ» میخواند  -آجر کتیبهدارBr 28-31 :
) .(Malbran-Labat, 1995در متون درباری «سوکالماخها» جایگاه و نقش خواهر در نیابت سلطنت
اهمیت مییابد و پادشاهان خود را پسران خواهران پدر خویش میخوانند  -در مورد تفاسیر این القاب بنگرید
به .(Potts, 1999, pp. 163–164) :در برخی متونِ همین نایبان ،ایزدبانو «ایشمیکاراب» شخص مرده را تا
داوری نهایی خدا «اینشوشیناک» همراهی میکند ) .(Potts, 1999, p. 173در میان بناهای شوش منسوب
به این دوره براساس برخی شواهد مکتوب و باستانشناختی از مکانی به نام خانة زنان وقفشده به معبد یاد
میشود (همان) .همین وضعیت در دورة «عیالم میانه» ( 1۶۰۰-11۰۰پیشازمیالد) نیز ادامه دارد؛ از آیینهای
شفاعت زنان خادم معبد روی متن «تمپتی آهار»  (Malbran-Labat, 1995) Br 593-610 -تا متن
«شیلهاک-اینشوشیناک» که «دختر محبوب» خود را «نمایندة سعادت» خویش میخواند Br 2075-2094 -
) (Malbran-Labat, 1995و در جایی دیگر ایزدبانو «پینیگیر» را «بانوی خالق سرچشمهها» Br 2095- -
 .(Malbran-Labat, 1995) 2112در بسترهای باستانشناختی این دوره با وفور تندیسهای عریان زنانه و
کامالً واقعگرایانهای مواجه هستیم که بهشکلی قالبی ساخته شدهاند .روی مهرها نیز پیکرهای زنانهای را
می یابیم که یا میانجی شخصی نزد ایزد اعظم هستند و یا وی را تا نزد پادشاه جلوس کرده همراهی میکنند.
از سوی دیگر ،گونة «زنانة ب» چنانکه در بخش تحلیل و نتایج توصیف شد ،در بستر همین بازة زمانی و
مکانی رشد یافته و در دو حالت ایستاده و زانو-زده نمایان میشوند .واقعگرایی همراه با فضایی سراسر آیینی و
کامالً فراتر از زندگی روزمره تناقضی است که روی مهرهای این دوره به زیبایی محقق میشود.
نتایج تحلیل دادههای مورد مطالعه نشان میدهد که زن-بودن-روی-مهرهای استوانهای در شوشان
باستان ،از آغاز نمایانی آنها تا پایان هزارة دوم پیشازمیالد ،یک سیر تطوّر محتوایی و موضوعی معنادار را
پشتسر گذاشته که بهشکلی قابلتوجه با اقتضائات اجتماعی و سیاسی زمینه و بافتهای تظاهرشان
همبستگی داشتهاند .بنابراین ،روی مهرهای استوانهای جنوبغرب ایران تا پایان هزارة دوم پیشازمیالد با
پیکرهای زنانة ایستا ،منفعل و دگرگونیناپذیر مواجه نیستیم .زن-بودن-روی-مهرهای مورد مطالعه در نسبت
با وضعیتهای باستانشناختی و تاریخی خویش امری سیّال بودهاست .بدون این زمینهها و وضعیتهای
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باستانشناختی و تاریخی ،هیچگونه زن-بودن از پیش محقق و الگو-وارهای وجود ندارد که ورای اقتضائات
اجتماعی-سیاسی ،در ادوار مختلف مورد بحث تکرار شود .مشاهده میشود که با آغاز هزارة دوم پیشازمیالد،
گسستی در ذهنیّت معطوف به پیکرهای زنانة روی مهرهای استوانهای پدیدار شده و زن صناعی و روزمره که
در تجسّم ش روی مهر در باالترین درجة ابهام در رابطه با تفاوتهای جنسی-بدنی با مرد روی مهر است ،جای
خود را به پیکر آیینی ،بزک کرده و حاضر در رویدادهای فراتر از روزمره میدهد و نیز پیکر زنانهای که تنها با
بدن-جنسیّت زنانه ،واقعگرایانه و برجستگییافتة خویش تعریف میشود.
دیگر نکتة جالبتوجه در این زمینه ،هماهنگی موجود میان وضعیت زن-بودن-روی-مهر و دیگر شواهد
باستانشناختی و محتویات اسناد تاریخی هم بافت و معاصر با آن است .نمود زنانگی روی مهرهای استوانهای،
در جنبههای مختلف مورد اشاره که عبارتاند از ژست ،کنش و بسترها و عناصر درگیر در کنش در هر یک از
دورههای مورد بحث ،بهروشنی بازتابدهندة همان وضعیتها و شاخصههایی هستند که از دیگر مواد
باستانشناختی و اسناد تاریخی مربوط به آن دورهها استناد میشود.
این هماهنگی توجه را به چارچوب نظری این مقاله و این نکته عطف میکند که زن-بودن-روی-مهرهای
استوانهای پیشا-عیالمی و عیالمی مکشوف از جنوبغرب ایران صرفاً بازنمود اوضاع و احوال زنان همدورة خود
نیست و نمیتوان بهسادگی زنان واقعی درگیر در زندگی روزمره که بهطور کامل از تیررس نگاه هر
باستانشناس و مورخی بیرون ماندهاند را با زن-بودن-روی-مهر همذات دانست و بدان فروکاست .پیکرهای
زنانة روی مهرها در هر یک از دورههای مذکور ،زنان آن دوره را بازنمایی نمیکنند ،چنانکه گویی ذهنیتی از
پیش موجود را منعکس ساخته یا همچون نگاتیوهای عکاسی رفتارهای زنان عصر خود را ظاهر کنند.
پیکرهای زنانة روی مهرهای استوانهای ،بنابر اقتضاء «مادّی» و ملموس خویش کاری عمیقتر را صورت
میبخشند؛ در هر دورهای الگو و ذهنیتی مشخص را نسبت به زن-بودن وضع میکنند و این کار را با ادغام
پیکر زنانه درون بافتهای روایی-تجسّمی روی سطح مهرها تحقق میبخشند .اتفاقاً در اینجا بحث بر سر این
نیست که آیا این پیکرهای زنانه «بازنمود» ایزدبانوان یا موجودات و شخصیتهای متافیزیک یا اسطورهای
هستند یا خیر؛ کمااینکه در مورد گونههای صناعی و جمعی نمیتوان چنین نسبتی را برای آنها قائل شد.
نکتة اساسی تر این است که بازنمود بودن تنها نیمی از جایگاه این پیکرهای زنانه است؛ نیم دیگر ،حضور
ملموسی است که روی سطوح گِلی یافته و چشمها و اذهان مردمان بکار برندة آنها را بهشیوة خاص خود
جهت میدهند؛ به عبارتی ،تنها محصول باوری خاص نیستند و خود متقابالً باوری خاص را میسازند .از
همینرو ،در یک زمان هم میتوانند ایزدبانو یا نمایندگان موجودات برتر و اساطیری باشند (گونهای بازنمود
انتزاعی ) و هم با توجه به مادّی و ملموس بودن خواص خود و رسانة دربرگیرندهشان ،در بسترهای کنشی
ذهنیتی را نسبت به همان زن-بودنی وضع کنند که در زندگی روزمره تجربه میشود؛ ذهنیتی که میتواند
لزوماً با زنان واقعی که درون بافت های روزمره به فعالیت مشغول هستند مشابه و یکسان نباشد ،اما از طریق
پیکرهای زنانة روی مهر فراخوانی شده و به شیوة خاص خود واقعیت مییابد.
بنا نیست نشانهشناسی وضعی جایگزین نشانهشناسیها یا معناکاویهای کنونی درباب آثار فرهنگی و
هنرهای تجسّمی شود .بهطورحتم واکاوی جنبههای روایی و اسطورهشناختی پیکرهای زنانه و زن-بودن-روی-
مهرهای مورد مطالعه و استخراج زمینههای انتزاعی و بازنمودی آنها موضوعی مهم است که میتوان آن را به
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جد و مبتنی بر الگوهای نشانهشناسی زبانی پی گرفت .نشانه شناسی وضعی با نگریستن به مادّیت این آثار و
اثراتی فرا-بازنمودی که در عمل و در جریان تعامل کنشگرانه با آنها به بار میآید و آن دسته از معانی که تا
پیش از گیرایش مادّی با این مصنوعات صرفاً بهشکلی بالقوه وجود دارند ،تنها میخواهد جنبههایی از امکان و
چگونگی معنایابی آنها را عیان ساخته و نشان دهد .همانطور که در این مقاله نشان داده شد ،زن-بودن-
روی-مهر و مادّیت این گونه از بودن ،چونان افزونهای از ذهن عمل میکند که امکان اندیشیدن به الگویی از
زن-بودن را فراهم ساخته و آن را درون جامعه تصویب میکند؛ الگویی که البته ایستا نیست و چنانکه گذشت،
بسته به دگرگونیهای اجتماعی-سیاسی-فرهنگی ،فعاالنه دگرگون میشود.
پیوستها

شکل  :1گونة صناعی (.)Roach, 2009: fig 340

شکل  :2گونة زنانة الف(.)Roach, 2009: fig 293

شکل  :3گونة جمعی .)Roach, 2009: fig 479
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شکل  :4گونة آیینی (.)Roach, 2009: 2397

شکل  :۵گونة انشانی .)Roach, 2009: fig 3

شکل  :6گونة زنانة ب .)Roach, 2009: fig 2639
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. سیر تطوّر توزیع گونههای مختلف پیکرههای زنانة مورد مطالعه:1 جدول
زنانگی ب

آیینی

زنانه الف

جمعی

صناعت

سبک

دوره

--

--

4

3

12

STS

شوش دو

--

--

--

--

3

JNRS

شوش سه

--

--

1

--

--

STF

شوش سه

--

--

--

--

--

--

اوان و آکاد

--

13

--

--

--

UTRS

اور سه

--

1

--

--

--

PEU

اور سه

3

1

--

--

--

OBRS

سوکالماخ

2

--

--

--

--

EME

عیالم میانه

. نگارنده:مأخذ
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تحلیل نقش و فرم سفالهای تپه اسماعیلآباد
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چکیده
با توجه به وضعیت الیههای تپه اسماعیلآباد و فراگیری سفال افق چشمهعلی و شناسایی طبقات استقراری با معماری مشخص،
همچنین طول مدت استقرار و تداوم این فرهنگ در تپه ،مهمترین و دقیقترین اطالعات را در اختیار میگذارد که با دادههای
حاصل از آن می توان روند تغییرات و تحوالت فن آورانه ،هنری ،اجتماعی ،اقتصادی و باورهای آیینی را بررسی و مطالعه نمود.
هدف این است که سنجیده شود در یک محوطه باستانی با ویژگیهای تپه اسماعیلآباد روند تغییر ،تحول ،رشد و بالندگی
فرهنگ از الیه فرهنگی اول تا آخرین الیه براساس دادهها بویژه سفالها چقدر قابل سنجش است .دگرگونیهای سفال که
بخشی از آن بر اثر تطور و رشد درونی فرهنگ در طول زمان به وجود میآید و بخش دیگر به علت پیوندهای فرهنگی و اقتصادی
با جوامع دور و نزدیک پدیدار میشود .در این مقاله تمام سعی و تالش برای شناخت این تغییرات تحوالت درونی سفال و سیر
دقیق آن شده است .در تحلیلهای آماری نقوش ،فرم ،با استفاده از پایگاه دادهها کامپیوتری مشخص شد که ظروف سفالی تپه
اسماعیلآباد یک سیر تکاملی را طی کردهاند .در طبقات میانی همانند پیشرفت و تغییرات ملموس معماری از یک دوره درخشان
تولید سفال و شکوفایی هنری نیز برخودار بودهاند.
واژههای کلیدی :سفال ،باستانشناسی ،علوم کامپیوتری ،پایگاه دادهها ،تپه اسماعیلآباد
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 .1مقدمه
مطالعات سفالهای تپه اسماعیلآباد با توجه به ابهاماتی که در روند شکلگیری نوع سفال افق چشمهعلی
وجود دارد و اینکه منقوش نمودن سطح بیشتری از ظروف سفالین و نیز استفاده روزمره از ظروف منقوش از
سنتهای رایج سفالگری این دوران بوده است .از اهمیت باالیی برخوردار است .چرا که نشان میدهد الگوهای
مشترک سفالگری بین جوامع این فرهنگ در یک گستره جغرافیایی گسترده وجود داشته است .از سوی
دیگرنشان میدهد مردمانی که بطور متوسط  %80ظروف مصرفی روزانه را منقوش مینمودهاند از نظر سطح
رفاه و هنر در مرتبه باالیی قرار داشتند.
خوشرنگی ،نقوش بینظیر زیبا ،تنوع اشکال و ظرافت شاخصهها و وِیژگیهای برتر سفال افق چشمهعلی
است که وجه تمایز بارز آن است .ظاهر جذاب و کیفیت کم نظیر آن باعث گردیده بیشتر حجم مطالعات از
منظر زیباشناختی و توصیفی صورت گرفتهاست .بر روی روند شکل گیری و میزان تغییرات تحقیق منسجمی
صورت نگرفته است.
اهمیت سفالهای افق چشمهعلی تپه اسماعیلآباد
 -1اشکال و فرمهای جدید ظروف سفالین پدیدار شده اند که قبل از این افق سابقه نداشته است.
 - 2عالوه بر تحوالت سفالگری در زمینههای فنی ،در الگوهای اقتصادی و اجتماعی جوامع مرتبط با افق
سفالی چشمهعلی نیز تحوالت فزاینده ای رخ داده است.
 - 3پراکنش و پراکندگی افق چشمهعلی در مناطق وسیعی از جمله شمال مرکزی ،شمال شرقی ایران و
جنوب غرب ترکمستان گسترش یافته بود.
 .2پیشینه تحقیق
تپه اسماعیلآباد به گونهای دیگر ابعاد گوناگون افق چشمهعلی را به نمایش میگذارد .در این محوطه باستانی
آثار و بقایای سفالی افق چشمهعلی در انباشت الیههای باستانی به میزان  6/70متر شناسایی شده است که
تماماً مرتبط با افق چشمهعلی میباشد و از ده دوره معماری (استقراری) تشکیل گردیده ،بنابراین یافتههای
سفالی آن بیشتر از دیگر محوطههای مرتبط با این افق سفالی ماهیت آن را آشکار میسازد (.)Talai,1983
درباره سفال افق چشمهعلی و ویژگیهای فرهنگی و شرایط حاکم بر آن دوران ،پژوهشهای زیادی انجام
شده است .در مقاالت و کتاب های متعددی به این موضوع پرداخته شده است .صاحب نظران نیز به تناسب
در این حوزه مطالعاتی نظرات مختلفی بیان کردهاند( .نگهبان ( )1356ملک شهمیرزادی ( )1374-1382 ،کاظمپور
عصمتی )1375،طالیی( )1385-1388-1390در این مقاله از تکرار غیر ضروری آنها پرهیز شدهاست.
در باره تپه اسماعیلآباد چه از نظر معماری و چه از نظر معرفی اجمالی سفالها مطالعاتی انجام شده است
که بصورت مقاله یا بخشی از کتاب منتشر شده است ( )Talai,1983-2000(.حاکمی( )1328،طالیی،1390
 ()1385،1378،1388ورجاوند( )1349،معجزاتی( )1389سرلک. )1388.پایان نامه کارشناسی ارشد خانم نوایی در
مدرسه موزه لوور فرانسه بر اساس مطالعه و بررسی نقوش سفالهای اسماعیلآباد که از حفاری سال 1337
بوده است)Maleki,1968) .
همچنین در موزه ملی بر روی سفالها موجود تپه اسماعیلآباد توسط فریبا معجزاتی مطالعه شده است
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.از تعداد 140عدد مجموعه مورد مطالعه ،ظروف سالم و قطعه سفال بدست آمده از حفریات اسماعیلآباد را از
نظر نقش این گونه طبقهبندی کردهاند (معجزاتی )84-106 .1389منقوش هندسی  79 ،عدد  -منقوش هندسی
حیوانی-
 گیاهی 2 ،عدد -منقوش حیوانی 14 ،عدد -منقوش حیوانی -هندسی33 ،عدد  -منقوشگیاهی 1،عدد -منقوش حیوانی با نقش افزوده1 ،عدد-منقوش انسانی -هندسی2 ،عدد -سفال تگرگی4 ،
عدد-سفال بدونقش (ساده) 6،عدد
معجزاتی سفال اسماعیلآباد موجود در موزه ملی را بر اساس شکل در  15گروه طبقهبندی کردهاست.
این طبقهبندی برروی  75عدد ظرف کامل و  55عدد تکه سفال که در موزه ملی نگهداری میشود ،انجام
شدهاست( .معجزاتی)82-84..1389
با توجه به تحقیق فوق بیشترین حجم را منقوش هندسی است و بعد از آن تلفیق منقوش هندسی حیوانی
تشکیل میدهد .اما مشخص نیست که این الگو و آمار در کل مجموعه سفالهای تپه و همه الیههای فرهنگی
یکسان است و آیا پراکندگی و حجم نقوش از الیه فرهنگی اول تا انتها به همین منوال است .یا اینکه در هر
الیه الگوهای نقش متفاوت قابل تشخیص است .این سوال و از این قبیل سواالت را با روش دقیق پیشرو بر
روی قطعات ظروف سفالی شناسنامه دار موجود در بانک سفال موسسه باستان شناسی میتوان براحتی پاسخ
داد.
 .3روش تحقیق
مطالعه هر یک از ویژگیها و زوایای سفال روش خاص خودش را دارد .باید روشی انتخاب شود که با کمترین
خطا و لغزشی بلکه با دقت بیشترین اطالعات را استخراج کند .طبقهبندی فنی مجموعه از نظر نقش و فرم
اساس روش مطالعه است .استفاده از نرم افزار رایانهای ( پایگاه دادهها اختصاصی) تحلیل ساختاری نقوش و فرم
سفال را امکان پذیر میکند.
ابتدا ساماندهی اولیه سفالها با هدف سهولت در طبقهبندی و مستندنگاری صورتگرفت .این طبقهبندی
اولیه بر اساس الیههای فرهنگی و به صورت کامال حرفه ای و تخصصی در بانک سفال ایران موسسه
باستانشناسی انجام شد .بعد از مستندنگاری از مجموعه سفال ها که شامل عکاسی از تمامی قطعات بصورت
جداگانه و در صورت منقوش بودن داخل ظرف از هر دو طرف قطعه عکاسی صورت گرفت ،و طراحی از تمام
گروههای فرمی و نقشی نیز به منظوردرک بیشتر از گونههای طبقهبندی شده ،انجام گرفت.
امکانسنجی برای تهیه نرم افزار اختصاصی برای ورود اطالعات با قابلیت گزارشگیری و تحلیل مرحله
بعدی پژوهش بود .این امکانسنجی هم از نظر برنامه نویسی رایانهای و فنی بود ،و هم از نظر باستانشناسی
با توجه به مطالعه و گونه شناسی اولیه مجموعه سفالها از جنبه نقوش ،فنی و شکل صورت گرفت.
بعد از طراحی فرم نرمافزاری و ایجاد پایگاه دادهها ،کلیه اطالعات به پایگاه دادهها اختصاصی وارد
گردید .تمام تحلیلهای آماری ای ن مقاله با استفاده از این برنامه انجام شدهاست .در روند تحقیق و مطالعه از
جدولها و نمودارهای فنی و دقیق بهره برداری شد که در این مقاله بدلیل محدودیت صفحات از آنها استفاده
نشد و تنها به خروجی آنها اکتفا گردیده است.

 /192تحلیل نقش و فرم سفالهای تپه اسماعیلآباد

 .4مجموعه سفال تپه اسماعیلآباد
مجموعه سفالهای مطالعه شده که در بانک سفال موسسه باستانشناسی نگهداری می شود 2398 ،قطعه
است .در کل از  2398قطعه سفال  2275قطعه سفال نوع چشمه علی( 5قطعه سطحی) و  123قطعه سفال نوع
"تگرگی" را شامل می شود %95 .سفال چشمهعلی و  %5سفال تگرگی است.
از مجموعه  2275قطعه سفال نوع چشمهعلی  1055قطعه لبه 932،قطعه بدنه 268 ،قطعه کف15 ،
قطعه پایه 1 ،قطعه دسته و چهار قطعه فرم کامل یعنی هم کف و هم لبه دارد و فرم آن را میشود ترسیم
نمود .درصد فراوانی قطعات بترتیب  %46لبه %41 ،بدنه %12 ،کف و  %1پایه مشخص است .البته  4قطعه
فرم کامل و یک قطعه دسته است.
 .5نقوش و اشکال سفالهای تپه اسماعیلآباد
تحلیل ساختاری نقوش و اشکال با هدف مطالعه و بررسی انواع نقوش ،ترکیب ،ادغام ،همخوانی ،تقارن و
استفاده از فضای روی ظروف بر اساس فرم میباشد .اینکه بررسی شود چه نوع نقشی با چه نقوش دیگری
ترکیب یافته است و به چه میزان ترکیب شده است و نقش اصلی از نقوش فرعی قابل تفکیک و تشخیص
است یا خیر  ،همخوانی و تقارن آنها چقدر هنری و زیبا شناختی است .در نهایت در روی ظرف در بخشهای
لبه،گردن ،دسته و پایه و دررون ظرف نقوش چگونه ترسیم شده و از فضا چگونه استفاده شده است .
به طور نسبی استفاده از نقوش انسانی در اسماعیلآباد نسبت به محوطههای دیگر افق چشمهعلی رایجتر
بوده است .به طوری که در مجموعه سفالهای منقوش قرهتپه شهریار فقط یک نقش انسان به صورت
تجریدی دیده میشود (Brown 1962 ,1976( .به همان نسبت هم در خود محوطه چشمهعلی نقوش انسانی
بسیار نادر است .در سیلک دوره دوم به نقش انسانی بر روی سفالهای منقوش اشارهای نشدهاست .در
گزارشهای منتشر شده از افق سفالی چشمهعلی در تپه زاغه قزوین به پیدایش نقش مایه انسان به طور
پراکنده اشاره شده ،اما مستندات تصویری آنها ارائه نشدهاست.
قطعاتی که دارای نقوش هندسی هستند بیشترین تعداد را شامل میشوند .از تعداد  2009قطعه منقوش
 1904قطعه بر روی شان نقوش هندسی مشاهده میشود .بیشترین آمار قطعات دارای نقوش هندسی از
 1904قطعه ،متعلق به لبه است با  914قطعه با درصد فراوانی  %48و بعد از آن قطعات بدنه با  819قطعه با
درصد فراوانی  %43و سپس قطعات کف با  155قطعه با درصد فراوانی  %8و بعد از آن نیز قطعات پایه ظروف
با  15قطعه با درصد فراوانی  %1است.
محل نقش نیز در تحلیل نقوش سفال از اهمیت خاصی برخودار است و شاید ارتباطی با کاربرد ظروف
سفالی داشته باشد .در مجموعه قطعات با نقش هندسی از تعداد  1904محل نقش فقط بیرون با تعداد
 1767قطعه با درصد فراوانی  %93و محل نقش فقط درون  49قطعه با درصد فراوانی  %2و محل نقش توام
هم بیرون و هم درون  88قطعه با درصد فراوانی  %5در این مجموعه قابل تشخیص است.
همچنین در مجموعه قطعات با نقش جانوری از تعداد  90قطعه که شامل  44عدد لبه و  46عدد نیز
بدنه است .آمار محل نقش نوع جانوری ،نقش فقط بیرون با تعداد  89قطعه با درصد فراوانی  %99و و محل
نقش توام هم بیرون و هم درون  1قطعه با درصد فراوانی  %1در این مجموعه قابل تشخیص است .و محل
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نقش فقط درون هم مشاهده نمیشود.
در پایگاه داده ها این نقوش که شامل اشکال و خطوط می باشند به بیست نوع طبقهبندی شده است.
آمارپراکندگی اشکال و خطوط نقوش هندسی بر اساس الیه فرهنگی مطالعه شده است .نمودار درصد فراوانی
این نقوش هم در شکل  1ترسیم شده است .بیشترین نوع خط در مجموعه قطعات مربوط به خط افقی با
تعداد پراکندگی و تکرار 995با  25درصد بروی قطعه ها است .بعد از خطوط افقی خطوط عمودی بیشترین
تکرار را دارند با تکرار  556و 14درصد بر روی قطعات دیده میشوند .بعد ازآن خطوط شکسته با  504با 13
درصد سپس مشبک هاشوری با  473با  12درصد و متقاطع ساده با  387با  10درصد تکرار شده اند .بقیه
نیز از بیشترین تا کمترین که نقطه و نقطه چین است .

شکل  :1نمودار درصد فراوانی اشکال و خطوط نقوش هندسی بر اساس الیه فرهنگی

بیشترین الگوی نقشی را الیه  124در طبقه استقراری  IV -Vبا  16الگوی نقشی و  187تکرار الگوهای
نقشی در میان  96قطعه سفال منقوش و  86قطعه نقش هندسی دارا است .الیه فرهنگی  136در طبقه
استقراری  VI-VIIنیز با  15الگوی نقشی و تکرار الگوهای نقشی  225بار از بین  91قطعه منقوش و  90نقش
هندسی بعد از الیه  124بیشترین را دارا است .در جدول شماره  1الیههای دارای بیشترین الگوهای نقشی
هندسی به ترتیب و میزان تکرار آنها مشخص شده است.
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جدول  :1بیشترین الگوهای نقشی هندسی و تعداد تکرارآنها
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از  90قطعه سفالی که دارای نقوش جانوری هستند بیشترین نقش را نقوش چهارپایان شاخ دار با 58
قطعه را شامل هستند .بعد از آن نقوش پرنده با  25قطعه و چهارپای بدون شاخ با  4قطعه و دوزیست با 3
قطعه را در بر میگیرد .نقش خزنده نیز مشاهده نشده است .بیشترین نوع را الیههای  602-136-124در
طبقات استقراری  V-VI-VIIبا سه نوع چهارپای شاخدار ،بی شاخ و پرنده دارند .نقوش جانوری چهارپای شاخ
دار با  %64بیشترین درصد فراوانی را دارد.
در شکلهای 1و  2نمونه هایی از الگوهای شکلی و نقشی مربوط به قطعات لبه سفال مشاهده میشود .در
شکلهای  3و  4هم الگوهای نقشی مربوط به قطعات بدنه دیده میشود .همچنین در شکل شماره  5الگوهای
شکلی و نقشی متعلق به کف و پایه سفال نوع چشمه علی مالحظه میشود .در شکل  6نیز برخی از
الگوهای شکلی و نقشی سفال نوع تگرگی دیده میشود .همانگونه که در این نمونهها دیده میشود تنوع
شکلی و نقشی فراوانی در مجموعه سفالهای مطالعه شده قابل تشخیص است .در شکل  7الگوی فرم و نقش
ردیفی بطور دقیق ترسیم شده است ( )Talai 2000یوالندا ملکی نیز در مقاله خود ظروف کامل را از نظر
تنوع اشکال و نقوش گوناگون طبقه بندی نموده است ( شکل ) Maleki,1968).) 8
عالمت ویژه (هنرمند) :بر روی شش قطعه سفال در الیه های فرهنگی -125-207-504-505-524
 122عالمت هنرمند دیده میشو د  .هرشش قطعه داری نقش هندسی هستند .نسبت به کل سفال های
موجود تعداد اندک شماری محسوب می شود .آیا این عالمتها را هنرمند به عنوان و هدفی استفاده کرده
است را نمیشود با این تعداد بطور قطعی و یقین بیان نمود.در عکس  1این قطعات که دارای عالمت هنرمند،
مشاهده میشوند .اما ملک معتقد است از تپه زاغه هم "سفال نوع چشمهعلی " حتی یک نمونه جوش کوره به
دست نیامده است .به نظر میرسد که سفال "نوع چشمهعلی " نوعی کاالی وارداتی در محل بوده و جنبه
تجملی و تشریفاتی داشته است .یکی از دالیل مهم ارائه چنین نظریه وجود امضا سفالگران بر روی کاالی
تولیدی آنها است .در روی سه ظرف سفالی " نوع چشمهعلی " که در زاغه به دست آمدهاند امضا سفالگران
وجود دارد که هر سه امضا کامال متفاوت هستند(.ملک )332 ،1382،دراین زمینه براساس مدارک موجود صدور
تولیدات سفالی اسماعیلآباد به تپه زاغه در دورهی چشمهعلی را نشان میدهد ( .ملک.)1374.11 ،
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شکل  :1نمونه برخی از الگوهای شکلی و نقشی قطعات لبه سفال نوعچشمه تپه اسماعیلآباد

شکل  :2نمونه برخی از الگوهای شکلی و نقشی قطعات لبه سفال نوعچشمه تپه اسماعیلآباد

شکل :3نمونههای از الگوهای نقشی قطعات بدنه سفال نوع چشمهعلی تپه اسماعیل آباد

شکل :4نمونههای از الگوهای نقشی قطعات بدنه سفال نوع چشمهعلی تپه اسماعیل آباد
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شکل :5نمونههای از الگوهای شکلی و نقشی قطعات کف و پایه سفال نوع چشمهعلی تپه اسماعیل آباد

شکل :6نمونههای از الگوهای شکلی قطعات لبه و کف سفال "تگرگی" تپه اسماعیلآباد

شکل :7الگوی شکلی و نقشی ردیفی سفال نوع چشمهعلی تپه اسماعیلآباد ()Talai.2000

 /198تحلیل نقش و فرم سفالهای تپه اسماعیلآباد

شکل :8الگوهای شکلی و نقش کامل سفال نوع چشمهعلی تپه اسماعیل آباد()Maleki.1968

عکس :1قطعات سفال نوع چشمهعلی تپه اسماعیلآباد دارای عالمت هنرمند
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 .6تحلیل آماری نوع قطعات
برای انجام دقیق تحلیل آماری طبقات استقراری به فوقانی ،میانی و تحتانی تقسیم شده است .طبقات فوقانی
شامل  XII-IX-Xهستند که  180سانتی متر انباشت الیه دارند .این طبقات در کل  121قطعه سفال افق
چشمهعلی و  8قطعه سفال نوع "تگرگی" دارند .طبقات میانی شامل طبقه  VII- VI-Vبا انباشت الیه 220
سانتی متر که دارای  1508قطعه سفال افق چشمهعلی و  100قطعه سفال نوع "تگرگی" است .طبقات
تحتانی هم شامل طبقات  IV- III-II-Iهستند .در این طبقات 270سانتی متر انباشت الیه وجود دارد .در
طبقات تحتانی  641قطعه سفال افق چشمه علی و  15قطعه سفال نوع "تگرگی" بدست آمده است.
برای تحلیل دقیق پراکندگی سفالها و ویژگیهای آنها نیاز به ترسیم دقیق و فنی وضعیت طبقات
استقراری و الیههای فرهنگی است .در این ترسیم برای داشتن دیده بهتر به محوطه اسماعیلآباد از نظر
معماری و میزان انباشت الیههای فرهنگی در هرطبقه استقراری بر اساس عمق از خاک بکر بطور خالصه
شامل تمام اطالعات طبقات استقراری و الیههای فرهنگی ،برای تحلیل و تجزیه دقیقتر دادههای سفالی بر
اساس مقاالت دکتر طالیی بیان میشود(.طالیی)Talai1983-1378،
معماری ازطبقه استقراری  Iتا  IIIاز عمق  670تا  430سانتی متر با انباشت الیه فرهنگی  240سانتی
متر تقریباً بدون تغییر و تحول یک نوع تثبیت را میرساند .مردمانی که ساکن شدهاند در آغاز سکونت و
استقرار یک روند ثابتی را طی کردهاند .در طبقه  Iیک قبر ساده از طبقه باال و در طبقه  IIیک اسکت یافت
شده است .در طبقه استقراری  IVتغییری درمصالح معماری صورت نگرفته است .اما در این طبقه
ازدیوارهای مضاعف با ضخامت  110سانتی متر و خشت فرش استفاده شده است .این تغییرات اولین مرحله
تحول معماری در این محوطه است .همین روند تا طبقه استقراری  Vبا انباشت الیه  370سانتی متری ادامه
داشته است.
در طبق استقراری  VIدر عمق سه متری با انباشت الیه  50سانتی متری تحوالت و تغییرات بیشتری پدید
آمده است .همانند مجموعه معماری با هفت اتاق و اتاقک تو درتو و یک کف سوخته سفت و سخت و از همه
مهمتر وجود یک سازه با قابلیت کارگاه را می توان مشاهده کرد.
در طبقه استقراری  VIIدر عمق  250سانتی متری با انباشت الیه  70سانتی متری گاهگل کردن دیوارها
وجود دیوارهای دوجداره از تغییرات عمده است .در طبقه استقراری  VIIIدر عمق  180سانتی متری با
انباشت الیه  50و  IXدر عمق 130سانتی متری با انباشت الیه  30سانتی متری ،تغییرات معماری خاص و
جدیدی مشاهده نشده است.
در طبقه استقراری  Xدر عمق  100سانتی متری تغییرات جدیدی رخ داده است .خشت دراز با ابعاد
 30*60سانتی متر ،اجاق ،دیوار با ضخامت 60سانتی مترو از همه مهم تر خشت های یکسان و همگون به
ابعاد  45*30*10سانتی متر در این طبقه استقراری پدید آمده است.
بیشترین انباشت الیه متعلق به طبقه استقراری  IIIبا  170سانتی متر ،که  16الیه فرهنگی را در بر
میگیرد .کمترین انباشت الیه هم متعلق به طبقه استقراری  IIبا چهار الیه فرهنگی ،طبقه استقراری  IVبا
چهار الیه و طبقه  IXبا  2الیه با ضخامت هر طبقه استقراری  30سانتی متر است.
کمترین تعداد الیه فرهنگی در طبقه استقراری  Xبا یک الیه فرهنگی با انباشت  100سانتی متر
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مشاهده میشود ،که نشان دهنده نوعی ثبات است .بیشترین تعداد الیه فرهنگی در طبقه استقراری VI

مشاهده می شود .شامل  22الیه فرهنگی در انباشت  50سانتی متر ،که خود نشان دهنده شدت تغییرات و
تحوالت است و پویایی این طبقه استقراری برای رسیدن به کمال مطلوب است.
بیشترین تعداد سفال افق چشمهعلی در الیه  206طبقه استقراری  VIبه تعداد  120قطعه سفال بدست
آمده است .حجم انباشت این الیه  50سانتی متر است .در الیه فرهنگی  124طبقه استقراری  V-VIنیز 113
قطعه سفال وجود دارد .انباشت در این الیه  25سانتی متر است .در طبقه استقراری  22 VIالیه فرهنگی
وجود دارد .از این تعداد  12الیه فقط در همین طبقه وجود دارد و  6الیه با طبقه استقراری  Vو  4الیه با
طبقه استقراری  VIIمشترک است .در این  12الیه فرهنگی  506قطعه سفال افق چشمهعلی و  50قطعه
سفال نوع تگرگی بدست آمده است که با توجه به میزان انباشت الیه از اهمیت ویژه ی برخوردار است .در
حالی که در طبقه استقراری  IIIبا بیشترین انباشت در  12الیه فرهنگی مستقل و  3الیه مشترک با طبقه
استقراری  IIوجود دارد .در این  12الیه مربوط به طبقه استقراری  IIIتنها تعداد  227قطعه سفال افق
چشمهعلی و  9قطعه سفال نوع تگرگی یافت شده است.
سفال نوع "تگرگی" در الیه فرهنگی  206طبقه استقراری  VIبیشترین تعداد را با  13قطعه دارا میباشد
و بعد از آن الیه فرهنگی  605در طبقه استقراری شش با  11قطعه سفال "تگرگی" با انباشت  15سانتی متر
دارای این نوع سفال است .تعداد  36الیه فرهنگی فاقد این نوع سفال هستند و بیشتر الیههای که دارا این
نوع سفال هستند به تعداد اندک و حتی یک عدد دارا می باشند .در تمام الیهها پراکنده هستند تنها از عمق
 630سانتی متر به باال دیگر مشاهده نمیشود.
تعداد  351قطعه متعلق به  143ظرف به یکدیگر وصل شدند  .بیشتر آنها مربوط به یک الیه هستند
ولی تعدادی بودند که مربوط به الیهها دیگر و حتی طبقه استقراری متفاوت هستند ،دلیل این همه
پراکندگی قطعات چه میتواند باشد اگر ظروف به هر دلیل شکسته شده است چرا قطعات کنار هم و در یک
الیه نیستند و فقط اندکی از قطعات و بخشی از ظروف مربوط به هم هستند و قابل وصالی هستند .لبه و
بدنه ظروف نسبت به کف و پایه آسیب پذیرتر هستند و معموال زودتر شکسته میشوند .اما کف و پایهها اکثراً
سالمتر میمانند .این  %46لبه و  % 41بدنه به  %12کف مربوط نیستند .پایهها تنها  %1قطعات را تشکیل
میدهند .این نشانه دهنده آن است که ظروف پایهدار خیلی کم تولید میشدهاند و یا ساخت آن کار بیشتری
میبرده است یا سختتر بوده است و احتماال اینکه کاربرد خاصی داشتهاند هم افزایش مییابد و برای استفاده
مواردخاصی ساخته میشدهاند .قطعه پایه هم در  12الیه فقط دیده میشود .که بیشتر در استقرارهای تحتانی
هستند .بیشترین قطعات کف در الیه  401طبقه استقراری  IIIوجود دارد.
طبق آمار ،بیشترین تعداد لبه سفال نوع چشمهعلی مربوط به الیه فرهنگی  206طبقه استقراری VIبا
تعداد 71قطعه و کمترین تعداد لبه مربوط به الیه های فرهنگی  410 ،406طبقه استقراری  513 ،IIIطبقه
استقراری  IVو  704طبقه استقراری  Iبا تعداد یک قطعه در هر الیه است .همچنین الیههای فرهنگی 408
طبقه استقراری  501 ،IIIطبقه استقراری  IVو 521 ، Vطبقه  IIIوالیه  710طبقه  Iفاقد قطعه لبه
میباشند.
بیشترین تعداد بدنه نیز از مجموعه  932قطعه بدنه مربوط به الیه فرهنگی 124طبقه استقراری VوIV
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با آمار  54قطعه است .کمترین آمار بدنه نیز به الیههای فرهنگی  410 -406-405طبقه استقراری  IIIو الیه
 710طبقه  Iبا یک قطعه می باشد .الیههای  404و  513طبقه استقراری  III , IVهم فاقد قطعه بدنه
هستند.
بیشترین قطعه کف همچنین مربوط به الیه  206طبقه VIبا  20قطعه از مجموعه  268قطعه کف است .
بعد از این الیه  605دارای  16و الیه  136دارای  15قطعه کف هستند که هر سه الیه در طبقه استقراری VI
قرار دارند.
قطعه پایه هم در  12الیه فقط دیده میشود .که بیشتر در استقرارهای تحتانی هستند .بیشترین قطعات
کف در الیه  401طبقه استقراری  IIIوجود دارد.
از نوع سفال چشمهعلی تعداد  4فرم کامل از الیههای فرهنگی  204 ،201 ،129و  125و همچنین یک
عدد دسته از الیه فرهنگی 134در این مجموعه وجود دارد.
در مورد پراکندگی و آمار نوع قطعات سفال نوع تگرگی بازهم در طبقه استقراری  VIبیشترینها وجود
دارد .مساله نسبت نوع قطعات لبه ،بدنه و کف نیز در تحلیل آماری این نوع سفال هم صدق میکند یعنی
تعداد لبه و بدنه بیشتر از کف است %50.بدنه %42،لبه و تنها %8کف سفال نوع تگرگی یافت شده است.
از مجموعه کل  2398قطعه سفال مطالعه شده تعداد  123قطعه سفال نوع تگرگی از مجموعه  123قطعه
سفال نوع تگرگی  51قطعه لبه 62 ،قطعه بدنه و  8قطعه کف مشاهده میشود .شامل %50بدنه %42 ،لبه و
 8%کف است.
طبق آمار ،بیشترین تعداد لبه سفال تگرگی مربوط به الیه فرهنگی  206طبقه استقراری  VIبا تعداد7
قطعه و همچنین در الیه  605مربوط به همین طبقه استقراری  7قطعه مشاهد می شود .بیشترین تعداد بدنه
نیز از مجموعه  62قطعه بدنه مربوط به الیه فرهنگی 603طبقه استقراری  VIIو  VIبا آمار  8قطعه است.
بیشترین قطعه کف همچنین مربوط به الیه  206 -208طبقه  VIبا  4قطعه از مجموعه  10قطعه کف است
 .7تحلیل آماری نقوش
در مجموعه  2275سفال نوع چشمهعلی 2009 ،قطعه سفال منقوش  266فاقد نقش است .در کل %88
سفالهای نوعی چشمهعلی دارای نقش و  % 12نیز فاقد نقش هستند .از این تعداد  1904قطعه نقش
هندسی  90قطعه دارای نقش جانوری و  6قطعه نقش انسانی و برروی  6قطعه هم نقش نمادین ترسیم شده
است 78 .قطعه منقوش هستند ولی نقش آنها قابل تشخیص نیست .در ضمن  75نقش توام نیز بروی
قطعات دیده میشود یعنی همزمان هم داری نقش هندسی و جانوری یا انسانی دارند .بیشترین نوع نقش را
نقوش هندسی با  % 92و بعد از آن نقوش جانوری با  %4درصد فراوانی را دارند .در مقابل نقوش هندسی
تعداد قطعات دارای نقوش جانوری ،انسانی و نمادین قابل توجه نیست .بنابراین هنوز نقش هندسی در این
دوران غالب است و تازه شروع پدید آمدن ،استفاده و گسترش نقوش جانوری ،انسانی و نمادین است .در
ضمن هیچ نقش گیاهی هم مشاهده نشده است.
از نظر آمار سفال منقوش هندسی نیز الیه  206طبقه استقراری  VIبا  106نقش بیشترین تعداد را دارا
میباشد .اما نقش جانوری در این الیه  3قطعه و نمادین  2قطعه سفال مشاهده میشود .در الیه  136متعلق
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به طبقات استقراری  VIو  90 VIIقطعه نقش هندسی و  5قطعه جانوری وجوددارد .همچنین در الیه 124
طبقات استقراری  Vو  VIبا تعداد  86قطعه سفال منقوش هندسی در جایگاه سوم این نوع نقش و  4قطعه
جانوری است .با نظر به این آمار مشخص می شود روند روشد نقوش هندسی از طبقات استقراری  Vتا VII
بوده است .بعد از این الیهها در طبقات استقراری  VIو  VIIدر الیه  129با تعداد  86قطعه نقش هندس و
طبقه استقراری  VIIالیه  119با  56قطعه دارای بیشترین نقش هندسی هستند که در یک روند قرار
میگیرند.
از نظر نقوش جانوری بیشترین تعداد متعلق به الیه  119طبقه استقراری  VIIبا  7قطعه و از هم مهمتر
الیه  703نیز با  7قطعه در طبقه استقراری  Iدقیقاً با برابر همین تعداد که نشان دهنده وجود نقش جانوری
از ابتدای استقرار در این محوطه است .همچنین در الیه  605طبقه استقراری  VIتعداد  6قطعه و الیه 136
طبقات استقراری  VIو  VIIتعداد  5قطعه نقش جانوری دیده میشود.
نقوش انسانی و نمادین تنها در الیه های  120طبقه استقراری  ، VII-123طبقه استقراری ،VI-126
طبقات استقراری  Vو  ، VIالیه  205و  206طبقه استقراری  VIبه تعداد  6قطعات مشاهده میشود.
پراکندگی این نقوش هم از طبقه استقراری  Vتا  VIIاست.
تحلیل آماری انواع قطعه با نقوش هندسی نیز به این صورت است .تمام قطعاتی که نقوش هندسی دارند
به تفکیک الیه فرهنگی مشخص شده است .همچنین محل نقش نیز تعیین شده است .از مجموعه 1055
قطعه سفال لبه افق چشمه علی  914قطعه % 86/63نقش هندسی دارند .از  932قطعه بدنه سفال منقوش
این افق  819قطعه  %87/87نقش هندسی دارند .از مجموعه  268قطعه کف ظرف سفال منقوش 155
قطعه  %57/83دارای نقش هندسی هستند .اما از تعداد  15قطعه منقوش پایه هر  15قطعه  %100نقش
هندسی دارند . .قطعه پایه هم در  12الیه فقط دیده میشود .بیشترین پایه هم در الیه  401طبقه  IIIوالیه
 701طبقه  IIدیده میشود .بیشترین لبه با نقش هندسی در الیههای  206طبقه  VIو الیه  136طبقات VI
 - VIIو الیه  130طبقات  V –VIوجود دارد .کمترین تعداد قطعات لبهها با نقش هندسی در طبقات
فوقانی است .بیشترین بدنه با نقش هندسی هم در الیه  124طبقات  V –VIو الیه  129طبقات  VI – VIIو
الیه  524طبقه  IIIو الیههای  118و  136طبقات  VI – VIIو الیه  206طبقه  VIیافت شده است .کمترین
تعداد قطعات بدنه نیز با نقش هندسی در طبقات فوقانی است .بیشترین قطعات کف با نقش هندسی هم در
الیه  206طبقه  VI 136طبقات  VI - VIIو الیه  605طبقه  VIو الیه  119طبقه  VIIو بقیه قطعات هم
در طبقات میانی یافت شده است.
محل نقش نیز دقیقاً مشخص شده است  .قطعاتی که نقوش آنها فقط بیرون است با تعداد  1767قطعه با
درصد فراوانی  %93و قطعاتی که محل نقش فقط درون است با  49قطعه با درصد فراوانی  %2و قطعاتی که
محل نقش آنها توام هم بیرون و هم درون  88قطعه با درصد فراوانی  %5در این مجموعه قابل تشخیص است.
بیشترین تعداد قطعات سفال با نقوش هندسی محل نقش فقط بیرون مربوط به الیه  206با  96قطعه،
الیه  136طبقه استقراری  VI –VIIبا تعداد  85قطعه ،الیه  124طبقه  V- VIبا تعداد  85و الیه 129
طبقه  VI – VIIبا تعداد  65قطعه است .کمترین تعداد هم متعلق به طبقات تحتانی و اندکی هم طبقات
میانی است.
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بیشترین تعداد قطعات سفال با نقوش هندسی محل نقش فقط درون متعلق از مجموعه  49قطعه ،به
الیه  130به تعداد  5قطعه ،الیه  509والیه126به تعداد  3قطعه مربوط به طبقات  V-VIو همچنین الیه
 703طبقه  Iو الیه  201طبقه  VIهرکدام  3قطعه است .اکثر باقیمانده این قطعات هم مربوط به الیههای
گوناگون طبقات میانی VI –VIIاست اما در سایر الیههای تحتانی و فوقانی هم دیده میشود هماننده الیه
 133از طبقات استقراری XIII-IXیک قطعه سفال با محل نقش بیرون و درون دارد .با توجه به اندکی قطعات
مشخص است کاربرد خاص و ویژهی داشته است و خیلی استفاده روزمره نداشتهاند.
از مجموعه  88قطعه سفال با نقش هندسی محل نقش توام هم بیرون و هم درون ،بیشترین تعداد
قطعات سفال افق چشمهعلی با محل نقش هر دو طرف نیز در الیه  206طبقه  VIبا تعداد  9قطعه است .پس
از آن الیه  130طبقات  ،V- VIالیه 520طبقات  II- IIIو الیه  703طبقه  Iبا هرکدام  5قطعه داری بیشترین
تعداد هستند .بیشترین حجم باقی مانده در طبقات میانی است .اما در تمام طبقات فوقانی و تحتانی نیز
وجود دارد برای مثال یک قطعه در طبقه  VIIIالیه  134هم وجود دارد.
از نظر پراکندگی نقوش جانوری در مجموعه قطعات با نقش جانوری از تعداد  90قطعه که شامل 44
عدد لبه و  46عدد نیز بدنه است .پراکندگی این نقوش نشان داده شده است 89 .قطعه محل نقش فقط بیرون
دارند .محل نقش توام هم بیرون و هم درون  1قطعه در الیه  701طبقه  IIدر این مجموعه وجود دارد.
محل نقش جانوری فقط درون هم یافت نشده است .نقوش جانوری نیز در تمام طبقات استقراری وجود دارد.
پراکندگیها در برخی الیه بیشتر و در برخی کمتر است .در طبقه استقراری  Iالیه  703به تعداد  7قطعه
وجود دارد .در طبقات  II –IIIدر برخی الیهها یک قطعه مشاهده میشود .در طبقه استقراری  IVالیه 511
به تعداد  3قطعه وجود دارد .در طبقه استقراری  Vنیز  2قطعه است .در الیه  124طبقات استقراری V-VI
به تعداد  4قطعه و طبقه استقراری  VIالیه  605به تعداد  6و الیه  121به تعداد  4قطعه وجود دارد .الیه
 136طبقه  VI-VII 5قطعه و در طبقه استقراری  VIIالیه  119به تعداد  7قطعه که با الیه  703طبقه I
بیشترین تعداد را دارا هستند .در طبقه استقراری  VIIالیه  135و  602هرکدام  4قطعه سفال نقش جانوری
دارند .در طبقه استقراری  VIIIالیه  134نیز  4قطعه مشاهده میشود .در طبقات استقراری  IX-Xهرکدام
یک قطعه یافت شده است .از این آمار مشخص است حجم این نقوش در طبقات میانی بیشتر است.
 .8نتیجه
الگوهای نقشی سفالها با نقوش هندسی در پایگاه دادهها به  20گونه طبقه بندی شده است الگوهای نقشی
در تمام طبقات از الیه های تحتانی تا فوقانی دیده میشوند .برخی الگوها پراکندگیشان در تعداد الیههای
بیشتری است .تعداد دیگری از الگوها هم در برخی الیههای میانی بیشتر است ،اما در همه الیهها مشاهده
میشوند .از بیشترین تا کمترین تعداد الیههای که الگوهای نقشی را دارا میباشند .خط افقی در  69الیه،
نقش متقاطع ساده و هاشور هرکدام در  64الیه ،خط عمودی در  62الیه ،خطوط شکسته در  60الیه ،خط
مورب در  58الیه ،خطوط زیگزاگی در  57الیه ،شکل مثلث در  52الیه ،شکل لوزی در  47الیه ،خطوط
موجدار در  38الیه ،خط منحنی در  31الیه ،شکل مربع در  21الیه ،شکل دایره در 19الیه ،شکل بیضی در
 15الیه ،نقطه در  13الیه ،دندانهدار در  11الیه ،نقطه چین در  8الیه ،شکل مستطیل در  7الیه و خط چین
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در  5الیه پراکنده هستند.
از  20الگوی نقش هندسی الیههای ،دارای بیشترین الگو نقشی هندسی بدین صورت هستند :الیه  124در
طبقات  V-VIدارای  16الگو نقشی ،الیه  136در طبقات دارای  15الگوی نقشی ،الیه  129در طبقات V-VI
دارای  14الگوی نقشی هستند .بیشتر الیههای که دارای بیشترین الگوی نقشی هستند در طبقات میانی
هستند .تکرار الگوهای نقش نیز در طبقات میانی بیشتر هستند بیشترین تکرار متعلق به الیه  136طبقاتVI-
 VIIبه تعداد تکرار  225مرتبه ،الیه  124در طبقات  V-VIبه تعداد تکرار 187مرتبه و الیه  206طبقه  VIبه
تعداد تکرار 173مرتبه است .بنابر این در طبقات میانی هم الگوهای نقشی متنوع هستند و هم تکرار آنها
بیشتر است.
آمار پراکندگی انواع نقوش جانوری براساس الیههای فرهنگی مشخص شده است .جانوران چهارپای
شاخدار در  27الیه وجود دارد .پراکندگی آنها در تمام طبقات است .بیشترین تعداد در الیه  703طبقه
استقراری  Iبه تعداد  7قطعه است .پس از آن در الیه  701طبقه  IIو الیه  121طبقه  VIهرکدام  4قطعه
وجود دارد .جانوران بی شاخ در کل بر روی چهارقطعه نقش بستهاند .الیههای  118و  136طبقاتVI-VII
هر کدام یک قطعه ،الیه  124طبقه  V-VIوالیه  602طبقه  VIIدارای نقش جانوری چهارپای بی شاخ
هستند .تمام این قطعات در طبقات میانی هستند .نقش پرنده در  19الیه پراکنده و مشاهد میشود .این
الیهها از طبقه  3به باال و بیشتر در طبقات میانی هستند .بیشترین نقش پرنده در الیه  119طبقه  VIIبه
تعداد  4قطعه و الیه  605طبقه  VIبه تعداد  3قطعه وجود دارد .جانوران دو زیست که شامل قورباغه است
در الیه های  204و  123طبقه  VIبه تعداد  3قطعه یافت شده است .بیشتر الگوهای نقشی ،نقوش جانوری
در طبقات میانی وجود دارد.
برخی از این نقوش تبین کننده عقاید مذهبی ،جهان بینی و آیینی مردم پیش از تاریخ ساکن در تپه
اسماعیلآباد هستند .برخالف تصور در این دوره از شواهد و مدارک بدست آمده در این تپه برخی از نقوش
خاص ،از تنوع و تکرار نقشی اندک و منحصر بفردی برخودار هستند .با توجه به مطالعه  2398قطعه سفال از
تمام طبقات استقراری این موضوع ثابت شده است .بنابر این وقتی نقشی نمادین ،خاص و منحصربفرد باشد و
پراکندگی آن نیز اندک باشد حتماً با این ویژگی استفاده و کاربرد خاصی داشته است .افکار فرا طبیعی و
ارتباط نمادها با ذهن پرسشگر انسان و ظهور وجود باورهای فرا طبیعی از دوران نوسنگی آغاز شده است .و
نقوش سفال نیز احتماال در ارتباط با این باورها تجسم یافته است.
با توجه به عدم توازن و انسجام الیهنگاری در پیدایش و گسترش سفالهای افق چشمهعلی در دو محوطه
اسماعیلآباد و زاغه که از همزمانی نسبی نیز برخوردارند .باید مطالعات دقیق و قابل سنجشی صورت گیرد تا
به نتیجه مطلوب و قابل قبول رسید.
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نتایج مقدماتی بررسی باستانشناختی در حوزه آبخیز زایندهرود جنوبی ،بخش
الران ،استان چهارمحال و بختیاری
علی اصغر نوروزی

*

استادیار پژوهشکده باستان شناسی
محسن حیدری دستنایی
دانش آموخته دکتری باستان شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
تاریخ دریافت1394/8/6 :؛ تاریخ پذیرش1397/3/3 :

چکیده
استان چهارمحال و بختیاری به علت قرارگیری در منطقه کوهستانی مرتفع ،منابع آبی دائمی ،دشتهای کوچک میانکوهی ،دره-
های عمیق و وجود جادههای ایل رو و عشایری از دیرباز موردتوجه جوامع انسانی قرارگرفته است .یکی از این مناطق کوهستانی،
بخش الران است که درواقع یک دره میانکوهی نسبتاً طویلی با درههای فرعی کوچکتر است .این بخش شامل حوزه آبخیز جنوبی
رودخانه زایندهرود و شاخابههای آن و بخش شرقی حوزه آبخیز رودخانه کارون است .این منطقه شاید جز معدود مناطقی از کشور
باشد که تاکنون فعالیتهای عمده باستانشناختی در آن به انجام نرسیده است .با توجه به موقعیت جغرافیایی و قابلیتهای
زیستمحیطی منطقه ،انجام بررسی باستانشناختی باهدف درک جایگاه منطقه در مطالعات باستانشناختی زاگرس مرتفع،
شناخت عوامل تأثیرگذار بر شکلگیری ،تداوم ،بسط و گسست استقرارهای آن و ارزیابی تاریخ تحوالت زندگی انسان در منطقه را
ضروری مینمود .بر این اساس بخش الران در جنوب حوزه آبخیز زایندهرود در غرب شهرستان شهرکرد ،در سال  1389بهصورت
سیستماتیک و پیمایشی فشرده بررسی شد .درمجموع  210اثر و مکان باستانی از دوره نوسنگی جدید تا دورۀ معاصر شناسایی و
ثبت گردید ،بقایای کشفشده شامل محوطهها ،تپهها ،غارها و اشگفتها ،گورستان ،پلها ،مساجد و امامزادههاست .درمجموع 4
استقرار از دوره نوسنگی 20 ،استقرار باستانی از دورههای مختلف مس و سنگ 6 ،استقرار از دوره مفرغ 32 ،محوطه از دوره آهن و
هخامنشی 60 ،محوطه از دوره اشکانی و ساسانی و  111مکان باستانی از دوره اسالمی شناسایی گردید ،بیشتر محوطههای
استقراری این منطقه دارای ارتفاع کم و آثار آنها دارای پراکندگی سطحی بسیار ضعیفی هستند .با توجه به مکانگزینی و ریخت-
شناسی این محوطهها و همچنین مطالعات آثار و بقایای مردمان کوچنشین امروزی ،به نظر میرسد که بیشتر آنها بطور فصلی
استفاده میشدهاند .این مقاله بر آن است تا به ارائه نتایج مقدماتی حاصل از این بررسی بپردازد.
واژههای کلیدی :چهارمحال و بختیاری ،حوزه آبخیز ،زایندهرود ،بخش الران ،بررسی و شناسایی.

*
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 .1مقدمه
بخش الران در قسمت جنوبی حوزه آبخیز رودخانه زایندهرود و شاخابههای آن و قسمتهای شرقی حوزه
آبخیز رودخانه کارون است .این منطقه شاید جز معدود مناطقی از کشور باشد که تاکنون فعالیتهای عمده
باستانشناختی در آن به انجام نرسیده و جز مناطق کمشناخته و حتی ناشناخته محسوب میشود .با توجه به
عدم شناخت از منطقه ،یکفصل بررسی فشرده پیمایشی در بخش الران شهرستان شهرکرد برنامهریزی و اجرا
شد که هدف اصلی آن ،شناسایی و ثبت تمامی محوطهها و شواهد فعالیت انسان در پهندشت منطقه در طی
دوران گذشته ،تهیۀ نقشۀ باستانشناسی منطقه و تدوین یک چهارچوب گاهنگاری نسبی بر اساس مواد
فرهنگی بود .گام بعدی در تحقیقات منطقه مطالعۀ بافت استقرار ،درک روابط درون و برونمنطقهای میان
استقرارهای باستانی و بهرهوری از منابع زیستمحیطی است .بیتردید ارائۀ تصویری واقعی از چنین
فرآیندهایی تنها با بررسیهای پیمایشی امکانپذیر خواهد بود و از طرف دیگر واقعشدن این منطقه در
ارتفاعات زاگرس نیز ،ایده درآمیختن منابع سرزمین پست شوشان و سرزمین کوهستانی در یک اقتصاد
سیاسی و در نهایت تشکیل ستون فقرات جامعه دیرپای عیالم را تشکیل میداد (نک :علیزاده ،)1391 ،همچنین
جهش فرهنگی سرزمینهای بلند در اواسط هزاره  5ق.م ناشی از تعامل آنها با شوشان بود (علیزاده ،)1392 ،در
ذهن متبلور میگشت .فقر منابع معدنی در دشت شوشان و غنای این منابع در مناطق سرزمینهای بلند
شبکهای پیچیده از تعامل با یکدیگر را تشکیل میداد .به همین دلیل دشت شوش را نمیتوان در یک بستر
تعاملی تنها و بدون شناخت از سرزمینهای کوهستانی درک و تفسیر کرد (علیزاده .)1391 ،به هر حال این
منطقه با داشتن شرایط مساعد شیوه کوچنشینی نیز میتواند محلی مناسب باشد که شبکهای از تعامل
پیچیده با شوشان و حتی فارس داشته باشد .در طی بررسی پیمایشی صورت گرفته در بخش الران که در
سال  1389به سرپرستی علیاصغر نوروزی به انجام رسید 210 ،محوطه از دوره نوسنگی جدید تا دوره معاصر
شناسایی و ثبت شد .بیشتر محوطهها این منطقه دارای ارتفاع کم و در بیشتر موارد همسطح زمینهای اطراف
است و آثار آنها دارای پراکندگی سطحی بسیار ضعیفی هستند.
 .2جغرافیا و زیستبوم منطقه
بخش الران با مساحتی در حدود  516.28کیلومترمربع که از طرف شمال با استان اصفهان ،از شمالغرب با
شهرستان کوهرنگ ،از غرب با شهرستان فارسان و از طرف شرق با شهرستان بن و شهرکرد هممرز است (نقشه
 .)1این بخش شامل دو دهستان الر و مرغملک ،دو شهر و یازده روستا است .این منطقه در بستر داخلی
سلسله جبال زاگرس واقعشده و به علت ماهیت کوهستانی مرتفع ،که در مسیر بادهای مرطوب سامانههای
مدیترانهای قرار داشته و موجب صعود و تخلیه بار این سامانهها میگردد ،به همین دلیل دارای بارش نسبتاً
مناسب میباشد  .این بخش از زاگرس نیز دارای روند عمومی شمال غربی-جنوب شرقی و متشکل از درههای
موازی است که ازنظر زمین ریختشناختی این منطقه ترکیبی از کوههای بلند ،درههای عمیق و دشتهای
آبرفتی که کاربریها ی متنوع از زمین را فراهم کرده است (زاگارل .)1387:22 ،کوههای مرتفع ،درههای ژرف و
دشتهای کوچک میانکوهی عمدهترین ویژگیهای توپـوگرافی ایـن منطقه را تشکیل میدهد (نوروزی.)1388 ،
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به علت ارتفاع بلند این منطقه و طوالنی بودن فصول سرما ،پوشش گیاهی آن بیشتر شامل گیاهان مرتعی
و گون است .وجود قلل و ارتفاعات فراوان و برفگیر بودن این منطقه سبب پدید آمدن چشمهها و رودخانه-
های فراوانی شده است که عالوه بر تأمین آب موردنیاز استان ،شاهرگ حیاتی استان اصفهان و خوزستان نیز
محسوب میشود (نخعی و دیگران .)1390 ،این منطقه از مناطقی است که در انتهای مسیر کوچ عشایر بختیاری و
از نقاط ییالقی (Minorsky, 1945؛ (Alizadeh, 1988آنها محسوب میشود .عشایر بختیاری در سال دو
نوبت کوچ میکنند .در بهار از نیمۀ فروردین تا اواخر اردیبهشت از گرمسیر (شهرهایی در استان خوزستان) به
منطقۀ سردسیر (ییالق) خود در استان چهارمحال و بختیاری و دامنههای شمالی رشتهکوه زاگرس نقلمکان
میکنند و از اواخر شهریور تا اواسط آبان هم همین مسیر را برمیگردند ( ..)Garthwaite 1972مردم این
منطقه عالوه بر کوچنشینان ،بیشتر کشاورز و دامدار هستند .باوجود سامانههای مکانیزه کشاورزی پیشرفته،
کشاورزی در این منطقه هنوز به روش سنتی انجام میگیرد .از دالیل استفاده از این روش ،محدود بودن
زمینهای کشاورزی مسطح ،درصد پایین حاصلخیزی خاک حاصلخیز و پایین بودن بستر رودخانههای دائمی
نسبت به زمینهای مجاور خود میباشد.

شکل  :1موقعیت جغرافیایی بخش الران

 .3شیوۀ بررسی
بررسی بخش الران با توجه به توپوگرافی ،وسعت ،محدودیتهای موجود و استعدادهای منطقه انجام گرفت.
این ناحیه شامل درههای بزرگ اصلی و درههای نسبتاً کوچک فرعی طویل و کمعرض است و سعی شد همه
چشمانداز منطقه مورد پیمایش کامل با پای پیاده قرار گیرد .برای داشتن دیدی روشنتر از منطقه ،از نقشه-
های  ،1:50000استفاده از تصاویر ماهوارهای و برای ثبت مختصات جغرافیایی از  GPSاستفاده شد .همچنین
از کمک و راهنمایی مردمان محلی و چوپانان بهره برده شد و پس از شناسایی محوطه باستانی ،نمونهبرداری
بهصورت پیشامدی ساده انجام گرفت بهطوریکه سعی شد از همه دورهها ،سفال جمعآوری گردد و اطالعات
الزم در یک فرمی که تهیه شده بود ،وارد گردید و در نهایت کروکی محوطه ضمیمه آن گردید.
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 .4بخش الران و پژوهشهای باستانشناختی آن
بخش الران باوجود قابلیتهای زیستمحیطی تاکنون توسط هیچ محقق و باستانشناسی مورد مطالعه
باستانشناختی هدفمند قرار نگرفته است .ظاهراً گمانهزنی تعیین حریم تپـۀ باسـتانی اسـکندری هفشَـجان
واقـع در جنـوب شـهرکرد کـه در سـال  1347توسط جهـانگیر یاسـی از مرکـز باستانشناسی ایـران انجـام
شـد ،نخستین فعالیت باستانشناسی در این منطقه است کـه متأسفانه گزارشـی از آن در دسـت نیست
(نوروزی .)1388 ،همچنین در همین سال هیئتی از اداره کل باستانشناسی و فرهنگعامه سابق ،جهت بررسی
و گمانهزنی در محوطههای محدوده شهرکرد به منطقه گسیل داده شده بود .این هیئت در مرز شهرکرد-
داران اشاره به تپه کوگانک دارند و در آن اقدام به گمانهزنی میکنند .به دلیل برخود ایشان با تعدادی سفال
پیشازتاریخ و اسالمی ،از فقیر بودن تپه ازنظر سفال و آن را بیارزش تلقی میکنند و مینویسند که ارزش
ثبت در آثار باستانی را ندارد (کوثری .)1347 ،جدیترین مطالعات باستانشناسی محدوده چهارمحال و بختیاری
در سال  1353هـ .ش توسط آلن زاگـارل در مناطقی از شهرستان لردگان آغاز شد .در خالل سالهای  1356و
 1357نیز بررسی کوتاهمدتی در دشت شهرکرد انجام و گمانههایی نیز در تپه قلعهگلی لردگان حفر شد
) .Zagarell, 1975, 1982- Nissen) and Zagarell, 1975پس از انقالب اسالمی در سال  1357هـ .ش
باستانشناسی چهارمحال و بختیاری به مدت  10سال متوقف گردید .با گمانهزنی تپۀ باستانی گورگای تپه در
سال  1367هـ .ش بـه سرپرسـتی جعفر مهرکیان مطالعات باستانشناسان ایرانی در چهارمحال و بختیـاری
مجدداً آغاز شد .در سال  1369بخش بازفت توسط مهرکیان بررسی شد ( .)Mehrkian, 2001در ادامه در
سال  ،1386بررسی خسروزاده در فارسان (خسروزاده (Khosrowzadeh, 2010،1386 ،انجام شد و در سال
 1389بررسی حوزه آبگیر سد دره باد گرگک توسط لیال خسروی ( )1391انجام شد و در نهایت این منطقه در
سال  ،1389برای نخستینبار به سرپرستی علیاصغر نوروزی به مدت  30روز مورد بررسی و پیمایش قرار
گرفت.
 .5یافتههای بررسی
درنتیجۀ بررسی  210محوطه باستانی و اثر فرهنگی ـ تاریخی از دورۀ نوسنگی جدید تا دورۀ معاصر شناسایی
گردید .بقایای کشفشده شامل محوطه ،تپه ،غارها و اشگفتها ،گورستان ،پلها ،مساجد و امامزادههاست و
بقایایی از شهرهای باستانی ،سدها و بندها شناسایی نگردید .با بررسی پیمایشی دقیق ،محوطهای از دوره
پارینهسنگی شناسایی نشد ،شاید دلیل آن ارتفاع زیاد منطقه باشد که در دوران پلیستوسن در زیر یخچالها
مدفون بوده  1و یا نبود منابع سنگ خام برای تولید ابزار است .با وجود نتایج بسیار رضایتبخش بررسی،
اطالعات و دانستههای ما از سیر فرهنگها و سنتهای گذشته منطقه به علت فقدان اطالعات الیهنگاری به
ویژه در خود منطقه ناقص است .بیشک تا زمان انجام گمانهزنی و الیهنگاری در چند محوطه و تپه کلیدی
همچون تپه کوگانک ،اطالعات این بررسی مقدماتی و بر پایۀ مقایسههای گونهشناختی با نواحی زاگرس
مرکزی ،دشت شوشان ،فارس و فالت مرکزی است.
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 .5-1دورۀ نوسنگی

در مجموع  4استقرار از دوره نوسنگی شناسایی شد .این استقرارها بیشتر در دره اصلی بخش الران و متعلق به
دوره نوسنگی با سفال هستند .بیشتر استقرارهای نوسنگی شناساییشده بهصورت کوچنشین ،همسطح
زمینهای اطراف و یا تپههای کوچک هستند و پراکندگی سفال و مصنوعات سنگی بر روی سطح آنها نسبتاً
کم است .این محوطهها نهشتههای ضخیم استقراری ندارند و بیشتر در دامنههای کمشیب کوهها و تپهماهورها
دیده میشوند و معموالً در کنار آنها یک چشمه آب دائمی دیده میشود (خسروزاده1391 ،؛ خسروزاده و بهرامی-
نیا .)1391،به نظر میرسد که این استقرارها برای نخستینبار در این مرحله شکلگرفتهاند و درههایی که
پیشازاین نشانههایی از سکونت در آن به دست نیامده ،احتماالً برای نخستین بار در دوره نوسنگی با سفال به
اشغال جوامع انسانی درآمده است .تپه کوگانک ،بیدکان  ،7دراز دره  ،1و گلدره همگی نوسنگی الران هستند.
سفالهای نوسنگی بخش الران بهمانند دیگر نواحی بختیاری بسیار پوک و شکننده ،به رنگهای قرمز تیره،
قهوهای و نخودی با شاموت گیاهی که دارای ناخالصیهای شن ریز و دانههای سفید ،هستند .همه این سفالها
دستساز و دارای شاموت گیاهی فراواناند ،بهطوریکه بر سطح سفال و حتی در مقطع آن بهخوبی قابل
مشاهدهاند(جدول  )1یافتههای سطحی نوسنگی این محوطهها مشابه با دشت فارسان (خسروزاده ،1391 ،خسروزاده
و بهرامی نیا  )1391سفالهای مرحله  IIنوسنگی دشت شهرکرد (زاگارل ،)37 :1387 ،قلعه رستم Nissen and ( II
 ،)Zagarell, 1976فاز 3سیلک ( Iگریشمن ،)27 :1379 ،سفالهای موشکی و سفالهای نوسنگی تل نورآباد
فارس ،دشت رستم دو در فارس ( )Weeks et al. 2006aو رحمتآباد ( )Azizi Kharanaghi, 2013و سفال-
های نوسنگی سرفیروزآباد ( ، (Niknami And Nikzad 2012, Niknami et al. 2013سراب یاوری ( Alibaigi,
 )2013هستند.
 .2-5دورۀ مس و سنگ

با شروع دورۀ مسوسنگ تغییرات شدیدی در الگوهای مکانگزینی محوطههای این منطقه روی داده است .در
این دوره  35محوطه شناسایی گردیده است .همه محوطههای دوره نوسنگی بهجز احتماالً کوگانک ،خان
یوردی و دره دراز  ،1متروک شدند و تعدادی از محوطههای برای اولین بار در دورۀ مسوسنگ مسکون شدند.
از این تعداد  3محوطه متعلق به دوره مس و سنگ قدیم 16 ،محوطه مربوط به مسوسنگ میانی و 10
محوطه مربوط به دوره مسوسنگ جدید است .ازنظر الگوی مکانگزینی ،محوطههای این دوره مشابه با دوره
نوسنگی ،که تعدادی از آنها مربوط به یکجانشینان (؟) و تعدادی نیز منتسب به کوچنشینان است .همه
محوطههای مسوسنگ در کنار منابع آب ،کف دره اصلی ،شیبهای نسبتاً تند کوهها ،دامنه یا بر روی
تپهماهورها و حتی زمینهای سنگالخی دیده میشوند .پژوهشهای نخستین بر روی سفالهای این دوره
نشان از ارتباط قوی ساکنان بختیاری با مناطق خوزستان (شوشان میانه و جدید) (علیزاده ،)1392 ،فارس (باکون ب و
الف) ( )Alizadeh, 2003و مرکز فالت (سیلک  IIو  )IIIو تا حدودی غرب ایران است (خسروزاده  ،1391نوروزی و
دیگران  .)1392سفالهای (تصویر  ،1جدول  )1این دوره شامل سفالهابی با خمیره نخودی تیره با پوشش غلیظ
قرمز ،سفالهایی با پوشش رقیق نخودی روشن متمایل به کرم یا سبز و سفالهای خاکستری با پوشش رقیق
خاکستری یا سیاه و بسیار دودزده هستند .محوطههای مس و سنگ قدیم مانند دوره نوسنگی درجاهایی که
برای کشاورزی مناسب نیستند واقع گردیدهاند و ابعاد آنها نیز کمتر از نیم هکتار است .سفالهای این دوره با
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نام محلی اسکندری معروفند و قابل مقایسه با جعفرآباد  ،6-4نیمه نخست چغامیش ،مرحله سبز و خزینه (زاگارل،
 ،)40 :1387الیههای  17-13جوی ،الیههای  28و پایینتر بندبال (ویت و دایسون )34 :1382،و دوره شمسآباد (باکون

 )B1هستند .سفال های این دوره در بخش الران شباهت بیشتری با فارس و خوزستان دارند .پس از این دوره
یعنی در دورۀ مس و سنگ میانی وضعیت بسیار متفاوت شده است .شمار محوطهها از  3مکان به بیش از 16
مکان رسیده است .در این دوره سرتاسر دره مسکون شده است .حاشیه سرشاخههای رودخانه زایندهرود و
سرشاخههای کارون ،حاشیه شمالی و جنوبی دره اصلیترین مکانهای شکلگیری استقرارهای دورۀ مس و
سنگ میانی به شمار میروند .محوطههای واقع در تپهماهورها و میان ناهمواریها بههیچوجه دسترسی
مناسبی به اراضی مساعد کشاورزی نداشتند و بر این اساس میتوان به احتمال از آنها به محوطههای مربوط
به دامداران و یا رمهگردانان فصلی یادکرد .این دوره در منطقه بختیاری با فازهای مختلفی همچون چلهگاه،
افغان ،و شهرکرد معروف است (نک زاگارل )45-43 :1387 ،و سفالهای بخش الران مشابه با شهرکرد و چله گاه
و در کل همزمان با همزمان با دوره چغامیش (دوره چغامیش در تپه چغامیش) ،الیههای  3m-nجعفرآباد ،البههای
 5-10جوی و الیههای پایینی قبر شیخین (ویت و دایسون ،)32 :1382،بندبال الیههای  ،11-22مرحله مهمه و
بیات در تپه سبز و باکون  Aدر استان فارس (زاگارل )43 :1387 ،هستند .بنظر میرسد که نواحی بختیاری در
این دوره با نواحی فارس روابط فرهنگی بیشتری داشته ،زیرا یافتههای سفالی تشابهات بیشتری را با فارس
نشان میدهد.در دورۀ بعد یعنی دورۀ مسوسنگ جدید با افت بسیار محسوس در شمار محوطهها مواجهیم.
شمار محوطههای این دوره به  10مکان رسیده است .محوطههای این دوره هم در دشت و هم در مناطق
ناهموار و تپهماهوری واقعشدهاند .محدوده زمانی مس و سنگ جدید اساساً هم افق با دورههای اروک قدیم و
جدید ،جمدتنصر در بینالنهرین و خوزستان است (زاگارل .)52 :1387 ،سفالهای چرخساز با پوشش قرمز،
کاسههای لبهواریخته ،سبوهایی با دستههای دماغی شکل ،سینیهای بانشی از اصلیترین شکلهای ظروف
این دوره به شمار میروند.

تصویر  ،1نمونههایی از سفالهای مس و سنگ حوزه زایندهرود

کشف محوطههای فصلی در مناطق ناهموار نشان میدهد که هنوز کوچنشینی بخش عمدهای از معیشت و
زندگی مردمان دورۀ مسوسنگ جدید را شامل میشده است و در بخشهای شمالی ارتباطات بین منطقهای با
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مناطق فالت مرکزی افزایش یافته ،اما مناطق جنوبی نیز کماکان با فارس در ارتباط است (نوروزی .)1388 ،سفالهای
این دوره شامل سفالهای نخودی منقوش ،سفال قرمز ،سفال قرمز با پوشش غلیظ قرمز ،سفالهای نخودی با
پوشش غلیظ قرمز و سفال نخودی ساده هستند .این سفالها همزمان با سفالهای قرمز لپویی ( (Langsdorff
 ،and MacCown, 1942بانش ( )Alden, 2003و سیلک ( III6-7نک :گریشمن )1379 ،هستند .سفالهای این
دوره در بخش الران شباهت بیشتری با فارس و خوزستان دارند.
جدول  ،1توصیف سفالهای مس و سنگ بخش الران
1

لبه ،نخودی ،خشن ،تمپر گیاهی ،دستساز ،پخت ناکافی ،پوشش رقیق بر هر دو
سطح

خسروزاده و بهرامی نیا:1391 ،
شکل  ،14طرح 8

2

لبه ،نخودی ،خشن ،تمپر گیاهی ،دستساز ،پخت ناکافی ،پوشش پوشش رقیق هر
دو سطح

زاگارل :1387 ،شکل  ،11طرح 1

3

لبه ،نخودی روشن ،خشن ،تمپر گیاهی ،دستساز ،پخت ناکافی ،پوشش پوشش
رقیق بر هر دو سطح

زاگارل :1387 ،شکل  ،11طرح 6

4

لبه ،نخودی ،خشن ،تمپر گیاهی ،دستساز ،پخت ناکافی ،پوشش غلیظ قرمز تیره
بر هر دو سطح

زاگارل :1387 ،شکل  ،8طرح 3

5

بدنه ،نخودی مایل به کرم ،متوسط ،دستساز ،پخت کافی ،پوشش غلیظ نخودی
مایل به کرم ،نقاشی ،بیرون ،قهوهای و قرمز تیره

Delougaz and
Cantor:1996, fig 22

6

لبه ،نخودی مایل به کرم ،متوسط ،دستساز ،پخت کافی ،پوشش غلیظ نخودی
مایل به کرم بر هر دو سطح ،نقاشی ،بیرون ،قهوهای تیره

7

لبه ،نخودی ،متوسط ،دستساز ،پخت کافی ،پوشش رقیق نخودی بر هر دو سطح،
نقاشی ،بیرون ،سیاه

Herinck, Overlaet, 2003,
fig 16.8

8

لبه ،نخودی مایل به کرم ،متوسط ،دستساز ،پخت کافی ،پوشش غلیظ نخودی
مایل به کرم بر هر دو سطح ،نقاشی ،بیرون ،قهوهای تیره

هژبری نوبری و دیگران،1391 ،
لوح  ،7طرح 28

9

لبه ،نخودی ،متوسط ،دستساز ،پخت کافی ،پوشش رقیق بر هر دو سطح ،نقاشی،
بیرون ،قهوهای تیره

علیزاده :1382 ،ش G ،35

10

بدنه ،نخودی ،متوسط ،دستساز ،پخت کافی ،پوشش رقیق نخودی بر هر دو
سطح ،نقاشی ،بیرون ،سیاه

علیزاده :1382 ،ش I ،60

11

لبه ،نخودی مایل به کرم ،متوسط ،دستساز ،پخت کافی ،پوشش رقیق نخودی بر
هر دو سطح ،نقاشی ،بیرون ،قهوهای تیره

12

لبه ،نخودی ،خشن ،دستساز ،پخت ناکافی ،پوشش غلیظ قرمز بر هر دو سطح

Alizadeh, 2006: fig:53,F

13

لبه ،نخودی مایل به کرم ،متوسط ،دستساز ،پخت کافی ،پوشش رقیق نخودی بر
هر دو سطح ،نقاشی ،بیرون ،سیاه

Weeks et al. 2006b,
Fig3.165:973

14

بدنه ،نخودی ،متوسط ،دستساز ،پخت کافی ،پوشش رقیق نخودی بر هر دو
سطح ،نقاشی ،بیرون ،سیاه

علیزاده :1382 ،ش D ،41

15

لبه ،نخودی مایل به کرم ،متوسط ،دستساز ،پخت کافی ،پوشش رقیق نخودی
مایل به کرم بر هر دو سطح ،نقاشی ،بیرون ،قهوهای تیره

16

لبه ،نخودی ،خشن ،دستساز ،پخت ناکافی ،پوشش غلیظ قرمز تیره صیقلی بر هر
دو سطح

زاگارل ،1387 ،تصویر  ،12طرح 7

17

لبه ،نخودی مایل به کرم ،متوسط ،دستساز ،پخت کافی ،پوشش رقیق نخودی بر
هر دو سطح ،نقاشی ،بیرون ،قهوهای تیره

18

بدنه ،نخودی روشن ،متوسط ،دستساز ،پخت کافی ،پوشش رقیق نخودی بر هر

نوروزی و دیگران ،1392 ،تصویر
 ،8طرح 3
/Alizadeh, 2006: fig:23,M
هژبری نوبری و دیگران،6 :1391 ،

/Bernbeck,2010: 5.128
Nishiaki, 2010:14 G

Alizadeh,2003:fig22,J
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دو سطح ،نقاشی ،بیرون ،قهوهای تیره

12

 .3-5دورۀ مفرغ

با آغاز دورۀ مفرغ و پایان دورۀ مس و سنگ وضعیت منطقه دگرگونشده است .یافتههای مرحلۀ آغاز ایالمی
که شامل سفالهای لولهدار ،سفالهای لبهواریخته ،ظروف با دسته دماغی شکل و سینیهای بانشی در منطقه
تنها از یک محوطه بنام تپه کوگانک بهدستآمده است ،در این دوره شاهد افت شدید شمار محوطهها نسبت
به دوره مسوسنگ ،به  6محوطه هستیم .شاید یکی از دالیل آن عدم شناخت ما از دادههای دوره مفرغ و
حتی ایالمی نواحی بختیاری باشد .بهطور یقین نمیتوان گفت که آیا باید این منطقه را در چهارچوب قلمرو
عیالم دید یا نه ،در این دوره نزدیکترین محوطه به منطقه مورد مطالعه سیلک کاشان است که پس از دوره
آغاز ایالمی /سیلک  IV2تا اوایل عصر آهن متروک میشود (خطیب شهیدی و دیگران .)1386 ،بهطور یقین به
دلیل همجواری با خوزستان و گاهنگاری نسبی ایالم ،این منطقه در این دوره همزمان با ایالم قدیم است و باید
در ارتباط با تحوالت تاریخی این دوره مخصوصاً سلسله اوان ( 2100-2600ق .م) ،سیماشکی ( 1900-2100ق .م)
و سوکالماخ ( 1900-1500ق.م) (مظاهری و بهرامی )1393 ،بررسی شود .به نظر میرسد که ساختار اجتماعی این
منطقه در طول هزاره چهارم ق .م تا دوران معاصر با غلبه و گسترش کوچنشینی همراه بوده و طوایف کوچ-
نشین همواره حکومت مرکزی را تحت تأثیر قرار دادهاند (نوروزی .)1382 ،شاید دشتها و درههای میانکوهی
زاگرس را میتوان یکی از تأمینکنندههای جمعیت فارس ،خوزستان و بینالنهرین در نظر گرفت (علیزاده،
 .)Alizadeh, 2010،41 :1387سفالهای دوره مفرغ قدیم در منطقه بختیاری همزمان با بانش میانه و جدید در
فارس (نک :علیزاده 34 :1387 ،جدول  ،)2شوش  IIIA-Bدر خوزستان ،سفالهای عصر مفرغ چیاسبز و کموترالن
در زاگرس مرکزی ( (Schmidt et al. 1989است (ویت و دایسون.)66 :1382 ،

تصویر  ،2نمونههایی از سفالهای آغاز نگارش و عصر مفرغ

از دوره مفرغ میانی در منطقه الران ،سه محوطه شناسایی شدند .این دوره در منطقه بختیاری همزمان با
فاز انتقالی بانش به کفتری و کفتری قدیم در فارس ) ،(Sumner 2003: 53شوش  IVو  VAدر خوزستان است،
سفالهای این دوره در شوش مشابه با سفالهای ارتفاعات زاگرس است (ویت و دایسون .)43 :1382 ،از دوره
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مفرغ جدید در بخش الران دو محوطه شناسایی شد .سفالهای این دوره در منطقه بختیاری همزمان با محوطه
 KR385در کوهرنگ ( ،)Azadi, 2015همزمان با فاز کفتری میانه و جدید در فارس ;(Nickerson 1983
) ،Miller and Sumner, 2004شوش  VBو  VIدر خوزستان (ویت و دایسون )25 :1387 ،هستند.
در دوره مفرغ برخالف دورههای پیش ،درههای بسیار تنگ و دورافتاده در این دوره خالی از سکنه شدهاند.
الگوی پراکندگی استقرارهای دورۀ مفرغ الران هنوز هم ادامه الگوی استقرارهای فصلی مناطق تپهماهوری
حاشیه دره اصلی را نشان می دهد .استقرارهای این دوره چندان بزرگ نیستند .تمامی محوطههای مناطق
تپهماهوری و حاشیه دش ت کوچک و وسعتی کمتر از یک هکتار دارند .سفالهای این دوره شامل سفالهایی با
خمیره قرمز ،نارنجی و طیفهای نخودی که در حرارت کافی پختهشدهاند (تصویر  ،2جدول .)2
جدول  ،2مشخصات سفالهای آغاز نگارش و عصر مفرغ بخش الران

شماره

توصیف

مقایسه
Weeks et al.
2006bFig3.125:T
NP619
Weeks et al.
2006bFig3.125:T
NP576
لوبرون،1376 ،
شکل 34.9

1

لبه ،نخودی تیره ،ماده چسباننده شن ریز و ذرات ریز سفیدرنگ ،متوسط ،دست ساز

2

لبه ،نخودی ،ماده چسباننده شن ریز ،متوسط ،چرخساز ،پوشش نخودی بر سطح خارج و
داخل

3

لبه ،نخودی تیره ،ماده چسباننده شن ریز و ذرات ریز سفیدرنگ ،متوسط ،چرخساز ،پوشش
رقیق قهوهای تیره بر سطح خارج ،نقوش کنده بر روی شانه ظرف

4

لبه ،قرمز مایل به نارنجى ،ماده چسباننده شن ریز و ذرات ریز سفیدرنگ ،متوسط ،چرخساز،
پوشش قهوهای روشن بر سطح خارج و داخل

5

لبه ،نخودی ،ماده چسباننده شن ریز و ذرات ریز سفیدرنگ ،متوسط ،چرخساز ،پوشش
رقیق نخودی بر سطح خارج و داخل

لوبرون،1376 ،
شکل 34.1
Alizadeh, 2008:
fig:25,T

6

لبه ،نارنجی ،ماده چسباننده شن ریز ،متوسط ،چرخساز ،پوشش رقیق نخودی بر سطح خارج
و داخل

Parzinger, 2011,
Fig41: 361

7

لبه ،نخودی ،ماده چسباننده شن ریز و ذرات ریز سفیدرنگ ،متوسط ،چرخساز ،پوشش
رقیق قهوهای تیره بر سطح خارج و داخل

Weeks et al.
2006b: 3.113, 229

8

لبه ،نارنجی ،ماده چسباننده شن ریز ،متوسط ،چرخساز ،پوشش رقیق قهوهای تیره بر سطح
خارج و داخل

Helwing,
2011:30,171

9

لبه قرمز ،ماده چسباننده شن ریز ،متوسط ،چرخساز ،پوشش رقیق قهوهای تیره بر سطح
خارج

10

لبه قرمز ،ماده چسباننده شن ریز ،متوسط ،چرخساز ،پوشش رقیق قهوهای تیره بر سطح
خارج

11

لبه قهوهای ،ماده چسباننده شن ریز و کاه ،متوسط ،چرخساز ،پوشش رقیق قهوهای تیره بر
سطح خارج و داخل

Khosrowzadeh
and Zeidi 2009,
3.129:2316
Khosrowzadeh
and Zeidi 2009,
3.126:2355
Weeks et al.
2009: 3.116, 91

12

لبه قهوهای ،ماده چسباننده شن ریز ،چرخساز ،پوشش رقیق نخودی بر سطح خارج و داخل

13

لبه قرمز ،ماده چسباننده شن ریز ،متوسط ،چرخساز ،پوشش رقیق قهوهای تیره بر سطح
خارج

Schacht, 1975:7,
AA
Fahimi, 2011: 62,
2867

14

لبه نخودی تیره ،ماده چسباننده شن ریز ،متوسط ،چرخساز ،پوشش رقیق نخودی تیره بر
سطح خارج و داخل

Khosrowzadeh
and Zeidi 2009,
3.123:2497

15

لبه قرمز ،ماده چسباننده شن ریز ،چرخساز ،پوشش رقیق قرمز بر سطح خارج و داخل
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16

لبه قهوهای ،ماده چسباننده شن ریز ،متوسط ،چرخساز ،پوشش رقیق قهوهای تیره بر سطح
خارج و داخل

17

لبه قرمز ،ماده چسباننده شن ریز ،چرخساز ،پوشش رقیق قرمز بر سطح خارج و داخل

18

لبه نخودی ،ماده چسباننده شن ریز ،متوسط ،چرخساز ،پوشش نخودی تیره بر سطح خارج
و داخل

Helwing,
2011:38,246

Helwing,
2011:15,18

 .4-5عصر آهن و دورۀ هخامنشی

در آغاز عصر آهن و پایان دورۀ مفرغ وضعیت منطقه دوباره دگرگونشده است .تعداد محوطههای این دوره به
بیش از  36محوطه رسید و جمعیت منطقه برای دومینبار (یکبار در دورۀ مس و سنگ) بهشدت افزایشیافته
است .برخالف دورههای پیش ،حتی درههای بسیار تنگ و دورافتاده نیز در این دوره مسکون شدهاند .این
وضعیت در منطقه مجاور یعنی فارسان هم دیده میشود (نک؛ خسروزاده .)1391 ،از تعدد  32محوطه29 ،
محوطه برای اولین بار در دوره آهن مسکون شدند و  8عدد از کل محوطهها استقرا آنها تک دورهای است و
بعد از عصر آهن تداوم نداشتند .ازنظر گاه نگاری منطقهای و سلسلههای حکومتی در جنوب غرب ایران ،این
دوره همزمان با دوره ایالم میانه و جدید است و شاید دلیل افزایش محوطههای در عصر آهن در ارتفاعات
زاگرس مرتبط با حکومت ایالم میانه و جدید باشد و تحوالت فرهنگی ،سیاسی .و اجتماعی این دوره باید در
قالب حکومت ایالم بررسی شود .سفالهای این دوره شامل سفالهایی بارنگهای آجری ،قرمز ،نخودی ،قهوه-
ای و خاکستری که برخی از آنها پوشش رقیق دارند (تصویر  ،3جدول  .)3بیشتر سفالهای این منطقه معرف
دورههای آهن  IIو  IIIو قابلمقایسه با سفالهای محوطههای فارسان (خسروزاده ،)1391 ،وَرکبود ( Haerinck
 ،)and Overlaet, 2004چم زی مومه ( )Haerinck and Overlaet, 1998زیویه ( ،)Young, 1965بابا جان

( ،)Goff, 1985حسنلو ( )Young, 1965هستند.

تصویر  ،3نمونههایی از سفالهای عصر آهن و هخامنشی

به دلیل نبود مدارک الیهنگاری اطالعات ما از دوره هخامنشی بسیار کم است .سفالهای این دوره بسیار
مشابه با دوره آهن و حتی در برخی موارد تشخیص و جداسازی آنها در حال حاضر ناممکن است .با این
وجود ،در دوره هخامنشی تغییر محسوسی در تعداد محوطهها دیده میشود .در این دوره  11محوطه
شناسایی شد .بیشتر این محوطهها بر روی تپهماهورهای منتهی به دشت و درههای فرعی دیده میشوند و
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تعداد کمی از آنها در داخل دشت و دره اصلی قرار دارند .این الگوی مکانگزینی در درههای مجاور مانند
فارسان هم دیده میشود (نک :خسروزاده .)1391 ،همه محوطههای این دوره در بخش الران کمتر از یک هکتارند
و محوطهای بزرگتر از یک هکتار در بین آنها دیده نمیشود .سفالهای این دوره شامل سفالهایی با خمیره
قرمز روشن ،نخودی ،صورتی و نارنجی است که در برخی موارد سطح داخلی یا خارجی با پوشش غلیظ یا
رقیق نخودی و نارنجی پوشیده شدهاند (تصویر  ،5جدول  .)3این سفالها مشابه با محوطه هخامنشی شهریاری
(IIاسمعیلی جلودار و ذوالقدر ،)1393 ،محوطههای فارسان (خسروزاده ،)1391 ،پاسارگاد (استروناخ ،)1379 ،تل اسپید
( .(Petrie et al. 2006دهانه غالمان (مهرآفرین و دیگران ،)1392 ،شوش (دومیروشیجی )1376 ،هستند.
جدول  ،3مشخصات سفالهای عصر آهن و هخامنشی بخش الران

شماره
1
2

توصیف
لبه نخودی ،ماده چسباننده شن ریز ،متوسط ،چرخساز ،پوشش رقیق نخودی تیره بر

خسروزاده ،1391 ،تصویر ،7

هر دو سطح

طرح 18

لبه نخودی روشن ،ماده چسباننده شن ریز ،متوسط ،چرخساز ،پوشش رقیق نخودی

Alizadeh, 2008:
fig:23,E

لبه نخودی ،ماده چسباننده شن ریز ،متوسط ،چرخساز ،پوشش رقیق نخودی مایل به

کالیس و کالمایر،1385 ،

قرمز بر هر دو سطح

شکل  ،2طرح 9

لبه قرمز مایل به نخودی تیره ،ماده چسباننده شن ریز ،متوسط ،چرخساز ،پوشش

فهیمی ،1383 ،شکل  ،7طرح

رقیق قرمز بر سطح بیرونی

2

تیره بر هر دو سطح
3
4
5

مقایسه

لبه قرمز ،ماده چسباننده شن ریز ،متوسط ،چرخساز ،پوشش رقیق قرمز بر سطح
بیرونی

6

لبه قرمز مایل به نخودی تیره ،ماده چسباننده شن ریز ،متوسط ،چرخساز ،پوشش

Gopnik, 2000,pl3:56

رقیق قرمز بر هر دو سطح
7
8
9
10

لبه نخودی روشن ،ماده چسباننده شن ریز ،متوسط ،چرخساز ،پوشش رقیق نخودی

شیشهگر ،166 ،1384 ،طرح

تیره بر هر دو سطح

17

لبه قرمز مایل به نخودی تیره ،ماده چسباننده شن ریز ،متوسط ،چرخساز ،پوشش

خسروزاده ،1391 ،تصویر ،7

رقیق بر هر دو سطح

طرح 5

لبه نخودی ،ماده چسباننده شن ریز ،متوسط ،چرخساز ،پوشش رقیق نخودی بر سطح

کالیس و کالمایر،1385 ،

بیرونی

شکل  ،2طرح 9

لبه قرمز مایل به نخودی تیره ،ماده چسباننده شن ریز ،متوسط ،چرخساز ،پوشش

Alizadeh, 2008:
fig:21,H

لبه قهوهای تیره ،ماده چسباننده شن ریز ،متوسط ،چرخساز ،پوشش رقیق نخودی بر

کالیس و کالمایر،1385 ،

رقیق کرم بر سطح بیرونی
11
12

سطح بیرونی

76:159

لبه نخودی تیره ،ماده چسباننده شن ریز ،متوسط ،چرخساز ،پوشش رقیق قهوهای

Alizadeh, 2008: fig:24,
J, Sumner, 1986:fig
3:O
Alizadeh, 2008:
fig:24,D

لبه نخودی تیره ،ماده چسباننده شن ریز ،متوسط ،چرخساز ،پوشش رقیق بر هر دو

Alizadeh,
2008:fig:24,O,
Sumner, 1986:fig 3:F

تیره بر سطح بیرونی
13

لبه قرمز مایل به نخودی تیره ،ماده چسباننده شن ریز ،متوسط ،چرخساز ،پوشش
رقیق بر هر دو سطح

14

سطح
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 .5-5دورههای اشکانی و ساسانی

با شروع این دوران وضعیت الگوی استقرارگزینی مردمان در این منطقه تغییر کرد و مجدداً منطقه رونق و
آبادانی خود را به دست آمده آورده است .از این دوره در بخش الران  56محوطه شناسایی شد .شمار فراوان
محوطههای این دوره میتواند نشاندهنده این امر باشد ،همین وضعیت نیز در دشت فارسان قابل مشاهده
است (خسروزاده و حبیبی .)1394 ،این دوران همچون دورۀ مسوسنگ و آهن ،تقریباً تمامی منطقه دارای آثار و
بقایای استقرار است .درههای تنگ و ارتفاعات نیز طی این دوره توسط گروههای متحرک اشغال شده است .به
احتمال زیاد تعداد قابلتوجهی از این مکانها مربوط به قبرستانهای اشکانی باشد ،که در نقاط مختلف منطقه
پراکنده شدهاند .از میان کل محوطهها  30محوطه تکدورهای هستند و پس از این دوره استقرار آنها تداوم
نیافته است .سفالهای به دست آمده در این دوره عموماً نارنجی یا نخودیرنگ بوده و با چرخ ساخته شدهاند.
سفالهای این دوره بیشتر مشابه با سفالهای اشکانی فارسان (خسروزاده) و الیمایی خوزستان (نک؛ Alizadeh,
 ،1985عزیزی خرانقی و دیگران )1389 ،است.
اطالعات مربوط به دورۀ ساسانی منطقه نیز چندان زیاد نیست .مانند دورۀ اشکانی محوطهها همگی
کوچک و استقرارهای فصلی و یا دائمی در حد روستاهای کوچک ،کمتر از یک هکتار هستند .کاهش در شمار
استقرارهای مربوط به دورۀ ساسانی ممکن است به دلیل عدم شناخت کامل ما از یافتههای سطحی قابل
انتساب به این دوره طی بررسیهای سطحی باشد .زیرا ممکن است که برخی از یافتههای که متعلق به دورۀ
ساسانی هستند ،مربوط به دورۀ اشکانی و یا صدر اسالم پنداشته شده باشند (تصویر  ،4جدول .)4
 .6-5دوره اسالمی

در طی بررسی  111محوطه و اثر دوره اسالمی ( 48درصد از کل محوطهها) شناسایی شد .بهطورکلی محوطههای
شناساییشده شامل محوطههای استقراری ،پلها ،گورستان ،امامزاده و بناهایی مانند مساجد هستند .از این
تعداد یک اثر امامزاده قرون معاصر ،دو محوطه گورستانهای دوران متأخر اسالمی (قاجاری) ،دو بنای حمام
دوران معاصر و یک عدد پل است.

تصویر  ،4نمونههایی از سفالهای دوره اشکانی و ساسانی
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البته الزم به ذکر است که در میان این  111اثر منتسب به دوره اسالمی 11 ،محوطه به سبب کمبود
یافتههای سطحی و فقدان سفالهای شاخص بهطور دقیق قابل تاریخگذاری به دوران تاریخی یا اسالمی نبوده
و بهطورکلی با اصطالح تاریخ-اسالمی تاریخگذاری شدهاند .بر این اساس تعدادی از استقرارها تنها با نام دورۀ
اسالمی مشخصشدهاند .تنها بناهای شاخص ،گورستانها با سنگقبرهای تاریخدار و محوطههای استقراری با
سفال لعابدار بهطور دقیقتر تاریخگذاری شدهاند (تصویر  ،5جدول .)5
جدول  ،4مشخصات سفالهای عصر اشکانی و ساسانی بخش الران
توصیف
1
2
3

لبه نخودی تیره ،ماده چسباننده شن ریز و ذرات ریز سفیدرنگ ،متوسط ،چرخساز،

خسروزاده،1391 ،

پوشش رقیق قهوهای تیره بر سطح خارج

تصویر  ،9طرح 12

لبه قرمز مایل به نارنجى ،ماده چسباننده شن ریز و ذرات ریز سفیدرنگ ،متوسط ،چرخساز،

خسروزاده،1391 ،

پوشش قهوهای روشن بر سطح خارج و داخل

تصویر  ،9طرح 14

لبه نخودی ،ماده چسباننده شن ریز و ذرات ریز سفیدرنگ ،متوسط ،چرخساز ،پوشش

Alizadeh
1985,fig1:c

لبه قرمز مایل به قهوهای ،ماده چسباننده شن ریز و ذرات ریز سفیدرنگ ،متوسط،

شریفی،241 :1384 ،

چرخساز ،پوشش رقیق قهوهای تیره بر هر دو سطح

طرح 26

لبه قرمز تیره ،ماده چسباننده شن ریز و ذرات ریز سفیدرنگ ،متوسط ،چرخساز ،پوشش

اسمعیلی جلودار،

رقیق قرمز تیره بر هر دو سطح

مرتضایی،1391 ،

رقیق قرمز تیره بر هر دو سطح
4
5

مقایسه

کاتالوگ  ،4طرح 1
6

لبه نخودی روشن ،ماده چسباننده شن ریز ،متوسط ،چرخساز ،پوشش رقیق نخودی روشن
بر هر دو سطح

7

لبه نخودی ،ماده چسباننده شن ریز ،متوسط ،چرخساز ،پوشش رقیق نخودی بر هر دو

& Hojlund
Andersen, 1994:
243
خسروزاده،1391 ،

سطح

تصویر  ،9طرح 13

لبه نخودی تیره ،ماده چسباننده شن ریز و ذرات ریز سفیدرنگ ،متوسط ،چرخساز،

خسروی ،1385 ،شکل

پوشش رقیق نخودی تیره بر سطح خارج

 ،9طرح 17

لبه نخودی تیره ،ماده چسباننده شن ریز ،متوسط ،چرخساز ،پوشش رقیق قهوهای تیره بر

Kennet, 2002:
Fig3, type85

لبه نخودی تیره ،ماده چسباننده شن ریز و ذرات ریز سفیدرنگ ،متوسط ،چرخساز،
پوشش رقیق نخودی بر هر دو سطح

8
9
10

سطح خارج
11

لبه نخودی روشن ،ماده چسباننده شن ریز ،متوسط ،چرخساز ،پوشش رقیق نخودی روشن
بر هر دو سطح

12
13

لبه نخودی تیره ،ماده چسباننده شن ریز و ذرات ریز سفیدرنگ ،متوسط ،چرخساز،

خسروزاده و عالی،

پوشش رقیق نخودی تیره بر هر دو سطح

 ،1384طرح 5:7

لبه نخودی تیره ،ماده چسباننده شن ریز ،متوسط ،چرخساز ،پوشش رقیق نخودی تیره بر

Alizadeh
1985,fig2:R

سطح خارج

محوطههای چندانی متعلق به اوایل دورۀ اسالمی دانسته نشدهاند ،اما شمار قابلتوجهی محوطه دارای
بقایای دوره اسالمی متأخر است .از دورۀ اسالمی میانی نیز شماری محوطه کشف گردید .محوطهها و تپههای
دورۀ اسالمی اغلب در نزدیکی استقرارهای امروزی قرار دارند .امامزادهها نیز اغلب مربوط به دورۀ اسالمی
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متأخر هستند و نیز بناهای محقر و کوچکیاند که یک نمونه آنها طی بررسی شناسایی و موردمطالعه قرار
گرفت .این بنا مربوط به دورۀ معاصر است .طی بررسی نیز یک روستای متروکه معاصر بنام خلیلآباد شناسایی
شد که ساختمانهای آن از خشت و پی آنها از الشهسنگ ساختهشده بود .بر روی این محوطهها معموالً
ساختوسازهای سنگی و خشتی که دیوارهای آنها بهخوبی مشخص است و به شکل توده و پشته سنگی در-
آمده ،دیده میشود (خسروزاده.)1391 ،
 .6نتیجه
با توجه به نتایج بررسی ،آغاز استقرار در بخش الران به دوره نوسنگی جدید بازمیگردد .استقرارهای نوسنگی
(دو درصد از کل محوطهها) عمدتاً در دره اصلی و در حاشیه تپهماهورها واقعشدهاند و فاصلۀ اندکی با منابع آب
دائم یا فصلی دارند .الگوی استقراری این دوره شامل محوطههای فصلی و موقت را نشان میدهد.

تصویر  ،7نمونهای از سفالهای دوره اسالمی

در دوره مسوسنگ ( 9درصد از کل محوطهها) شاهد افزایش در تعداد محوطهها نسبت به دوره قبل هستیم
(نمودار  ،)1در دوره مسوسنگ قدیم بقایایی قابل انتساب به این دوره از  3محوطه بهدستآمده ،اما در دوره
مسوسنگ میانی است که شاهد شکوفایی استقرارها 16 ،عدد در بخش الران هستیم .در این دوره تمام
منطقه اعم از حاشیه جنوبی و شمالی و درههای موازی با دره اصلی و همچنین نقاط دورافتاده نیز مورد
سکونت و استقرار قرارگرفته است .آنچه به نظر میرسد این است که شاید این افزایش تعداد محوطهها در
دوره مسوسنگ میانی ارتباط مستقیم با جابهجاییهای مکرر کوچنشینان در داخل منطقه داشته باشد ،البته
این مطلب هنوز در حد یک فرضیه است و نیاز به بررسی و مطالعات بیشتری دارد .بیشتر محوطههای این
دوره کمتر از یک هکتار و همه آنها الگوی سکنیگزینی موقت را نشان میدهند.
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جدول  ،5مشخصات سفالهای عصر آهن و هخامنشی بخش الران
توصیف
1

لبه نخودی تیره ،ماده چسباننده شن ریز و ذرات ریز سفیدرنگ ،متوسط،

مقایسه
خسروزاده ،1391 ،تصویر  ،6طرح 7

چرخساز ،پوشش رقیق قهوهای تیره بر سطح خارج
2

لبه قرمز مایل به نارنجى ،ماده چسباننده شن ریز و ذرات ریز سفیدرنگ،

خسروزاده ،1391 ،تصویر  ،6طرح 13

متوسط ،چرخساز ،پوشش قهوهای روشن بر سطح خارج و داخل
3

لبه نخودی ،ماده چسباننده شن ریز ،متوسط ،چرخساز ،پوشش رقیق

اسدی ،1388 ،لوح 2 :4

قهوهای تیره بر سطح خارج
4

لبه نخودی ،ماده چسباننده شن ریز ،متوسط ،چرخساز ،پوشش رقیق
نخودی روشن بر هر دو سطح

5

لبه نخودی روشن ،ماده چسباننده شن ریز ،متوسط ،چرخساز ،پوشش
رقیق نخودی بر هر دو سطح

6

لبه نخودی ،ماده چسباننده شن ریز ،متوسط ،چرخساز ،پوشش رقیق
نخودی روشن بر سطح بیرونی

7
8

لبه قرمز تیره ،ماده چسباننده شن ریز و ذرات ریز سفیدرنگ ،متوسط،

سراقی و مهاجرنژاد ،1393 ،تصویر ،6

چرخساز ،پوشش رقیق نخودی تیره بر سطح بیرونی

طرح 4

لبه قرمز تیره ،ماده چسباننده شن ریز ،متوسط ،چرخساز ،پوشش رقیق

خسروزاده ،1391 ،تصویر  ،6طرح 8

قرمز تیره بر هر دو سطح
9

لبه قرمز ،ماده چسباننده شن ریز و ذرات ریز سفیدرنگ ،متوسط،
چرخساز ،پوشش رقیق نخودی تیره بر سطح بیرونی

10

لبه قرمز تیره ،ماده چسباننده شن ریز و ذرات ریز سفیدرنگ ،متوسط،

کریمیان و جاوری :1385 ،طرح 2

چرخساز ،پوشش رقیق قرمز تیره بر هر دو سطح
11

لبه نخودی ،ماده چسباننده شن ریز ،متوسط ،چرخساز ،پوشش رقیق

مرتضایی ،1383 ،لوح  ،3طرح 2

قهوهای تیره بر سطح خارج

گرچه شواهد دوره مس و سنگ جدید و اوایل آغاز نگارش از منطقه بهدستآمده ،اما از محوطههای بزرگ
و مرکزی همچون چغامیش و شوش خبری نیست .احتماالً علت این موضوع را بایستی در عوامل
زیستمحیطی و حاشیه بودن بخش الران قلمداد نمود .در این منطقه کاسه لبه واریخته و سبوهایی با دسته
دماغی شکل که نشانگر دورۀ اروک هستند ،تنها از دو محوطه بهدستآمده است .در دوره مفرغ شاهد رکود
محسوس در تعداد محوطهها به ( 6دو درصد) محوطه هستیم (نمودار  ،)1همین اتفاق نیز در دشت فارسان
رخداده است (خسروزاده ،)1391 ،اما الگوی استقرار گزینی مشابه با دوره قبل یعنی الگوهای استقرار گزینی
موقت است .همزمان با دوره آهن تعداد محوطهها به بیش از  32محوطه ( 15درصد از کل محوطهها) رسید ،البته
الزم به ذکر است که از دوره آهن  1و  2تعداد کمی محوطه شناسایی شد و شاید از دالیل آن عدم شناخت
کافی از این دوره و نبود دادههای الیهنگاری باشد .در این منطقه سفال شاخص خاکستری در چند محوطه
انگشتشمار به تعداد اندک شناسایی شد ولی بر اساس دادههای بهدستآمده ارتباط قوی با منطقه خوزستان
را نشان میدهد ،شاید در این زمان منطقه بختیاری جزئی از حکومت ایالم بوده است (خسروزاده.)1391 ،
دوره هخامنشی و بهویژه اشکانی و ساسانی ،تراکم جمعیت و محوطهها دوباره به اوج میرسد (نمودار  .)1در
طی این دوره بیش از  24( 56درصد) محوطه در این ناحیه شناساییشده است .علیرغم تعداد زیاد استقرارها،
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بازهم خبری از محوطههای بزرگتر از یک هکتار نیست .اکثر استقرارهای این دوره به نظر استقرارهای
کوچک با معیشت بر اساس دامپروری و کوچنشینی است .البته به نظر میرسد که تعدادی از این محوطهها،
گورستانهایی از این دوره باشند .اطالعات مربوط به دورۀ ساسانی منطقه نیز چندان زیاد نیست .مانند دورۀ
اشکانی محوطهها همگی کوچک و استقرارهای فصلی و یا دائمی در حد روستاهای کوچک ،کمتر از یک هکتار
هستند .بر اساس یافتههای سطحی محوطهها ،به نظر میرسد که در دوران تاریخی این منطقه نیز پیوند
محکمی با خوزستان و فارس دارد .از دوره اسالمی نیز اکثر اطالعات ما از گورستانها و بنای امامزادهها،
مساجد ،حمام ،پلهای متأخر اسالمی است .گرچه محوطههایی از قرون اولیه و میانی دورۀ اسالمی
شناساییشده ،اما به سبب فقدان سفالهای لعابدار شاخص ،تاریخگذاری دقیق این محوطهها دشوار است.

نمودار  ،1محوطههای شناساییشده دورههای مختلف در بخش الران

با توجه به نتایج حاصل از بررسی ،وضعیت زیستمحیطی بخش الران که متشکل از درههای اصلی و فرعی
با منابع فراوان آب دائم و فصلی و ارتفاع بسیار زیاد منطقه ،تأثیر به سزای بر مکانگزینی و شکلگیری
استقرارهای این دوره داشته است .به نظر میرسد که در تمامی دورهها تراکم اصلی استقرارها در درههای
مرکزی است .علت این وضعیت را باید در غنای زیست ـ محیطی این بخش از دره یعنی حاشیه زایندهرود،
سرشاخههای آن و مسیرهای کوچرو این منطقه جستجو کرد .از طرف دیگر تنها نقطه قابل بهرهبرداری برای
کشاورزی همین قسمت از بخش الران است .ارتفاع زیاد منطقه و دیگر عوامل زیستمحیطی باعث شده که
این منطقه چراگاه ییالقی مناسبی برای کوچنشینان متحرک باشد .باید یادآوری کنیم که نتایج حاصل از
بررسی به سبب فقدان اطالعات الیهنگاری قابلاطمینان در منطقه ،نسبی و قابلتغییر است و بایستی در آینده
با انجام کاوشهای الیهنگاری در چند محوطه شاخص دره ازجمله تپه کوگانک که بر اساس یافتههای سطحی
آن دارای دورههای مس و سنگ تا اواخر اسالمی است ،مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد.
تشکّر و قدردانی
از ادارۀ کل میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری و از اعضای هیئت که در
به ثمر رسیدن این پژوهش از هیچ کوششی فروگذار نبودند ،صمیمانه سپاسگزاری میکنیم.
پینوشت
 .1هربرت رایت معتقد است که خط برف دائمی در ارتفاعات زاگرس در دوران اوج یخچالی 1800متر بوده است (ر.کWright :.
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.)1962
 .2آغاز دوره ایالم میانه را معموالً از حدود  1500ق.م در نظر میگیرند و شامل سه مرحله کیدینویدها ،ایگی¬هالکیها و
شوتروکیها هستند و بنا به متون اکدی ،در این زمان عنوان پادشاه «شوش و انشان» یا طبق متون ایالمی پادشاه «انشان و
شوش» استفاده میشده است (پاتس.)293 :1385 ،
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دانش آموخته کارشناسی ارشد باستان شناسی دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکز
تاریخ دریافت1395/8/8 :؛ تاریخ پذیرش1397/3/30 :

چکیده
تپه میمنتآباد در مجاورت روستای میمنتآباد و در فاصله  25کیلومتری تهران قرار دارد .پژوهشهای باستانشناسی در تپه
میمنتآباد به سرپرستی روحاهلل یوسفی با هدف الیهنگاری در هر دو برجستگی اصلی شمالی و جنوبی این محوطه صورت گرفت.
در مجموع در تپه میمنتآباد براساس الیهنگاری ،یک دوره فرهنگی مسسنگی جدید شناسایی شده است .کاوش الیهنگاری در
تپه میمنتآباد و ارائه جدول گاهنگاری آن منجر شد تا اطالعات جدید از دورههای فرهنگی و بهویژه در مورد عصر مسسنگی
جدید (سیلک  III6,7و سیلک  )IV1در این تپه آشکار گردد .همانطور که میدانیم عصر مسسنگی جدید دارای دو فرهنگ با
سبکهای سفالی متفاوت است که در سرتاسر شمال مرکز فالت ایران تداوم داشته است .این گزارش با درنظرگرفتن دو برجستگی
مجزا از هم که از نظر توالی گاهشناختی در امتداد هم و در طی دورههای زمانی متفاوتی مسکون بودهاند ،به ارائۀ گزارش کارگاه
شمالی و تکیه بر دادههای سفالی پرداخته تا بتواند تصویر مناسبتری از فرایند تحوالت قابلمطالعه در محوطه را ارائه نماید.
مطالعۀ گونهشناختی یافتههای باستانشناسی محوطه نشانگر شباهتهای نزدیکی میان مراحل استقراری این محوطه با
فرهنگهای شناختۀشدۀ مرکز فالت ایران از دشت قزوین تا کاشان و سایر محوطههای مشابه در سرزمینهای پست و بلند ایران
در نیمۀ هزارۀ چهارم ق.م .و اواخر آن است .در این مقاله به توصیف و طبقهبندی سفالهای اواخر هزاره چهارم ق.م .در این
محوطه پرداخته خواهد شد که در خالل کاوش بهدست آمده و با سایر سفالهای مشابه دیگر مناطق از جنبههای مختلف مقایسه
خواهند شد.
واژههای کلیدی :شمال مرکز فالت ایران ،میمنتآباد ،مسسنگی جدید ،سیلک .IV1
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 .1مقدمه
دشواریهای زیستمحیطی در مرکز فالت ایران مشخصههایی هستند که بر فرهنگهای ساکن منطقه در
طول هزارههای متمادی تأثیراتی ایجاد نموده و بهمثابه قالبی ،خمیرۀ فرهنگهای پیشازتاریخی را در درون
خود شکل داده است .در بازه زمانی هزاره چهارم تا هزاره سوم ق.م .تغییرات شگرفی بهخصوص در خاور
نزدیک به منصه ظهور رسید .به لحاظِ زمانی ،آخرین مرحلهی توسعهی فرهنگی جوامع پیشازتاریخیِ مرکز
فالت ایران تا پیش از دورهی آغاز نگارش با مشخصهی سفالینه های تپه قبرستان و سگزآباد در دشت قزوین و
سیلک در حاشیهی شمالیِ کویرِ مرکزی شناخته میشود که در ادبیاتِ سنتی باستانشناسی ایران به
سفالهای «سیلک  »III6,7معروف هستند ( .)Ghirshman, 1933: 235پایان این دوره در مرکز فالت و ورود
به دورهی آغاز نگارش با عناوینِ اُروک و آغازِ ایالمی شناخته میشوند (یوسفی زشک.)20 :1389 ،
به لحاظ زمانی ،عصر مسسنگی جدید در شمال مرکز فالت ایران براساس نتایج رادیوکربنهای منتشرشده
از تپه قبرستان ،قلی درویش ،سیلک جنوبی ،اریسمان در تاریخی بین  3700تا  3400ق.م .تاریخگذاری
میشود ( .)Fazeli Nashli et al. 2013: 107تحقیقات انجام شده اخیر در تپه سیلک جنوبی حاکی از تاریخ
 3710تا  3490ق.م .و  3760تا  3510ق.م .برای دوره مسسنگی جدید است که نشان از پایان دوره
مسسنگی جدید در  3500ق.م .دارد ( .)Nokandeh 2010دوره مسسنگی جدید در تپه قبرستان در تاریخ
 3550ق.م .متروک شده است .جدیدترین تاریخهای رادیوکربن از دوره مسسنگی جدید (سیلک  )III6-7در
تپه سگزآباد به قبل از  3550ق.م .برمیگردد (فاضلینشلی و دیگران .)153 :1390
شاخصه دوره مسسنگی جدید ،سفالینههای تپه قبرستان و سگزآباد در دشت قزوین ،سیلک در حاشیه
شمالی کویر مرکزی است که به سفالهای سیلک  III6,7معروف هستند .سفالهای شاخص این دوره از نوع
نخودی و کِرِم بسیار ظریف و منقوش و ساده هستند .فرمهای این سفالها ،شامل :فنجانها ،کاسههای عمیق
با کفهای تخت و انواع پایهدار با دیواره محدب و ظروف با لبهبرگشته به بیرون است .سفالهای این دوره
دارای پوشش گِلی غلیظ بوده و رنگ آنها در طیف نخودی متمایل به زرد تا کِرِم کمرنگ قرار دارند .ماده
افزوده این سفال ها ترکیبی از مواد غیرآلی ،مانند شن نرم است و گِل آن بهخوبی ورز داده شده است .طی این
مرحله همگونی منطقهای در قالب سنت و سبک ساخت این سفالها به اوج خود میرسد .تنوع نقوش شامل
ترکیبی از نقوش گیاهی ،حیوانی و هندسی است ( .)Fazeli et al. 2013: 116پایان دوره مسسنگی جدید در
مرکز فالت ،ناپدیدشدن سفالهای کالسیک دوره سیلک  III6,7و فراوانی سفالهای خشن چرخساز
نخودیرنگ و سفالهای خاکستری-سیاه است .ظهور این سفالهای جدید در قالب سفالهای لبهواریخته،
سینیها و سفالهای نخودی با تزئینات کَنده قابلمقایسه با مجموعه سفالهای شوش آکروپل الیههای 16-
 ،14bتپهیحیی الیه  ،IVcسیلک  IV2در ایران هستند (La Brun 1971; Ghirshman 1939; Lamberg-
 .)Karlovsky 1970اکثر محوطههای آغازایالمی بر روی خاک بکر شکل گرفتهاند و ضرورتاً نشانهای از ادامه
سنتهای دوره مسسنگی جدید را در خود ندارند .در محوطههای دشت قزوین درحالیکه سفالهای دوره
قبل ناپدید میشوند جایگزینی سفالهای کوراارس در تمامی الیهها قابل مشاهده است.
هدف این مقاله ،بررسی و مطالعه سفال دوره مسسنگی جدید براساس کاوش الیهنگاری در محوطه
میمنتآباد است که در آن به ویژگیهای منطقهای نمونههای سفالی بهدستآمده از کاوش این محوطه اشاره
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میشود .مطالعه سبکشناختی یافتههای باستانشناسی محوطهی میمنتآباد ،نشانگر شباهتهای نزدیکی
است که بین مراحل استقراری مختلف آن با فرهنگهای شناختهشدهی مرکز فالت ایران از دشت قزوین تا
کاشان در نیمهی دوم هزارهی چهارم ق.م .و اواخر آن وجود دارد .از آنجاییکه توالی منظم و قابلتوجهی در
تداوم الیههای فرهنگی آن وجود دارد ،مطالعهی دقیقتری از فرایند تحوالت حاکم بر این دورهی زمانی را
امکانپذیر میسازد .پژوهش در این مقاله مبتنیبر مقایسه دادههای بهدستآمده از محوطهی میمنتآباد با
تپههای قبرستان ( ،)Fazeli et al. 2013; Majidzadeh 1976ازبکی (مجیدزاده  ،)1389سیلک جنوبی (
 )Ghirshman 1939; Nokandeh 2010و گودین تپه ( )Gopnik & Rothman 2011میباشد.
 .2محوطه میمنتآباد رباطکریم
 .1-2موقعیت جغرافیایی

محوطه میمنتآباد در شهرستان رباطکریم و در موقعیت " 35029'484طول شمالی و" 51010'805عرض
شرقی ،در فاصله حدود  25کیلومتری جنوبغربی شهر تهران و در فاصلهی حدود  500متری جنوب روستای
میمنتآباد واقع شده است (نقشه  .)1در  500متری شمال محوطه ،دبستان روستای میمنتآباد ،در  100متری
جنوبی آن کارگاههای صنعتی و گاوداری قرار دارند و در جبههی شرقی و غربی آن نیز زمین کشاورزی واقع
شده که تا دامنهی عرصه محوطه پیشرَوی کرده است .در فاصله  300متری شرق محوطه ،رودخانهی
شادچای (شاهچای) ،یکی از انشعابات اصلی رود کرج جریان دارد .در فاصله حدود  1/5کیلومتری شمالغربی آن
سیاهکوه واقع شده که دارای معدن منگنز در حال استخراج و یک معدن قدیمی مس متروکه است .این
محوطه نخستینبار توسط حسن فاضلینشلی شناسایی شد (فاضلی  .)210 :1380پس از آن حسن باقری در سال
 1380محوطه را بررسی نمود و در سال  1385سجاد علیبیگی به تعیین حریم و نشانهگذاری این محوطه
پرداخت و بر اساس مطالعه مجموعه سفالهای محوطه ،میمنتآباد را از دوران مسسنگی جدید و قرون میانی
دورهی اسالمی معرفی کرده است (علیبیگی  . )1385محمدرضا نعمتی و فرشید مصدقی هم در همایش
باستانشناسی عصر مفرغ ایران این محوطه را به عنوان محوطهای از دوران آغاز عصر مفرغ معرفی کردند .این
محوطه در تاریخ  1379/12/25به شماره  3107در فهرست آثار ملی به ثبت رسید .بررسی روشمند محوطه
در تیرماه  1389در دو مرحله زمانی ،طی حدود ششماه عملیات میدانی و مطالعاتی توسط قاسم رحیمی
انجام شد (یوسفیزشک 1389؛ )10؛ همچنین کاوش الیهنگاری این محوطه به سرپرستی نگارنده در مردادماه
 1389صورت پذیرفت.
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نقشه  :1نقشه ارتفاع رقومی محوطه میمنت آباد (یوسفیزشک )203 :1389

 .2-2روش کاوش

فصل اول فعالیتهای میدانی در محوطهی باستانی میمنت آباد که از دو برجستگی نسبتاً کم ارتفاع و البته کم
وسعت قدیمیتر جنوبی و جدیدتر شمالی تشکیل شده ،در شهریور و مهرماه  ،1391با ایجاد دو کارگاه
جداگانه بر روی هریک از برجستگیها و تنها بهمنظور الیهنگاری به انجام رسید (تصویر  .)1نتایج حاصل از این
کاوش منجر به شناسائی شواهدی از چهار مرحلهی استقراری مختلف شد که شامل دو مرحله معماری و
نهشتهگذاریهای قابلمقایسه با دورههای فرهنگی شناسایی شدهای مانند سیلک  ،III6قبرستان  IIو  IIIو
بخشی از قبرستان  IVو ازبکی  V-VIIو دورریزها و نهشتههای استقراری دورهی سیلک  III7بود .در طرف
مقابل ،یافته های کارگاه شمالی نیز حاکی از تداوم استقرار بین دو برجستگی شمالی و جنوبی بود که شامل
سه مرحلهی استقراری قابلمقایسه با دورههای سیلک  III7و قبرستان  IV6-1و ازبکی  VIIو  VIIIهستند.
ضمن اینکه مرحلهی متأخرتر در برجستگی شمالی ،با شو اهد معماری قابل توجهی نیز همراه است .این
گزارش با در نظر گرفتن دو برجستگی مجزا از هم که از نظر توالی گاهشناختی در امتداد هم و در طی
دورههای زمانی متفاوتی مسکون بودهاند ،از قدیم به جدید و با اولویت ارائهی گزارش کارگاه شمارهی  1در
برجستگی شمالی و تکیه بر دادههای سفالی نگاشته شده است تا بتواند تصویر مناسبتری از فرایند تحوالت
قابلمطالعه در محوطه را ارائه نماید.
 .3-2کارگاه شمارۀ  ،1برجستگی شمالی

کارگاه شمارۀ  2به ابعاد  3×3متر با دارابودن  3متر الیههای فرهنگی مختلف ،به منظور اطمینان از تداوم
الیههای خاک بکر تا عمق سهو نیم متری مورد کاوش قرار گرفته و مجموعاً شواهدی از سه مرحلۀ استقراری و
 27لوکوس از آن به دست آمده است (تصویر  2و  3و جدول .)1
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تصویر  :2کارگاه شماره  1بر روی برجستگی شمالی

تصویر  :1موقعیت برجستگیها و کارگاهها (کارگاه  1در
برجستگی شمالی و کارگاه  2در برجستگی جنوبی)،
(یوسفیزشک .)1389

تصویر  :3مجموع مراحل استقراری کارگاه شمارۀ 1
جدول  :1طبقهبندی و دورهبندی الیههای میمنتآباد
نوع نهشته/ساختار

دوره

ردیف

فاز الیهنگاری

شماره لوکوس

نوع لوکوس

............
........

1

...

101

نهشته

خاک سطحی

2

IV

102

ساختار

دیوار خشتی

3

IV

103

ساختار

سکوی خشتی

مسسنگی جدید

4

IV

104

ساختار

آتشدان

مسسنگی جدید

5

IV

105

نهشته

پرشدگی  /خاکستر

مسسنگی جدید

6

IV

106

نهشته

پرشدگی/آوار متراکم

مسسنگی جدید

7

IV

107

نهشته

پرشدگی/آوار متراکم

مسسنگی جدید

8

IV

108

نهشته

پرشدگی/آوار

مسسنگی جدید

9

IV

109

ساختار

کف گِلی

مسسنگی جدید

10

IV

110

ساختار

کف آتشدان

مسسنگی جدید

11

IV

111

ساختار

کف گِلی

مسسنگی جدید

12

IV

112

نهشته

پرشدگی استقراری

مسسنگی جدید

13

IV

113

نهشته

کف

مسسنگی جدید

14

IV

117

ساختار

کف سازی

مسسنگی جدید
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15

IV

118

ساختار

کف ساز ی

مسسنگی جدید

16

IV

119

ساختار

اندود گِلی دیوار

مسسنگی جدید

17

IV

120

ساختار

اندود گِلی دیوار

مسسنگی جدید

18

IIIb

114

نهشته

پرشدگی استقراری

مسسنگی جدید

19

IIIb

115

ساختار

گودال زباله

مسسنگی جدید

20

IIIb

116

ساختار

پرشدگی استقراری

مسسنگی جدید

21

IIIb

121

نهشته

کف استقراری

مسسنگی جدید

22

IIIa

122

ساختار

آتشدان

مسسنگی جدید

23

IIIa

123

نهشته

گودال زباله

مسسنگی جدید

24

IIIa

124

نهشته

پرشدگی استقراری

مسسنگی جدید

25

IIIa

125

نهشته

پرشدگی استقراری

مسسنگی جدید

26

IIIa

126

نهشته

پرشدگی استقراری

مسسنگی جدید

27

…

127

نهشته

خاک بکر

..............

منبع :نگارندگان

 .3مراحل استقراری کارگاه شمالی محوطه میمنتآباد
 .1-3مرحلة استقراری (IIIa )Phase

این مرحله از استقرار در محوطه که با توجه به یافتههای موجود اولین مرحلۀ استقراری کارگاه شمارۀ  1و
قدیمیترین مرحلۀ استقراری شناسایی شده در برجستگی شمالی محوطه در فصل اول کاوشهای
باستانشناختی محوطۀ میمنتآباد رباطکریم میباشد ،مستقیماً بر روی خاک بکر قرار گرفته است و متشکل
از چهار لوکوس مجزا میباشد .با توجه به عدم وجود آثار سازههای معماری و با در نظر گرفتن توالی
نهشتهگذاری به شکل الیههای پیدرپی در این مرحلۀ استقراری چنین بهنظر میرسد که محل کارگاه شمارۀ
 1در این مرحله از استقرار ،قسمتی از یک فضای باز بوده است .یافتههای این فاز شامل سفال ،استخوان
حیوانی ،جوش کوره ،مهرۀ گِلی ،شئ با کاربری نامعلوم ،ابزار سنگی ،قطعه سنگ گچ ،قیر ،سنگ ساب ،مهره و
نمونه کربن  14است.
یافتههای سفالی این مرحلۀ استقراری متشکل از حداقل سه گونۀ سفالی مختلف است که گروه اول مربوط
به تداوم قابلتوجهِ گونۀ سفالهای قرمز ساده ( )Simple Red Waresاست که البته با توجه به کاهش ابعاد
فضای موردکاوش در این مرحله از نظر آماری با کاهش قابلمالحظهای روبرو میشوند .گروه دیگر سفالهای
رایج در این مرحله ظروف سفالیِ زاویهدار نخودیرنگ ساده ( )Carinated Plain Buff Waresهستند که
کاسههایی با اندازههای تقریباً استاندارد بوده و در میان آنها انواع زاویهدار و منحنی و نیز انواع با کفهای
تخت یا پایهدار را نیز میتوان یافت .گروه دیگری از سفالهای رایج در این مرحله ،گونۀ منقوشی است که از
آن با عنوان سفال استاندارد منقوش سیاه روی نخودی ( )Standard Black on Buff Waresیاد میشود.
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 .3-2مرحلة استقراری (IIIb )Phase

این مرحلۀ استقراری در کارگاه شمارۀ  1شرایطی کامالً مشابه مرحلۀ استقراری پیشین داشته و متشکل از
الیههایی از نوع نهشتههای استقراری و فاقد معماری است که تنها دلیل تفکیک آن از مرحلۀ قبلی کفی نسبتاً
کوبیده شده ،ظاهراً در فضای باز استقرار است که با توجه به تراکم و تمرکز قطعات بزرگتری از سفال که اغلب
شکستگیهای تیز و تازهای داشته و بر روی بافت نسبتاً متراکمی نهشته شدهاند ،تقویت شده و از مرحلۀ
استقراری پیشین جدا شدهاست .یافتههای سفالی این مرحلۀ استقراری نیز همچون مرحلۀ قبل متشکل از
انواع سفالهای قرمز ساده ( ،)Simple Red Waresسفالهای استانداردِ با نقش سیاه بر روی زمینۀ نخودی
( )Standard Black on Buff Waresو سفالهای زاویهدار نخودی رنگ ساده ( )CPBهستند که بدون
تغییرات قابلتوجهی تداوم مییابند.
 .3-3مرحلة استقراری (IV )Phase

این فاز آخرین فاز بر روی تپه شمالیِ محوطه میمنتآباد میباشد که مربوط به دوره اُروک و آغاز شهرنشینی
بوده است .این فاز متشکل از یک فضای معماری بوده که با کفی گِلی از فاز استقراری پایینتر جدا میشود.
معماری این فاز بسیار مهم است ،چرا که تا حدود زیادی از نوع تکنیک ساخت بنا در این دوره خبر میدهد.
یکی از نکات مهم در آن دیواری می باشد که تا دو دیواره شمالی و جنوبی ترانشه امتداد پیدا میکند .این
دیوار خشتی عریض در راستای شمالشرقی-جنوبغربی قرار دارد و فضای کارگاه کاوش را به دو قسمت
نامساوی تقسیم میکند که قسمت بزرگتر در غرب کارگاه قرار گرفته و متعلق به فضای باز بیرون دیوار بوده
و قسمت کوچکتر شرقی فضای سرپوشیده ای با یک اجاق نسبتاً بزرگ است که به شکل سکوئی مستطیل
شکل درون دیوار کار گذاشته شدهاست .این دیوار از جنس خشت و بههمراه شاموت کاه میباشد .طول این
دیواره خشتی  532سانتیمتر و عرض آن  11سانتیمتر بوده و فاصله بین خشتها  3سانتیمتر است .تکنیک
ساخت این دیوار خشتی از دو ردیف خشت در میانه دیوار بهصورت خوابیده و دو ردیف خشت در کنار هم
بهصورت ایستاده در دو طرف خشتهای خوابیده تشکیل شده است .خشتها مستطیل شکل هستند .هرچند
وجود یک آتشدان در قسمت داخلی بنا مسجّل است ولی از کاربری بنا به دلیل محدود بودن فضای کاوش
نمی توان حرفی زد .با توجه به اندودهایی که به صورت مکرر در روی آتشدان دیده میشود میتوان گفت که
در چند دوره مورد بازسازی و مرمت قرار گرفته است .یافتههای این فاز شامل قطعات فراوان سفال ،استخوان
و فک حیوانی ،ابزار سنگی ،مهره سنگی ،جوش کوره ،نمونه کربن  ،14شیء برنزی ،قیر ،و شیء با کاربری
نامعلوم است .یافته های سفالی این مرحلۀ استقراری حکایت از آن دارد که تولید سفالهای قرمز ساده
( )Simple Red Waresکامالً متوقف شده و سفالهای با نقش سیاه بر روی زمینۀ نخودی ( Standard Black
 )on Buff Waresنیز تنها با برخی از اشکال خاص شامل ساغرهای پایهبلند منقوش تداوم مییابند .تولید
سفالهای زاویهدار نخودی رنگ ساده ( )CPBنیز ظاهراً همراه با تولید سفالهای نخودی ساده ()Buff Wares
ادامه پیدا میکند.
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 .4گونهشناسی
 .1-4گونهی سفالهای قرمزِ ساده ()Simple Red Wares

این گونۀ سفالی بسیار منسجم که به واسطۀ رنگ قرمز و گاهاً قرمز دودزدۀ ساده و بدون تزئین ،خشونت
ظاهری بهویژه در سطح خارجی ،مادۀ افزودۀ ترکیبی گیاهی و کانی و گاه فقط گیاهی فراوان ،تُردی ناشی از
ورزدیدگی ناکافی و خللوفرج بسیار و البته نحوۀ پخت ،شکلشناسی منحصربهفرد و دستساز بودنش
بهسادگی قابل تشخیص است (تصویر  ،)4حدود  9درصد کل مجموعۀ مورد مطالعه را شامل میشود .اشکال
بهدستآمده از این نوع سفال اغلب شامل کاسهها و الوکهای نسبتاً عمیق ساده و ظروف شکمدار با کف
تخت است .ویژگیهایی ،نظیر برخی اشکال منفرد ،دستههای شاخیشکل و برخی اشکال لبهها نیز در میان
آنها مشاهده میشود .قدیمیترین نمونههای منتشرشدۀ قابلمقایسه با این گونۀ سفالی ،دیگچههایی با
دستههای شاخیشکل ،حاصل از فعالیتهای میدانی مجیدزاده در محوطههای قبرستان و ازبکی هستند (تصویر
 )5که وی در هر دو مورد آنها را به دورۀ استقراری قبرستان  IIIالیههای  ،8-7که آنرا مابین دورههای
سیلک  III5و  III6معرفی کرده و معرف فرهنگ مستقلی در دو محوطۀ یادشده میداند نسبت داده است
(Majidzadeh 1976: 284؛ مجیدزاده  .)45 :1389اگرچه مطابق هر دو گزارش ایشان این نوع ظروف سفال
خاکستری معرفی شدهاند ،اما تصویر ارائه شده از نمونۀ ازبکی (ازبکی  )VIنمونهای دودزده از یک سفال
نخودیرنگ بوده است (همان .)335 :نمونههای جدیدترِ این نوع از ظروف به استناد گزارش مجیدزاده ،سفالی
است که بهعنوان یک نمونه سفال خشن ،با پوشش گِلی غلیظ قرمز-نخودی ،بدون تزئین و با مادۀافزودۀ
گیاهی توصیف شده و کاوشگر آنرا به دورۀ دوم قبرستان که همزمان با سیلک  III4-5میباشد ،نسبت داده
است .تولید و کاربرد این گونۀ سفالی از ابتدای استقرار در محوطۀ باستانی میمنتآباد در مرحلۀ استقراری  Iتا
مرحلۀ ماقبل آخر استقرار در محوطه ،یعنی مرحلۀ استقراری  IIIbکه با تحوّالت شدید فرهنگی ،اجتماعی،
سیاسی و اقتصادی در کل مرکز فالت ایران همراه است ،تداوم داشته است.

تصویر  :4گونهی سفالهای قرمزِ ساده (( )Simple Red Waresیوسفیزشک.)1389 ،
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تصویر  :5اشکال مقایسهای مربوط به گونهی سفالهای قرمزِ ساده (( ،)Simple Red Waresیوسفیزشک( )1389 ،نگارندگان)

 .2-4گونهی ظروف سفالیِ زاویهدار نخودیرنگ ساده ()Carinated Plain Buff Wares

از انواع سفالهایی که تولید آن در مرحلۀ استقراری  IIIآغاز شده و در مراحل بعدی به یکی از انواع سفالهای
غالب هر مرحله تبدیل میشود ،انواعی از ظروف سفالیِ زوایهدار نخودیرنگ ساده ( Carinated Plain Buff
 )Waresهستند که همگی بدون استثنا چرخ ساز بوده و جز در موارد اندکی که از پوشش گِلی برای پرداخت
سطح آنها استفادهشده ،اغلب ساده و فاقد پرداخت ثانوی (پرداخت پس از اتمام مرحلۀ شکلدهی) هستند (تصویر
 .)6این گونۀ سفالی حدود  20درصد از کل مجموعۀ مورد مطالعه را شامل میشود که پراکندگی آن تنها
منحصر به مراحل استقراریِ پس از مرحلۀ  IIbتا مرحله استقراری  IIIbمیباشد .اشکال رایج در این گونۀ
سفالی شامل ظروفی با بدنههای زاویهدار است که دهانههای تنگ ظروف با فاصلۀ اندکی در باالی این زاویه
قرار دارد و به نظر میرسد شامل دو نوع از کفهای تخت و نمونههای پایهدار بودهاند .با وجود اینکه نمونههای
منقوش با اشکال مشابه این گونۀ سفالی نیز در این مرحله شناسایی شده ،این گونۀ سفالی اساساً ساده و
غیرمنقوش بوده است .در بین مجموعۀ یافتههای سفالی سیلک ،هیچ نمونهای برای این گروه از سفالهای
میمنتآباد یافت نمیشود .اما در میان سفالهای معرفیشده در گزارش قبرستان ،نمونههای مطلوبی برای
مقایسه با این مجموعه وجود دارد که همگی آنها در کنار سفالهای لبهواریخته و انواعی که از آنها بهعنوان
ظروف کفنخبُر یاد میشود ،بدون استثناء به دورۀ قبرستان  IVنسبت داده شدهاند ( Majidzadeh 1976:
 .)288در گزارش کاوش های مجموعۀ ازبکی نیز تعداد اندکی از این نوع ظروف در میان سفالهای منسوب به
عصر آهن و دورۀ مادِ مارالتپه مشاهده شده که به  1.25سانتیمتر ابتدائیِ الیهها تعلق داشته و به سبب
وجود کاسههای لبهواریختۀ اُروکی در سطح محوطه ،میتوانسته مربوط به الیههای مضطرب و یا جابهجائی
اتفاقی قطعات سفالی بوده باشد (مجیدزاده  .)182 :1389از دیگر محوطههایی که شواهدی از حضور این گونۀ
سفالی را به نمایش میگذارند ،گودین تپۀ نهاوند است که نمونههایی از دورۀ گودین  VIرا در اختیار میگذارد
(تصویر .)Rothman and Gopnik 2011: 82( )7
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تصویر شماره  :6گونهی ظروف سفالیِ ظروف سفالیِ مصرفیِ زورقی نخودیرنگ ساده (،)Carinated Plain Buff Wares
(یوسفیزشک.)1389 ،

تصویر  :7مقایسهی اشکال مربوط به گونهی ظروف سفالیِ ظروف سفالیِ مصرفیِ زورقی نخودیرنگ ساده (( ،)CPBنگارندگان)

 .3-4مجموعة سفالهای نخودی ساده ()Buff Wares

یکی دیگر از انواع سفالهایی که تولید آن در مرحلۀ استقراری  IIIآغاز شده و در مراحل بعدی بهیکی از انواع
سفال های غالب هر مرحله تبدیل می شود ،انواعی از ظروف سفالیِ غیرمنقوش نخودیرنگ ساده ( Buff
 )Waresهستند که همگی بدون استثنا چرخ ساز و دارای پوشش گِلی غلیظ بوده و جز در مواردی معدود
سطح خارجی آنها کامالً پرداخت شده و داغدار است .این نوع از سفالها با خمیرهای که از مادۀافزودۀ معدنی
(ماسۀ نرم) در آنها استفاده شده حدود  20درصد از کل مجموعۀ مورد مطالعه را دربر میگیرند (تصویر  .)8این
نوع سفالها از مرحلۀ استقراری  III0آغاز شده و تا پایان استقرار در میمنتآباد ادامه پیدا میکنند .با وجود
اینکه بهنظر میرسد این نوع از سفالها انواعی کاربردی و پرمصرف بوده باشند ،در بین مجموعۀ یافتههای
سفالی سیلک ،نمونۀ قابل مالحظهای برای مقایسه مشاهده نمیشود و بهنظر میرسد که چند نمونۀ معدود
ارائهشده نیز بیشتر با سفالهای اُروکی مرتبط بوده باشند ( .)Ghirshman 1938: 266-268در میان سفالهای
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معرفی شده در گزارش قبرستان نیز تکنمونهای بیش یافت نمیشود که ظرفی نسبتاً کوچک با بدنهای
زاویهدار بوده و نمونههای مشابه آن در میمنتآباد نیز قابل مشاهده است ( .)Majidzadeh 1976: 288در
گزارش کاوشهای مجموعۀ ازبکی نیز تعداد اندکی از این نوع ظروف در میان سفالهای نسبت دادهشده به
عصر آهن و دورۀ ماد مارالتپه مشاهده میشود که در مشابهت با نمونههای  CPBبه الیههای  1.5متر ابتدائیِ
محوطه تعلق داشته و به سبب وجود کاسههای لبهواریختۀ اُروکی در سطح محوطه ،میتوانسته مربوط به
الیههای مضطرب و یا جابهجائی اتفاقی قطعات و شاید حتی اشتباهات کاوشگر بوده باشد (تصویر ( )9مجیدزاده
.)180 :1389

تصویر  :8سفال نخودی ساده با پوشش گِلی غلیظ ( Plain

تصویر  :9مقایسهی اشکال مربوط به مجموعهی مجموعهی

( ،)Slipped Buff Waresنگارندگان).

سفال نخودی ساده با پوشش گِلی غلیظ ( Plain Slipped
( ،)Buff Waresیوسفیزشک.)1389 ،

 .4-4گونة سفال سیاه روی نخودی استاندارد ()Standard Black on Buff Wares

سفالهای  SBoBگونۀ شناختهشدهای در مرکز فالت ایران هستند و اغلب شامل انواع کاسهها و جامهای
پایهدار و بدونپایۀ منقوش با بدنههای زاویهدار میباشند .به لحاظ فنی نیز بارزترین صفت مشخصۀ سفالهای
این مرحلۀ استقراری در میمنتآباد وجود همین سفال های منقوش با نقوش سیاه بر روی زمینۀ نخودی
 SBoBاست که از نظر تزئینات و شکلشناسی ،قالبی مشخص و تا حد زیادی پیشبینیپذیر دارند و همین امر
نیز سبب نامگذاری آن ها به عنوان یک گونۀ سفالی استاندارد شده است (تصویر  .)12این گونۀ سفالی کامالً
منسجم چرخساز که بیشاز هرچیز بهواسطۀ ،نوع و رنگ تزئینات آن که شامل تعداد زیادی از نقشمایههای
هندسی و جانوری است که با استفاده از رنگ سیاه بر روی زمینۀ نخودی متمایل به سبز ظروف اجرا شدهاند،
اشکال پایهدار با بدنههای زاویه دار ،پوشش گِلی غلیظ متمایل به سبز در سطح خارجی که پیش از تزئین
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ظرف با شیء صافی صیقلی و براق میشده ،ورزدیدگی ک افی خمیره و ساخت و پرداخت ظریف قطعات ،پخت
مطلوب و استفادۀ از مادۀ افزودۀ کانی ریز در بافت خمیره ،قابل شناسایی است ،حدود  14درصد از کل
مجموعۀ مورد مطالعه را شامل میشود که پراکندگی آن بهصورت تدریجی با پیشزمینهای از انواع سفالهای
 PSBoBدر مرحلۀ استقراری  III0آغاز شده و از مرحلۀ استقراری  IIIaبه بعد با سبکی استانداردشده ،به
سفال غالب محوطه تبدیل میگردد .اشکال بهدستآمده از این گونۀ سفالی (تصویر  )10شامل انواعی از
کاسههای کوچک و بزرگ پایهدار و کف تخت که اغلب دارای بدنههای زاویهدار هستند ،ظروف شکمدار با
دهانههای بسته ،ساغرهای پایهبلند و جامهای کوتاه و بلند است .لبۀ ظروفِ این گونۀ سفالی از تنوع
قابلتوجهی برخوردار بوده و لبههای باریکشونده ،تخت و گاهاً پخ را شامل میگردد .اشکال غالب ،همچنان
شامل انواع کاسههای پایهدار است که از اندازهها و گشودگی یا بسته بودن دهانۀ ظروف ،لزوماً از استاندارد
واحدی تبعیت نمی کنند .از بارزترین اشکال رایج در این گونۀ سفالی انواع کاسههای بزرگ با لبههای تخت
هستند که پهنای زیاد لبۀ آن ها فرصت خوبی را برای اجرای تزئینات متنوع فراهم ساخته و نمونههای آنرا
حتی در گودینتپه نیز میتوان یافت .اما نکتۀ مهم در رابطه با شکل شناسی این گونۀ سفالی رواج نوعی از
ساغرهای پایهبلندی است که حداقل در مجموعۀ مطالعهشدۀ محوطۀ میمنتآباد تنها پس از ورود به مرحلۀ
استقراری چهارم ( )Phase IVو ظهور انواع سفالهای موسوم به اُروکی ،متداول میگردند.

تصویر  :10گونة سفال سیاه تصویر روی نخودی استاندارد

تصویر  :11مقایسة اشکال مربوط به گونة سفال سیاه روی

(( ،)Standard Black on Buff Waresیوسفیزشک،

نخودی استاندارد (( ،)SBoBنگارندگان).

)1389

با وجود اینکه بیشاز صد ترکیب مختلف از نقشمایههای متنوع برای تزئین این گونۀ سفالی بهکارگرفته
شده است که چیزی کمتر از  10درصد آنها به نقشمایههای جانوری که اغلب شامل بزها هستند ،اختصاص
دارد و مابقی آن شامل انواع نقشمایههای هندسی ساده و مرکب میباشد ،ماهیت نقوش بهصورتی است که
ترکیب استانداردسازیشدۀ آنها را پیشبینیپذیر میسازد .سفالگر در تزئین این گونۀ سفالی ،بیشاز هر چیز
پایبند استانداردهایی است که علیرغم وجود نقشمایههای متنوع ،او را در متنوع ساختن تزئینات محدود
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میکنند .کادربندیهای ایجاد شده با نوارهای افقی پهن که با ترکیبی از خطوط عمودی و افقی موازی یا
دالبریها ،مثلثها یا ترکیبهای مثلثی (مانند نقشهای پروانهای و امثال آن) و جانوارانی از راستۀ بزسانان و
گاوسانان و در پارهای از موارد شیر (مانند نمونههای سیلک) تزئین میشوند و تنها بخش باالئی زاویۀ بدنۀ
ظروف را تزئین می کنند و نقوش جناغی روی پایۀ ظروف که در این مرحله کامالً جایگزین نقشمایههای
نقطهای و خطوط موازیِ عمودی می گردند ،همگی بخشی از تزئینات قالبی و تعریفشدهای هستند که با
استفاده از الیۀ ضخیمی از رنگ سیاه و با دقت و ظرافت کامل برروی زمینههای پرداخت شدۀ ظروف به اجرا
درمیآیند .تعداد زیادی از نمونههای مشابهِ این گونۀ سفالی در گزارش سیلک بهتصویر کشیده شده که همگی
آنها به دورههای سیلک  III6-7نسبت داده شدهاند و تا حدود زیادی قابل قیاس با نمونههای میمنتآباد
هستند ( . )Ghirshman 1938: 245-252از نکات جالب توجه در این میان ،وجود و حضور ظروف با لبههای
تخت است که از میمنتآباد تا گودین و سیلک با شکل و ترکیب مشابهی رایج بودهاند .اما نکتۀ عجیب
آنجاست که در میان سفالهای ارائه شده در گزاش قبرستان ،علیرغم معرفی کاسههای لبهواریختۀ کوتاه
سبک اُروکی و انواع ظروف زاویهدار  ،حتی یک نمونۀ قابل توجه از سفال  SBoBهم در بین آنها مشاهده
نمیشود .شگفت آنجاست که میدانیم ،با ورود سفالهای اُروکی به عرصۀ فرهنگی مرکز فالت ایران ،تولید
سفال های منقوش لزوماً متوقف نشده و با همان استانداردهای سابق تداوم مییابد و از همینرو است که جای
خالی آنها در گزارش تپه قبرستان ،تا بهاینحد تعجبآور مینماید .این در حالیاست که وجود قطعاتی در
ازبکی نیز نشان از گسترۀ شرق تا غرب آن از دشت قزوین تا دشت تهران دارد.
 .5-4گونة ظروف سفالی ساده و خشن تولید انبوه ()Mass-Produced Coarse Plain Buff Wares

ویژگی بارز گونههای سفالی رایج در آخرین مرحلۀ استقراری میمنتآباد یعنی مرحله  ،IVرواج ناگهانی و
بیمقدمۀ ظروف ساده و خشن با تولید انبوه ( )Mass-Produced Coarse Plain Buff Waresشامل
سفالهای لبهواریخته ،سینیهای اُروکی و کاسههای کفنخبُری است (تصویر  )12که صفتمشخصۀ دوره
آغازشهرنشینی در بینالنهرین و جنوبغرب ایران میباشند .کاسههای لبهواریخته از انواع کم ارتفاع بوده و
متفاوت از انواع لبهواریختههای رایج در دورۀ آغازایالمی هستند ( .)Helwing 2013در این میان گونههای
سفالی کوچکتری نیز وجود دارند که ذکر جایگاه آنها نیازمند مطالعۀ بیشتری است ،که از آن جمله میتوان
به وجود ظروف دودهانه و خمره های بزرگ ساخته شده از خمیرۀ نخودی رنگ با مادۀ افزودۀ گیاهی اشاره
نمود.
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تصویر  :12گونة ظروف سفالی ساده و خشن ( ،)Mass-Produced Coarse Plain Buff Waresسینی اروکی ،لبهواریخته و
کفنخبُر

 .1-5-4لبهواریختهها ()Beveled-Rim Bowls

کاسههای مصرفیِ تولیدِ انبوه کوچکی هستند که منشاء تولید و کاربرد آنها به فرهنگ هزارۀ چهارمی اُروک
در بینالنهرین باستان باز میگردد که تا اواخر این هزاره در بخش وسیعی از خاورمیانه از شرق مدیترانه تا درۀ
سند پراکنده میشوند ( .)Potts 2009; Fazeli et al. 2013در واقع این نوع سفال در کنار برخی دیگر از
ویژگیها مانند آغاز نگارش و آغازشهرنشینی در سایۀ شکلگیری ساختارهای مدیریتی و خصیصههای مرتبط
با آنها جزو بارزترین مؤلفههای پژوهشی اواخر هزارۀ چهارم ق.م .در مرکز فالت ایران بهشمار میروند .این
کاسههای دست ساز خشن با طیف رنگ خمیر قهوهای متمایل به قرمز و یا متمایل به کرم رنگ (تصویر )15
شامل سفالهای سادهای است که مادۀ افزودۀ استفادهشده در آنها از نوع گیاهی درشت با ناخالصی باالی شن
بوده و سطح خارجی آنها با نمود خشن و زِبر حاصل از نحوۀ تولید ،لبههایی که با استفاده از انگشت بهسمت
بیرون پخ شده و رد دست سفالگر در سطح داخلی نسبتاً هموارترِ آن مشهود است و دیوارههای ضخیم و
زمخت ،در اندازههای نسبتاً استانداردی به دو شکل جامهای بلند مرتبط با تحوالت دورۀ آغاز ایالمی و
کاسههای کوتاه مرتبط با آنچه که گاهاً با عنوان گسترش اُروک† از آن یاد میشود ( ،)Helwing 2005قابل
مشاهده هستند که انواع رایج در میمنتآباد تنها از نوع کوتاه آن با طیفی از اندازۀ دهانههای  16 ،14 ،12و
 20سانتیمتری میباشد که البته این اندازهها بهواسطۀ کیفیت پائین قطعات از نظر درصد باقیمانده از دهانۀ
ظرف و دستساز بودنِ این ظروف ،استناد آماری قابلمالحظهای بهشمار نمیروند .این نوع سفال که تاکنون
در دیگر محوطهها غالباً به دو صورتِ ضایعات دورریختهشده و ظروف سالمِ انبارشده یافت شده ،در کاوشهای
فصل اول میمنتآباد ،تنها بهصورت ضایعات دورریختهشده بهدستآمده است .همانطورکه گفته شد سفال
لبهواریخته در محوطههای بسیاری در شمال مرکز فالت ایران منجمله تپه قبرستان ،سیلک  III7bو  IVو در
کوههای زاگرس در گودین تپه ( )VI3-1و دیگر محوطهها پدیدار میگردند.

† Uruk Expansion
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تصویر  :13گونه سفال کاسههای لبهواریخته (Bevelled-

تصویر  :14مقایسة اشکال مربوط به گونة سفال کاسه

( ،)Rim Bowlیوسفیزشک.)1389 ،

لبهواریخته (( ،)BRBنگارندگان).

 .2-5-4کفنخبُرها ()String-Cut Bases

کفنخبرها نیز همچون لبهواریختهها ،کاسههای مصرفیِ تولید انبوه کوچکی هستند که از منشاء یکسانی با
آنها برخوردار بوده و کاربرد آنها تا اواخر هزارۀ چهارم در بخش وسیعی از خاورمیانه گسترش مییابد
( .)Fazeli 2013این کاسههای دستساز خشن با طیف رنگ خمیر قهوهای متمایلبه قرمز و یا متمایل به کِرِم
رنگ شامل سفالهای مخروطیشکل سادهای است (تصویر  )15که مادۀ افزودۀ استفاده شده در آنها غالباً از نوع
گیاهی متوسط با ناخالصی نسبی شن بوده و پس از اتمام فرایند شکلدهی هیچ پرداخت ویژهای برروی سطح
خارجی آنها اعمال نشده و رد چرخ بر روی ظروف بهسادگی قابل تشخیص میباشد .از مهمترین مشخصههای
ظاهری این ظروف مخروطیشکل شامل کفهایِ تختی است که با استفاده از یک رشتهنخ از روی چرخ
سفالگری جدا شدهاند و از آنجایی که رد این برش تقریباً بدون استثناء در کفِ همۀ این کاسهها مشهود
است ،به کاسههای کفنخبُر معروف شدهاند .این سفال پیشینهای در میان گونههای دوران میانی هزاره چهارم
ق.م .به نام فنجان های مخروطی با کف چاقوبُر دارد که بعدها در پایان همین هزاره به کفنخبُر تبدیل میشود
( .)Wright 2013از دیگر مشخصههای بارزِ این نوع ظروف لبههای گرد شده و گاهاً ضخیمتر از بدنۀ آنها و
فرورفتگیِ حاصل از فشار انگشتانِ سفالگر برروی بدنۀ ظرف است که بهصورت نوارهای افقی تکرار شونده بر
روی ظرف مشهود بوده و حالتی مواج به بدنۀ ظرف میدهند .قطعات شناساییشده از این نوع ظروف در
میمنتآباد  ،از نظر اندازۀ دهانۀ ظروف ،بدون احتساب برخی استثناها عموماً در طیفی از گروههای ،14 ،12
 22 ،18 ،16و  24سانتیمتری قرار دارند که در نوع خود استاندارد قابلتوجهی بهنظر میرسد که البته با
توجه به کیفیت پائین قطعات از لحاظ درصد باقیماندۀ آنها نسبت به یک دهانۀ کامل ،استناد آماری بهآنها
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چندان توجیهپذیر نمیباشد .این سفال در مرکز فالت ایران در الیههای متعلق به دوره مسسنگی جدید تپه
قبرستان و همچنین در گودین تپه در زاگرس مرکزی نیز بهدست آمده است (تصویر .)16

تصویر  :15گونة سفال کاسههای کف نخبُر ( String-Cut

تصویر  :16مقایسة اشکال مربوط به گونة سفال کاسه کف

(،)Basesیوسفیزشک.)1389 ،

نخبّر (( ،)SCBنگارندگان).

 .3-5-4سینیهای اُروکی ()Uruk Trays

این سینیها ،ظروف کمارتفاعِ دستساز و بادامیشکلی ساختهشده از ورقههای سادۀ گِلی هستند که سطح
ناهموار کف و لبههای تاخوردۀ آنها نشان از روش ساخت ساده و انبوه چنین ظروفی بر روی زمین دارد .این
دسته از سفالها با طیف رنگ خمیرۀ قهوهای متمایل به قرمز و یا متمایل به کرم رنگ (تصویر  )17شامل
سفال های ظروفی هستند که مادۀ افزودۀ استفاده شده در آنها از نوع گیاهی درشت با ناخالصی باالی شن
بوده و سطح خارجی آنها با نمود خشن و زبر حاصل از نحوۀ تولید آنها همراه است .کف این سینیهای
سفالی به واسطۀ تماس با زمین خاکی در خالل تولید ،شواهدی از سطح ناهمواری را که ظرف بهمنظور
شکلدهی بر روی آن قرار میگرفته را همراه دارد .ظهور مجموعهای از این نوع ظروف در میمنتآباد که
مجموعاً حدود  9درصد از کل سفالهای بهدست آمده از فصل اول کاوش را شامل میشوند ،کامالً دفعتی و
بدون سابقۀ قبلی و بهدور از هر فرایند تدریجی و آرامی است .نمونههای مشابهِ این مجموعه از سفالها در
گزارش سیلک بهتصویر کشیده شده که همگی آنها به دورههای سیلک  III7bو  IVنسبت داده شدهاند و تا
حدود زیادی قابل قیاس با نمونههای میمنتآباد هستند ( .)Ghirshman 1938: 245-252همچنین نمونههای
مشابه دیگری از مجموعه سفالهای دوره تپه قبرستان و گودین تپه زاگرس مرکزی نیز بدست آمده است
(تصویر .)18
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تصویر  :18مقایسة اشکال مربوط به گونة سفال سینیهای

(یوسفیزشک.)1389 ،

اُروکی (( ،)Uruk Traysنگارندگان).

 .5نتیجه
طبیعی است که موضوع توسعۀ پیچیدگیهای اجتماعی و شناسایی و مطالعۀ مؤلفههای حاکم بر فضای منطقه
و محوطه در مقطع زمانی عصر مسسنگی جدید در شرایطی که مبحث فرایند گسترش اُروک در مرکز فالت
ایران و موضوع درونزا یا برونزا بودن این تحوالت در اوج توجهات داخلی و خارجی قرار دارد ،نمیتواند بدون
در نظر گرفتن بسترهای مراحل فرهنگی پیشاز گسترش و توسعۀ محوطههای دارای شواهد مدیریتی وابسته
به فرهنگ اُروک در بینالنهرین و جنوبغرب ایران موردمطالعه قرار گیرد .چنانکه مطالعات صورتگرفته بر
روی یافتههای فصل اول کاوشهای باستانشناسی محوطۀ میمنتآباد رباطکریم نیز حکایت از وجود شواهدی
از فرایندی درونی ،آرام و در عین حال مداوم در زمینۀ افزایش پیچیدگیهای اجتماعی در کنار ظهور ناگهانی
ابزارها و مدارک مرتبط با مدیریت اداری و تجارت دوربُرد را دارد .مطالعۀ گونهشناختی یافتههای
باستانشناسی محوطه نشانگر شباهتهای نزدیکی است که بین مراحل استقراری مختلف آن با فرهنگهای
شناختهشدۀ مرکز فالت ایران از دشت قزوین تا کاشان در نیمۀ هزارۀ چهارم ق.م .و اواخر آن وجود دارد.
شواهد باستانشناختی بهدستآمده از این محوطه (میمنتآباد ،کارگاه شمارۀ یک ،برجستگی شمالی) بر اساس
الیهنگاری و سبکشناسی سنت سفالی نشاندهنده یک تداوم فرهنگی قابلتوجه در بین دو دورۀ سیلک III7
و سیلک  IV1میباشد .اگر چه بسیاری از تغییرات سفالی که در سیلک  IV1اتفاق میافتد ،ناگهان پدیدار
میشود ،بهنظر میرسد این تغییرات در واقع ریشههای عمیقی در دورۀ قبل یعنی سیلک  III7داشته است،
چراکه در کنار تداوم نسبی سنتهای سفالی پیشین شاهد نوعی استانداردسازی اشکال ،که شاهدی بر یک
فرایند درونی در حال رشد از سطح مدیریت و کنترل اجتماعی در میان متغیرهای درونزا است ،هستیم .از
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سفالهای منقوش دوره سیلک  III6به سمت سیلک  III7که نزدیک میشویم سفالها در اشکال و نقشها
استانداردسازی شده و به تولید انبوه میرسند ،که این خود میتواند نشاندهنده تحول در سیلک  III7باشد.
انبوهسازی در تولید سفال نیز معیاری دیگر در این زمینه است که از سیلک  III6به  III7شاهد روزافزون آن
هستیم و سپس از سیلک  III7به  IV1نقشها کم و انبوهسازی گستردهتر میشود.
یکی از موضوعات مهم در باستانشناسی جدید درک چرایی و چگونگی شکلگیری جوامع پیچیده ،رشد
تمایزات اجتماعی ـ اقتصادی و شکلگیری نهادهای حکومتی است .برای اولین بار توسعه گسترده سیاسی و
اقتصادی که در جوامع پیش از تاریخ مرکز فالت ایران رخ داد مربوط به اواخر دوره اُروک جدید (3200-3500
ق.م) و دوره آغازایالمی ( 2900-3200ق.م) بود که شبکهای اقتصادی و سیاسی تأسیس کرد که از طریق آن
مرکز فالت ایران را به جنوب غرب ایران ،جنوب بینالنهرین و شمال شرق ایران متصل کرد .مواد فرهنگی
اُروک جدید و آغازایالمی که در امتداد شاهراه اصلی تجاری شرق-غرب که همان جاده بزرگ خراسان میباشد
یافت شده است ،که خود شاهدی بر این ارتباطات و اشاعه فرهنگی در اواخر هزاره چهارم ق.م است .از مدارک
مدیریت اداری و مواد فرهنگی که شاخصه تحوالت اواخر هزاره چهارم ق.م .در گستره مرکز فالت ایران بوده،
در کنار سفالهای لبهواریخته ،کفنخبُر و سینیهای اُروکی میتوان به انواع مهرها-اثر مهرها-کاالنشان-چوب
خط-گِلنوشتهها اشاره کرد .باید اذعان داشت در محوطه میمنتآباد رباطکریم فقط گونههای سفالی
(لبهواریخته ،کفنخبُرها ،سینیهای اُروکی) در ارتباط با فن مدیریت اداری مشاهده شده است ،ولی در دیگر
محوطههای شناختهشده مرکز فالت ایران از جمله سیلک ،قبرستان ،حصار ،ازبکی ،که شاهد شباهتهای
نزدیکی میان آنها و میمنتآباد هستیم ،به دیگر ابزارها و مدارک تجارت دوربُرد برخورد کردیم .اطالعات این
محوطهها نشان دهنده فرآیند تحول هستند که در یک چرخه بر نظام مدیریتی محوطههای اطراف تاثیر
داشتند .پس میتوان عنوان کرد ،محوطه میمنتآباد که فقط شاخصههای سفالی مرتبط با تحوالت این دوره
را دارا است ،هم تابع محوطههای بزرگتر مرکز فالت ایران در جهت توسعه پیچیدگیهای اجتماعی بوده و
عوامل بیرونی بر آن اثر داشته است و هم به علت تداوم سنت های سفالی آن ،تحت تاثیر عوامل درونی بوده
است.
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Abstract
In terms of synchronic studies, the Late Chalcolithic period is characterized by Sialk IV1
cultural horizon on the northern edge of the Central Desert. The final feature of proto-literate
period known by the titles of Uruk and the Proto-Elamite characterized by the sudden
disappearance of painted pottery of Sialk III6-7 and emergence of simple and coarse pottery of
Uruk tradition. MeymanatAbad is an important site for study the Sialk IV1. Meymanat Abad
Tepe (N 3928141.46 and S 515322.47, AMSL: 1053.96 m) is located in southwest of Tehran,
surrounded by two shallow hills of Northern and Southern ones. In general, a complete
sequence of late Chalcolithic was identified at this Tepe based on the stratigraphic excavations.
Stratigraphic excavation and presenting its chronological table help us to illuminate new
information of the mid and late fourth millennium especially late Chalcolithic in the frame of
Sialk III6-7 and Sialk IV1. Considering the fact that the two mounds were settled along the
chronological sequences, this report had done to present the operation at the northern mound
and relied upon on pottery analysis.

Keywords: Northern Central of Iranian Plateau, Meymanat Abad, Late Chalcolithic, Sialk.
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Abstract
Chahar Mahal and Bakhtiari province witnesses a long period of human occupations. It is due
to for the geography and environmental factors such as its location on the highly mountainous
regions as well as the existence of permanent water resources, small plains, deep valleys and
the presence of tribal and nomadic roads. One of these mountainous regions is the Laran
County, which is in fact a relatively long valley with smaller suburbs. This section includes the
southern aquiferous of Zayandeh-Rud Basin and its branches and the eastern portion of the
Karoon River Basin. This region is perhaps one of the few areas of the country where no major
archaeological activities have been performed yet. Considering the geographical location and
environmental capabilities of the area, carrying out an archaeological survey with the aim of
understanding the location of the region in the archaeological studies in Zagros, identifying the
factors affecting to the formation, continuity, expansion and disruption of its settlements, and
assessing the history of human life developments in the region is necessary. Accordingly, the
Laran County was systematic surveyed in 2010. Overall, 210 archaeological sites from the
Neolithic period to the contemporary era were identified and recorded. The remains discovered
include sites, hills, caves and shelters, cemeteries, bridges, mosques and shrine. In total, 4
settlements from the Neolithic period, 20 settlements of various periods of Chalcolithic, 6
settlements from the Bronze Age 32 sites of the Iron and Achaemenid period, 60 sites from the
Parthian and Sassanian periods and 111 ancient sites of the Islamic period were identified.
Most of the settlements in this area are located at low altitude and their surface findings have
been very poor. Due to the location and morphology of these sites, as well as the studies of the
remains of the living nomadic peoples, it seems that most of them are used seasonally. This
article is intended to present the preliminary results of this survey work.
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Abstract
Considering Tepe Ismailabad and Cheshmeali sequences, identifying the architectural levels as
well as the length of continuation of this culture in the mound, provides the most accurate
information on the changes and the technological, artistic, social, economic and ritual
developments which took place in the area. The goal is to measure the process of
transformation on the basis of pottery data The alteration of pottery, partly due to the evolution
and inner growth of cultural developments over time, and the other part comes about due to
cultural and economic links with distant and nearer societies. In this article, every effort has
been made to understand these changes in the evolution of the pottery and its exact course. In
the statistical analyzes of the motifs, the form, using computer databases, revealed that the pots
of Tepe Ismailabad had undergone an evolutionary process. In the middle classes, like the
progress and tangible architectural changes, there has also been a period of splendid
production of pottery and artistic flourishing.

Keywords: Pottery-Archaeology, Computer Science, Databases, Tepe Ismailabad, Cheshmeali,
Chronological Sequences



Email(Corresponding Author): aliyaria@ut.ac.ir

English Abstract /13

Womanity as Represnted on-the-Cylinder Seals:
An Enactive Semiotics of Female Visualisation in Ancient Susiana (3500-1000 B.C.)
Vahid Askarpour
Assistant Professor, Department of Archaeology, University of Islamic Art, Tabriz
Received: 17 September 2016; Accepted: 20 June 2018

Abstract
The paper concerns with an investigation of beginnings and evolution of female figures on the
cylinder seals of ancient Susiana plain during the middle of 4th millennium up to the end of 2nd
millennium B.C. The female figures on the cylinder seals considered according to
archaeological contexts and situations as independent variable according to which the visual
qualities of them has been tested. Assuming an existential co-relation between archaeological
situations and the modes of female figures, it is suggested that by transforming the first, the
latter would be transformed actively as well. For discovering the meanings entangled with
female figures on ancient Susiana cylinder seals, the enactive semiotics is applied. Accordingly,
female figures on the cylinder seals and sealings are classified and described in terms of their
spatiotemporal contexts. The major groups are female-related a, female-related b, crafting
scenes, collective scenes and ritual scenes. The paper based on descriptive-analytical
classification of data according to iconographic attributes, based on a theoretic examination of
related archaeological evidence. The results show that womanity on-the cylinder seals have
always been a dynamic phenomenon, depending on its historical and archaeological status.
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Email(Corresponding Author): v.askarpour@tabriziau.ac.ir

12/ English Abstract

Petrographic Study of Islamic Potteries of Shahr-e Belgheys, Northern Khorasan
Province
Mahboubeh AbbasAbad Arabi
M.A. in Conservation of Cultural Properties, Islamic Azad University, Abhar
Yasin Sedghi‡
MA in Archaeometry, Department of Archaeometry, Tabriz Islamic Art University
Seyed Iraj Beheshti
MA in Geology, Department of Conservation and Restoration
Akbar Abedi
Assistant Professor, Department of Archaeometry, Tabriz Islamic Art University
Received: 14 Septembe, 2016 Accepted: 20 Jun, 2018

Abstract
In the present paper, we have tried to study the mineralogy of ten pieces of the glazed potteries
of Islamic era were discovered during a systematic archaeological survey on the Shahr-e
Belgheys (Esfarāyen). For better understanding of potteries inside structural characteristics
Petrographic thin sections and microscopic polarization were prepared. In the all petrographic
sections composition of microcrystals were similar and only one piece (code 216) has
represented a heterogeneous texture, but in terms of mineralogy all samples were shared a
similar component indicating that the potteries would have been made from the same clay with
local origin. Pottery sample (code 216) with a different geological composition may be assumed
to have been a piece of a vessel was imported to the area.

Keywords: Petrography, Compositional Analysis, Ceramic Glazes, Shahr-e Belgheys,
Esfarāyen
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Abstract
Sardasht is a mountainous region consisting of wide valleys in northern Zagros Mountains. In
the field studies carried out on the western bank of the Little Zab River, there were found five
Pithos cemeteries, as well as archeological sites belonging to different cultures. Unfortunately,
all the cemeteries have been disturbed by illegal excavations and many Pithos cemeteries have
been destroyed. This paper introduces archaeological evidences on the newly-found Parthian
cemeteries in Sardasht, whose characteristics would be comparable with the other known
Parthian Pithos cemeteries such as Mingecevir, Germi, Kangavar, Taq-e Bostan, Marivan,
Acropolis and Royal City of Susa. Meanwhile, a comparative study on the form of the pithos
and the other findings indicates a close resemblance between pithos cemeteries of Sardasht with
Germi and Taq-e Bostan cemeteries. Considering the comparisons made between the two
cemeteries and the Pithos cemeteries in Sardasht, one may claim that Sardasht cemeteries could
be dated back to the first and the second centuries BC.

Keywords: Sardasht, Little Zab, Parthian burial, Pithos Cemeteries, Ghamisheh Cemetery.
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Abstract
The Encircled Male Bust is one of the most mysterious symbols of ancient Iran and as yet, many
researchers have commented on its identity and origin. However, the evidences have not been
enough to achieve a certain, ultimate result. Some researchers relate the Encircled Bust to the
pre-Achaemenid period and believe that its origin goes back to Assyrian art. On the other hand,
there is the possibility that the Encircled Bust is a purely Iranian innovative motif (Median or
Achaemenian). So far, there have been various hypotheses proposing that the Encircled bust
could be Ahura-Mazda, the Moon God, Mithra, Xwarneh, or alive or dead king. Reviewing the
history of the Encircled Bust and analyzing previous opinions, this research concludes that
there are two candidates for the identification of this motif: 1. King, 2. a god other than AhuraMazda. In the first case, the most possible option is the dead king and in the second case the
most possible case is the god of Mithra.

Keywords: Encircled bust, Achaemenian, Qizqapan, Dead king, Mithra
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Abstract
The Mausoleum of Mir-e-Zobeir, in the village of Sharif Abad in Sirjan, has beautiful
decorative embellishments, such as a mihrab, inscriptions, arcades, squinches, and so on. So
far, there has not been a full and comprehensive study of this work and the artist who created it.
In this study, due to the similarity of the plastering of this building, in terms of structure, motifs
and inscriptions, with the plasterings of Imam-Zade Rabieh-Khatun of Oshtarjan, the
Kochemmir Mosque of Natanz and the Kermani Mosque in Torbat-e Jam, which is signed by
Kermanian artists, we decided to consider their visual features as the basis of our comparative
study, while referring to the mihrab that is the work of the Kermanian artists and achieve our
goals, including studying the plaster decoration of the Mir-e-Zobeir tomb in Sirjan and also
finding the reasons for its assignment to the Kermanian artists. The data was collected based on
field studies, such as visiting the buildings under study and taking pictures of them, referring to
written sources. The data obtained from study samples was analyzed by comparative historical
method. Therefore, due to the common features of the stucco involving the signing of
Kermanian artists with the plasterings of the Mirzebir tomb in Sirjan, as in their structure,
decorations of the mihrab pendentive and some arcades with a circle form, the tangent form of
this circle form in all the pendentives with their peripheral wall, as well as the motifs, like
Cathay flowers and leaves with similar surface decorations, and also the inscriptions, like
placing a fixed place for installing inscriptions containing the name of the artist and the date of
making the mihrab, compaction and detailing of the belt inscriptions, etc., it can be said with
certainty that the decorations of this building are also works of Kermanian artists.

Keywords: stucco decoration, Sirjan, Mausoleum of Mir-e- Zobeir, Kermanian artists, Mihrab
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Abstract
The Parthian period in Iran has remained less known than other historical periods. The
information that presents historical and historical geography can be used as the sources for the
study of Parthians in Northeast Iran, especially Khorasan and parts of the Gorgan plain. With
the passage of time and changing the capitals and political centers of Parthians from the
northeast to the western lands, their arts and cultures have also been transformed, which can
only be seen in the remnants of its western state centers. On the other hand, because of the
limited and sporadic studies in Khorasan, the cultural sequences as well as the Parthian
cultural characteristics of the region can be considered completely unknown. Based on the
archaeological investigations of the Mashhad plain, the Ismail-Abad Tepe has been identified
with surface materials belonging to the Parthian period. In the present research, it is attempted
to reconstruct the Kashafrud River Basin's parchment traditions, based on the typological and
comparative studies, which can somehow clarify the cultures of the Khorasan region, as well as
the basis of the relative syntax of this period in the region. The results of the research indicate
that there are several forms and types of potteries that, due to the origin and initial formation of
the Parthian dynasty in the region, can be seen to have been borrowed in some extent from the
ancient traditions of the previous periods (e.g. Iron Age, the culture of the so-called Yaz). The
result also showed a local class of pottery tradition for the study sites by representing different
features and typology when comparing with the other well-known traditions of the central and
western parts of Iran.

Keywords: Khorasan, Kashafrud River Basin, Parthian Period, Pottery Typology
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Abstract
The main goal of this paper is study of the internal and external cultural interactions of the
Bronze Age sites in the Mazandaran plain and its mountainous areas on the basis of pottery
analysis. Plain and painted red and burnished gray and dark wares are two prototypes potteries
of the Mazandaran Bronze Age period. We have studied potteries which were gathered from
some excavations and surface survey projects carried out in the region through comparing them
with other potteries from the neighboring regions. This study has been to identify the parallel
production of red and gray potteries and internal and gradual transformation of ceramic
technology in the Bronze Age of Mazandaran to assess assertions concerning its eastern or
western interactions.

Keywords: Mazandaran, Bronze Age, Cultural Interactions, pottery data, Burnished Gray and
Dark Wares
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Abstract
In this research, the bone samples of mommies no. 2, 3, and 5 of Chehrabad salt mine, Zanjan,
which have been dated previously by radiocarbon dating method, were dated by fluorine,
uranium, and nitrogen (FUN) relative dating method. To identify and measure fluorine,
uranium and nitrogen in the samples, UV-Vis spectrophotometer, ICP-MS, and, CHNS and
Kjeldahl analytical methods were respectively used. It was cleared that mommy no. 5 was the
first one buried, then mommy no. 3, and finally mommy no. 2, where this order is in good
agreement with the one obtained previously by radiocarbon absolute dating method. In the next
step, the normalization of the data distribution was investigated by SPSS statistical software,
and, linear regression, logistic graph, student’s t-test, and analysis of variance (ANOVA) were
used to analyze the results obtained. The results showed that the results of FUN analysis have
direct relationship with radiocarbon dating results. This study showed the high precision and
accuracy of FUN relative dating method in archaeological sites, and its good agreement with
radiocarbon dating in well-preserved archaeological environments.

Keyword: Bones dating; Chehr Abad salt mine; FUN dating; Mummies bones; Relative dating
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Abstract
Mobility is considered as a key factor in realizing all biological dimensions of professional
livestock producer communities. This component leads to a dynamism in the behavior and then
as a result in the material culture of these societies. Degeneracy of the most cultural related
elements can be mentioned as another feature of the material culture of pastoral -nomadic
communities. Since architecture is considered as an emblem of human beings hardworking in
regard to cultural conformity and environmental adaptation, architectural intangible section of
settlements of these communities is the main subject of the current research that it can be more
representative of the economic and cultural structures of human societies. The present paper
identifies various range of settlements in the mountainous landscapes and discusses the
different architectural patterns of a pastoral-nomadic society in a case study based study on the
mobility-sedentary model of these settlements and recommends three spatial-temporal, socioeconomic and historical-cultural patterns that could be demonstrated how pastoral-nomadic
architecture is adapted to the environment and landscape and how socio-economic structure of
these societies can display the architectural patterns. Ultimately, some patterns are
recommended that it could be used in the ethnoarchaeological studies.
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Abstract
Economic transformation is one of the most important parts of cultural system and has vital role
in transformation of any social entity. For this reason, study of archaeological evolution of
industrial spaces will clarify part of an ambiguity in understanding modernization and
metamorphosis in social forces of study periods. In order to contribute an answer to this
question, this paper studies four industrial buildings (from Qajar and Pahlavid Periods) in an
historical context of change in economy of production. The ultimate goal is to specify the
implied structure of spaces in the historical context within the new mode of production. The
conclusion, here is that the change in space it is also parallel with the change in social
structure of work has not a clear-cut equal relation with the latter. The past methods of
production were still modifying the methods and processes of work in the modern societies, a
modification which might cause the formation of social solidarity in the course of production
process.
Keywords: Industrial Archaeology, Industrialized Modern Societies, Industrial Productions,
Manufactory, Qajar and Pahlavi Eras.
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