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چکیده

بــا وجــود انجــام فعالیتهــای باستانشــناختی متعــدد طــی ســدهی اخیــر در اســتان
خوزســتان ،توجــه چندانــی بــه بخشهــای شــرقی ایــن اســتان ،از جملــه شهرســتان بهبهــان
نشــده اســت .شــرایط جغرافیایــی و زیس ـتمحیطی مناســب ،از جملــه رودخانههــای دائمــی،
دشــت حاصلخیــز و موقعیــت ارتباطــی و تجــاری ایــن شهرســتان و در مقابــل نبــود و فقــر
اطالعــات باستانشــناختی جامــع از ادوار مختلــف فرهنگــی ،انجــام یــک مطالعــه و بررســی
روشــمند بــر روی یکــی از محوطههــای بــزرگ و شــاخص منطقــه را ضــروری مینمایــد.
بدینمنظــور ،بررســی روشــمند محوطــهی باســتانی کنبینــو ،بهعنــوان بزرگتریــن
محوطهباســتانی شناســائی شــده در بخــش زیــدون ،واقــع در نیمــهی جنوبــی شهرســتان،
بــا اســتفاده از روش «نمونهبــرداری روشــمند طبقهبنــدی شــده» ،بــه انجــام رســیده اســت.
در ایــن مقالــه پرســش اصلــی ایــن اســت کــه محوطــه کنبینــو در چــه دوره یــا دورههایــی
مســکون بــوده اســت؟ بنابرایــن در همیــن راســتا ســعی شــده اســت کــه بــا تکیــه بــر نتایــج
حاصــل از گونهشــناختی و مقایســات تطبیقــی نمونههــای ســفالین بهدســت آمــده از بررســی
روشــمند ،بــه گاهنــگاری و شــناخت دورههــای اســتقراری محوطــه پرداختــه شــود .مطالعــه
نمونههــای ســفالی نشــان میدهــد کــه ایــن محوطــه در دورهی پیــش از تاریــخ ،از حــدود
اوایــل هــزاره ششــم ق.م .تــا اوایــل هــزاره چهــارم ق.م .مســکون بــوده و پــس از آن احتمــا ًال
یــک وقفــه اســتقراری تــا اوایــل هــزاره ســوم ق.م .در محوطــه بهوجــود آمــده اســت .امــا
همزمــان بــا شــروع دورهی ایــام ،بــار دیگــر محوطـهی مســکون شــده و ایــن اســتقرار تــا
قــرون متأخــر اســامی و همزمــان بــا دورهی صفــوی ادامــه داشــته اســت.
کلیدواژگان :بررسی روشمند ،بهبهان ،سفال ،گاهنگاری ،محوطهی کنبینو.
  .1ایــن مقالــه برگرفتــه از برنامـهی پژوهشــی بررســی روشــمند محوطه باســتانی کنبینــو در چارچــوب مجوز پژوهشــکدهی باستانشناســی
بــه شــماره  ۷۰۲۸/۲۰۸/۸۹۲مــورخ  1389/۱۲/۲۱و پایاننامــه کارشناســی ارشــد قــادر شــیروانی بــه راهنمایــی رضــا مهرآفریــن اســت.
سرپرســتی فعالیــت میدانــی را قــادر شــیروانی برعهــده داشــته و مریــم کردســتانی تحــت عنــوان معــاون هیــآت در بخــش میدانــی در انجــام
مقایســات تطبیقــی گونههــای ســفالی بهدســت آمــده ه ـمکاری داشــته اســت.
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مقدمه

شهرســتان بهبهــان در جنوبشــرقی اســتان خوزســتان واقــع شــده اســت .ایــن شهرســتان
تشناســی جغرافیایــی دارای دو
دارای موقعیــت کوهســتانی و جلگ ـ های اســت و از نظــر ریخ 
دشــت ،یعنــی دشــت بهبهــان در نیمــه شــمالی و دشــت زیــدون درنیمــه جنوبــی شهرســتان
اســت (اقتــداری .)22 :1375 ،دشــت زیــدون ،توســط بخــش کوهســتانی و ارتفاعــات شــمالی
از دشــت بهبهــان و توســط تپ هماهورهــا و ارتفاعــات رگ ســفید از ســواحل خلیــج فــارس
جــدا میشــود .مهمتریــن عامــل ســیرابی دشــت رودخانــه دایمــی زهــره (هندیجــان) اســت.
رودخانــهی زهــره از بههــم پیوســتن چنــد رودخانــه از جملــه رود فهلیــان ،رود نورآبــاد
ممســنی و رود خیرآبــاد تشــکیل میگــردد (گاوبــه )22: 1359 ،و پــس از وارد شــدن بــه
دشــت زیــدون ،مســیری بهطــول حــدود  70کیلومتــر را در دشــت ســپری میکنــد .همیــن
عامــل و وجــود زمینهــای حاصلخیــز واقــع در دشــت ،در گذشــته موجــب تشــکیل
اســتقرارگاههای متعــددی در اطــراف رودخانــه شــده اســت .امــا باوجــود اهمیــت ایــن منطقــه
از دیــدگاه کشــاورزی ،زیس ـتمحیطی و موقعیــت ارتباطــی و تجــاری آن و همچنیــن وجــود
آثــار و محوطههــای باســتانی فــراوان ،دانســتههای باستانشــناختی مــا از ایــن منطقــه
بســیار انــدک اســت.
محوطــهی کنبینــو (تــل گوینــه) ،بزرگتریــن (وســیعترین) محوطــهای اســت کــه
تاکنــون در دشــت زیــدون و حاشــیهی رود زهــره شناســایی شــده و چندیــن دوره فرهنگــی
را در بــر میگیــرد .نمونهبــرداری روشــمند ایــن محوطــه بــه سرپرســتی نگارنــده (نگارنــده
اول) بــه انجــام رســیده اســت (شــیروانی .)1390 ،شــاید بتــوان گفــت ایــن محوطــه از لحــاظ
وســعت بزرگتریــن محوطهایســت کــه تاکنــون در ایــران مــورد بررســی روشــمند علمــی
(بررســی روشــمند از طریــق جمــعآوری یافتههــای حداقــل ٪10از شــبکه مربعــات) قــرار
گرفت ـ ه اســت .از طرفــی حجــم زیــاد و تنــوع یافتههــا و مــواد فرهنگــی ســطحی محوطــه،
اهمیــت آن را در ادوار مختلــف فرهنگــی نشــان میدهــد .در ایــن بررســی بیــش از 250
هــزار یافت ـهی فرهنگــی از جملــه :ســفال ،ابــزار و ادوات ســنگی ،ظــروف ســنگی ،آویــز و
مهرههــای تزئینــی فلــزی و ســنگی ،ســکه ،اشــیاء و زیــورآالت فلــزی و شیشـهای ،پیکــرک،
ن جنگــی از جنــس ســنگ و فلــز ،تکههــای ظــروف شیشــه ،ســرباره فلــزی
ُمهــر ،ســرپیکا 
و جــوش کــوره ،بقایــای معمــاری ،کورههــای ســفالگری ،کارگاه تولیــد ابــزار ســنگی و ...
مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه اســت .1مقایســات تطبیقــی یافتههــا بهویــژه نمونههــای ســفالی
و گاهنــگاری محوطــه در شــناخت توالــی فرهنگــی منطقــه اهمیــت بســزایی دارد و راه را
بــرای مطالعــات بعــدی ،از جملــه شــناخت روابــط فرهنگــی درون منطقـهای و فرامنطقـهای
همــوار خواهــد ســاخت .در ایــن مقالــه ســعی شــده بــا اســتفاده از نتایــج حاصــل از مطالعــه و
مقایســات تطبیقــی ســفالهای بهدســت آمــده از بررســی روشــمند محوطــه ،بــه گاهنــگاری
و چگونگــی توالــی اســتقراری آن پرداختــه شــود.

موقعیت و وضعیت ظاهری محوطه

محوطـهی باســتانی ُک ِنبینــو (تــل گوینــه) 2در حاشــیهی جنوبــی رودخانــه زهــره ،در بخــش
زیــدون ،واقــع در جنــوب شهرســتان بهبهــان و در کمتــر از یــک کیلومتــری شمالشــرق

 .1برای اطالعات بیشتر در این زمینه رجوع شود به( :شیروانی.)1391 ،
 .2ایــن محوطــه طــی بررســی ســال  1387بــه دلیــل نزدیکــی بــه روســتای تــل گوینــه ،بــه نــام محوطه تــل گوینــه نامگذاری شــده اســت.
امــا اهالــی روســتاهای مجــاور ایــن محوطــه را بــه نــام ُکنبینــو ( )Kon-e Binouمیشناســند.
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روســتای تــل گوینــه قــرار دارد .ایــن محوطــه دارای وســعت بیــش از  250هکتــار اســت و بــا
طــول بیشــتر از  5کیلومتــر و عــرض  200تــا  800متــر ،در راســتای طولــی شــمالغربی-
جنوبشــرقی ،در امتــداد رودخانــه کشــیدگی دارد .بخــش شــمالی و شــرقی ایــن محوطــه را
رود زهــره و بخــش غربــی و جنوبــی آن را زمینهــای کشــاورزی در برگرفتــه اســت .امــروزه
ایــن محوطــه تقریب ـ ًا بــا زمینهــای اطــراف همســطح اســت .بهجــز ســه برجســتگی کــه
در ســالهای اخیــر بهواســطه خاکبــرداری کانالــی در بخــش شــمالی ایــن محوطــه
بهوجــود آمــده اســت ،دیگــر بخشهــای محوطــه  فاقــد برجســتگی خاصــی بــوده و تنهــا
برجســتگیهای مالیمــی بــا اختــاف ارتفــاع  1تــا  3متــر در ســطح محوطــه پراکندهانــد.
بیشــتر بخشهــای ایــن محوطــه توســط فرســایش ناشــی از آب بــاران و پسآبهــای
کشــاورزی ،آســیب دیــده و بریدگیهــا و آبراهههــای عمیقــی در ســطح آن ایجــاد شــده کــه
معمــو ًال بــه ســمت رودخانــه عمیقتــر میشــوند .وجــود رودخانــه دائمــی زهــره در بخــش
ن آن ،باعــث از بیــن
شــمالی و شــرقی محوطــه ،بهخصــوص در ســالهای پرآبــی و طغیــا 
رفتــن بخــش عظیمــی از محوطــه در بخشهــای مذکــور و در نتیجــه ایجــاد برشــی عمــودی
کــه گاه ـ ًا ارتفــاع آن بــه  10متــر میرســد ،شــده اســت (شــکل  .)2بهجــز عوامــل طبیعــی،
عوامــل انســانی متعــددی نیــز در تخریــب ایــن محوطــه دخالــت دارنــد ،از جملــه حفــاری
غیرمجــاز ،فعالیتهــای کشــاورزی و تســطیح روزافــزون و پیشرونــده در اطــراف محوطــه و
همچنیــن حفرچــاه ،ایجــاد موتورخانـ ه و کانــال انتقــال لولــه آب از حاشــیه رودخانــه بــه ســمت
مــزارع ،کــه در ســالهای اخیــر بــه محوطــه آســیبهای فراوانــی رســانده اســت.

پیشینهی پژوهشی محوطه

پیــش از انجــام بررســی روشــمند محوطــه کنبینــو ،هیچگونــه فعالیــت جامــع باستانشــناختی
در ایــن محوطــه بــه انجــام نرســیده اســت« .دونالــد م ـککاون» در ســال 1948م .بررســی
خــود را در پیرامــون اهــواز شــروع کــرد و تــا مناطــق رامهرمــز ،هندیجــان و بهبهــان بــرای
یافتــن تپـهای چنــد دورهای بهمنظــور کاوش در ایــن منطقــه انجــام داد .بــا در نظــر گرفتــن
شــیوهی ســنتی بررســی مـککاون و ایــن حقیقــت کــه او فقــط تپههایــی را بررســی کــرده
بــود کــه از طریــق جادههــای ماشــینرو قابــل شناســایی بودنــد (علیــزاده )35-34 :1369 ،دور
از انتظــار نیســت کــه نامبــرده ،محوط ـهی کنبینــو را کــه تقریب ـ ًا همســطح بــا زمینهــای
اطــراف اســت ،ندیــده باشــد« .هانــس نیســن» و «چارلــز ردمــن» در ســال  1971م .در دشــت
بهبهــان مطالعــات و بررسـیهایی انجــام دادنــد کــه شــامل بررســی اطــراف بهبهــان ،بررســی
اطـ�راف رود زهـ�ره (دشـ�ت زیـ�دون) و دو گمانهزنـ�ی در اطـ�راف بهبهـ�ان میشـ�ده اسـ�ت(�Nis
 .)sen & Redman:1971در گــزارش آنهــا ،بــه هیــچ محوطـهای مربــوط بــه هزارههــای
ســوم و دوم ق.م( .دورهی ایالمــی) اشــاره نشــده اســت؛ در صورتــی کــه بیشــترین آثــار و مــواد
فرهنگــی محوط ـهی کنبینــو مربــوط بــه دوره ایالمــی اســت« .هاینــس گاوبــه» ،ضمــن
بررسـیهایش در منطقــه بهبهــان و دشــت زیــدون ،از محوطــه کنبینــو بازدیــد کــرده اســت.
گاوبــه معتقــد اســت :ایــن محوطــه از زمــان پارتهــا تــا آغــاز دورهی اســامی مســکون بــوده
و وســعت آن را تقریبـ ًا  800×1700متــر بیــان مـیدارد( .گاوبــه)339-338 :1359 ،؛ بنابرایــن
گاوبــه نیــز ایــن محوطــه را بهطــور کامــل ندیــده اســت .پــس از آن «احمــد اقتــدارای» ،در
زمســتان  1356هـــ.ش .از منطقــه زیــدون دیــدن کــرده و محوطــه کنبینــو را مــورد بازدیــد
قــرار داده اســت .اقتــداری در توصیــف ایــن محوطــه در کتــاب« :خوزســتان و کهگیلویــه و
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شــکل  :1نمایــی از محوطــه باســتانی
کنبینــو (عکــس :قــادر شــیروانی)1391 ،

ممســنی» ،از مطالــب نوشــته شــده توســط گاوبــه اســتفاده کــرده اســت (اقتــداری:1375 ،
 .)324جدیدتریــن و کاملتریــن بررســی انجــام شــده در منطقــه زیــدون و اطــراف رود زهــره
توســط هیأتــی متشــکل از «کامیــار عبــدی»« ،محمدتقــی عطایــی» و «شــهرام زارع» در
ســال  1387هـــ.ش .بــه انجــام رســیده اســت که طــی آن آثــار و محوطههای باســتانی دشــت
زیــدون شناســایی و بررســی شــده اســت .در ایــن بررســی نیــز محوطــه مــورد نظــر بهطــور
کامــل مــورد بازدیــد قــرار نگرفتــه اســت .عبــدی و همکارانــش اظهــار میدارنــد کــه ایــن
محوطــه در دورههــای ایالمــی و اســامی مســکون بــوده اســت؛ همچنیــن در ایــن بررســی
تعــداد کمــی ســفال پیــش از تاریخــی نیــز دیــده شــده کــه در ایــن مــورد بــا تردیــد آنهــا را
انتقالــی میداننــد (عبــدی و دیگــران .)606-611 :1387 ،بررســی روشــمند محوطــه کنبینــو
در بهــار ســال  1390هـــ.ش .بــه سرپرســتی نگارنــده (قــادر شــیروانی) ،بــا دو هــدف عمــدهی
گاهنــگاری نســبی و شــناخت محــدوده اســتقراری هــر دوره فرهنگــی در محوطــه ،بــه انجــام
ر سید .

روش بررسی و نمونهبرداری

نمونهبــرداری در ایــن پژوهــش بــر اســاس یکــی از روشهــای از پیــش تعریــف شــده
علمــی ،یعنی«نمونهبــرداری روشــمند طبقهبنــدی شــده» صــورت گرفتــه اســت .ایــن روش
بــر گرفتــه از دو الگــوی نمونهبــرداری «تصادفــی روشــمند» و «تصادفــی طبقهبنــدی شــده»
اســت (عطایــی )27 :1383 ،و خطاهــای احتمالــی آن نســبت بــه روشهــای نمونهبــرداری
تصادفــی کمتــر اســت (.)Derewtt, 1999: 44

شبکهبندی و نامگذاری واحدها

پــس از تهیــه و ترســیم نقشــه مســطحاتی محوطــه ،در ابتــدا محوطــه بــه شــبکههایی بــا
ابعــاد  200×200متــر ،یعنــی مربعهــای  4هکتــاری شــبکهبندی شــد .پــس از آن ،هــر
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یــک از مربعهــای  200×200متــر ،در یــک شــبکهبندی کوچکتــر بــه  100واحــد بــا
ابعــاد  20×20متــر تقســیم شــدند ،بدینصــورت کــه در  10ردیــف و  10ســتون واقــع شــدند.
جهــت شــمارهگذاری ایــن واحدهــا از ســتون و ردیــف قرارگیــری هــر واحــد اســتفاده شــد،
بدینصــورت کــه ابتــدا ســتونها بــا اعــداد  1تــا  10و ردیفهــا بــا حــروف التیــن  aتــا j
نامگــذاری گردیــد .پــس از آن بــا کنــار هــم گذاشــتن نــام ســتون و ردیــف قرارگیــری هــر
واحــد نــام آن مشــخص شــد .بهعنــوان نمونــه ،واحــدی کــه در ردیــف ســوم و ســتون ســوم
مربــع شــماره  51قــرار دارد ،بــا نــام « »51c3شــناخته میشــود.

نمونهبرداری

همانطــور کــه گفتــه شــد ،نمونهبــرداری در ایــن بررســی ،بــه شــیوه «روشــمند طبقهبنــدی
شــده» بــوده اســت .معمــو ًال الگــوی طبقهبنــدی شــده بهمنظــور تفــاوت در نــوع و میــزان
برداشــت از بخشهــای مختلــف و مجــزای محوطههــا اعمــال میشــود (Orton, 2000:
 ،)539-542امــا در ایــن پژوهــش الگــوی طبقهبنــدی بهمنظــور تفــاوت در روش و میــزان
نمونهبــرداری در نــوع یافتههــا اعمــال شــده اســت .بدینصــورت کــه پــس از شــبکهبندی
محوطــه ،یافتههــای فرهنگــی غیرمنقــول ســطحی (شــامل بقایــای معمــاری ،کورههــا
و )...در تمــام واحدهــا و یافتههــای منقــول (ســفال ،ابــزار و  ،)...از تنهــا  %10از واحدهــا
نمونهبــرداری و مطالعــه شــده اســت .جهــت انتخــاب ایــن  ،%10پــس از بررســی روشهــای
مختلــف ،روشــی ب ـهکار گرفتــه شــد ،کــه در مجمــوع بهتریــن پراکنــش واحدهــای قابــل
نمونهبــرداری و بیشــترین پوشــش را در محوطــه داشــته باشــد (شــکل .)2

محوطــه باســتانی کنبینــو در ادوار مختلــف باســتانی بــا توجــه بــه
ســفالهای بهدســت آمــده

در مجمــوع تعــداد  245073قطعــه یافتــه ســفالی از ایــن محوطــه بهدســت آمــده اســت
و از ایــن تعــداد 243665 ،قطعــه ســفال (ظــروف ســفالی) و مابقــی دیگــر اشــیاء ســفالی از
جملــه پیکــرک ،مهــر ،ســردوک و ...را شــامل میشــود .بهمنظــور گاهنــگاری ســفالهای
بهدســت آمــده ،از هــر گــروه از گونههــای مشــابه موجــود در کل جامعــه ،یــک نمونــه
شــاخص کــه وضعیــت ســامت بهتــری را نســبت بــه بقیــه داشــت ،انتخــاب شــد کــه در
مجمــوع حــدود  1400نمونــه شــاخص از کل مجموعــه جمـعآوری گردیــد .ایــن نمونههــای
شــاخص پــس از طراحــی و گونهشناســی و همچنیــن مقایســات تطبیقــی ،جهــت گاهنــگاری
محوطــه مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت .نتایــج گاهنــگاری محوطــه بــه شــرح ذیل اســت.

محوطه باستانی کنبینو در پیش از تاریخ

بــا توجــه بــه قرارگیــری شهرســتان بهبهــان در حدفاصــل فرهنگهــای پیــش از تاریخــی
فــارس در شــرق و خوزســتان (ســوزیانا) در غــرب ،جهــت شــناخت ادوار پیــش از تاریخــی
محوطــه کنبینــو ســفال و دیگــر یافتههــای بهدســت آمــده از دو حــوزه فرهنگــی فــارس و
خوزســتان مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه و جهــت مقایســات تطبیقــی و گاهنــگاری ســفالهای
بهدســت آمــده از ایــن محوطــه اســتفاده شــده اســت .گونهشــناختی و مقایســه تطبیقــی
نمونههــای شــاخص نشــان میدهــد کــه تعــداد  358قطعــه از نمونههــای شــاخص ،مربــوط
بــه پیــش از تاریــخ ،از اوایــل هــزاره ششــم تــا اوایــل هــزاره چهــارم ق.م .هســتند .ســفالهایی
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شــکل  :2نقشــه همســطح محوطــه و
واحدهــای نمونهبــرداری شــده (ترســیم:
قــادر شــیروانی.)1391 ،

بــا نقــوش هندســی از جملــه خطــوط موازی مســتقیم یــا مــورب ،خطــوط متقاطــع ،لوزیهای
مشــبک ،نقــوش نردبانــی ،زیگــزاگ ،نقطــه ،ضربدرهــای متوالــی و چلیپــا ،همچنیــن تعــداد
کمــی نقــوش انســانی ،حیوانــی و گیاهــی مربــوط بــه پیــش از تاریــخ از ایــن محوطــه
بهدســت آمــده اســت (لوحــه .)1
مطالعــه نمونههــای ســفالی نشــان میدهــد کــه تعــداد انگشــت شــماری از ســفالهای
پیــش از تاریخــی ایــن محوطــه (لوحــه  7 :1و  )21بــا ســفالهای دوره شوشــان عتیــق
بهدســت آمــده از محوطههــای مختلــف خوزســتان ،قابــل مقایســه اســت .انــدک بــودن
ســفالهای قابــل انتســاب بــه دوره شوشــان عتیــق و ایــن واقعیــت کــه ســفال شوشــان
قدیــم ادامــهی ســنت ســفالگری دوره پیشــین ،یعنــی شوشــان عتیــق اســت (علیــزاده،
 ،)82 :1382گاهنــگاری محوطــه را در ایــن دوره ،قــدری بــا مشــکل روبــهرو میســازد .از
طرفــی هرچنــد کــه نمونههــای قابــل انتســاب بــه دوره شوشــان قدیــم نیــز از درصــد باالیــی
برخــوردار نیســتند ،بــا اینحــال شــواهد مــا بــرای دوره شوشــان قدیــم بــا اطمینانتــر اســت.
امــا باوجــود شــباهت نقشمایههــا ،بــر خــاف ایــن موضــوع کــه مــاده چســباننده (شــاموت)
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لوحــه  :1برخــی نمونههــای ســفالی
محوطــه کنبینــو (طــرح :قــادر شــیروانی،
.)1391

ســفالهای دوره شوشــان قدیــم در خوزســتان مشــخص ًا شــن و ماســه اســت (همــان،)44 :
مــاده چســباننده ســفالهای محوطــه کنبینــو بیشــتر گیاهــی اســت (لوحــه  .)8 -9 :1بــا
اینحــال ،میتــوان پذیرفــت کــه ایــن محوطــه در اوایــل هــزاره ششــم ق.م( .همزمــان
بــا دوره شوشــان قدیــم) مســکون شــده اســت .پــس از آن بهنظــر میرســد کــه محوطــه
در طــول هــزاره پنجــم ق.م .تــا اوایــل هــزاره چهــارم ق.م .بــدون وقفــه مــورد اســتفاده قــرار
گرفتــه اســت .ایــن موضــوع را نمونههــای قابــل مقایســه بــا ســفالهای شوشــان میانــه و
شوشــان جدیــد در خوزســتان و همچنیــن ســفالهای باکــون ب ،گــپ و باکــون الــف در
فــارس بــه روشــنی نشــان میدهــد .همچنیــن مطالعــه ســفالها نشــان میدهــد کــه از
اوایــل هــزاره پنجــم ق.م .شــباهت ســفالها بــا ســفالهای فــارس بیشــتر و بــه همیــن
میــزان از شــباهتهای ســفالی بــا دشــت شوشــان کاســته میشــود ،بهطــوری کــه در اواخــر
هــزاره پنجــم ق.م .ســفالها بیشــتر بــا دوره باکــون الــف قابــل مقایســهاند تــا شوشــان
جدیــد .بررســی محــدوده پراکنــش یافتههــای ایــن دوره بهخصــوص ســفالها روشــن
میســازد کــه در هفــت بخــش (محــدوده) از ایــن محوطــه ،اســتقرار پیــش از تاریخــی وجــود
داشــته اســت کــه کوچکتریــن آنهــا دارای وســعت کمتــر از نیــم هکتــار و بزرگتریــن
محــدوده پیــش از تاریخــی در بخــش میانــی وســعتی نزدیــک بــه ده هکتــار را دارد.1
شــواهد مــا بــر اســاس یافتههــای ســفالی مربــوط بــه اســتقرار محوطــه از نیمــه اول
هــزاره چهــارم ق.م .تــا اوایــل هــزاره ســوم ق.م .بســیار ناچیــز و تقریب ـ ٌا هیــچ اســت .ایــن
محــدودهی زمانــی در فــارس بــا دوره لپویــی ( 3400 -3900ق.م ).و بخشــی از دوره بانــش
و در خوزســتان بــا دوره شــوش  2یــا دوره اوروک ( 3100 - 3800ق.م ).و آغــاز نــگارش
شــناخته میشــود .ایــن دوره از برخــی جهــات در باستانشناســی منطقــه اهمیــت اساســی
دارد؛ از جملــه شــکلگیری نخســتین حکومتهــا در جنــوب بینالنهریــن و جنوبغربــی
ایــران و مرحلــه ابــداع نــگارش در دوره اوروک جدیــد (عبــدی .)84-64 :1378 ،تغییراتــی را
کــه مبنیبــر متــروک و ویــران شــدن روســتاهای دشــت شوشــان در ربــع ســوم هــزاره
 .1از آنجــا کــه هــدف از نــگارش ایــن مقالــه شــناخت و معرفــی دورههــای اســتقراری محوطــه اســت ،از ارائــه نمودارهــای مقایسـهای و
نقشـههای معــرف گســتره اســتقراری هــر دوره خــودداری شــده اســت ،لــذا جهــت کســب اطالعــات جزییتــر در ایــن زمینــه رجــوع شــود
بــه( :شــیروانی.)1391 ،
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جــدول  :1کاتالــوگ ســفال مربــوط بــه لوحــه
( 1قــادر شــیروانی.)1391 ،

شمارٌ

وام

تًصیف

ديرٌ /

مىبع مقایسٍ ي گاَىگاری

طرح
1

ياحذ (روگ خمیرٌ ،آمیسٌ ،وًع ساخت ،کیفیت ساخت ،میسان پخت ،پًشش ،تسییه)
 41f4وخودی ،گیاهی ،چرخساز ،متوسط ،کافی ،پوشش از خود بر هر دو ،وقش قهوهای مایل به سبس

محذيدٌ زماوی
باکون ب

2
3

 41c3وخودی ،گیاهی ،چرخساز ،متوسط ،کافی  ،پوشش از خود بر هردو ،وقش قهوهای مایل به سبس
 41c3وخودی ،گیاهی ،چرخساز ،متوسط ،کافی  ،پوشش از خود ،هردو ،وقش سبس تیره بر بیرون

باکون الف
شوشان جذیذ

4
5
6

41g1
41c3
37f4

Ibid.321, fig 3.96 TNP 921
Delugaz& Kantor, 1996:
Pl159:I


Ibid.Pl 173: A

7

37j2

شوشان عتیق؟

Ibid.Pl 229: H

8

41g1

شوشان قذیم

Dollfus, 1983: 233, fig81: 15
and235, fig82: 7

9

41f4

11

41c3

11

41c3

12

37f4

13

 37f4وخودی ،ترکیبی ،چرخساز ،متوسط ،کافی ،پوشش از خود بر هر دو ،وقش قهوهای سوخته

شوشان میاوه

14

 41c3وخودی مایل به سبس ،گیاهی ،چرخساز ،متوسط ،واکافی ،پوشش از خود بر هردو ،وقش سبس

شوشان میاوه
باکون

15

 41f4وخودی ،ترکیبی ،چرخساز ،متوسط ،کافی ،پوشش از خود برهردو ،وقش سبس بر بیرون

16

37f4

17
18
19

37h8
41c3
37f4

21

 37f4وخودی ،گیاهی ،چرخساز ،متوسط ،کافی ،پوشش از خود بر هردو ،وقش سبس

21

37e7

22

41g1

23

41f4

24

3i5

25

41c3

26
27
28

41c3
41c3
41c3

وخودی ،کاوی ،چرخساز ،ظریف ،کافی ،پوشش از خود ،هردو ،وقش قهوهای
وخودی ،گیاهی ،چرخساز ،متوسط ،کافی ،پوشش از خود بر هردو ،وقش سیاه
وخودی تیره ،گیاهی ،چرخساز ،متوسط ،کافی ،پوشش از خود برهردو ،وقش قهوهای متمایل به
سیاه
وخودی واروجی ،ترکیبی ،چرخساز ،متوسط ،کافی ،پوشش وخودی بر هردو ،وقش قهوهای بر
بیرون
وخودی مایل به سبس ،ترکیبی ،چرخساز ،متوسط ،کافی ،پوشش از خود بر هردو ،وقش قهوهای
تیره بر بیرون
وخودی مایل به سبس ،گیاهی ،چرخساز ،متوسط ،کافی ،پوشش از خود ،وقش قهوهای مایل به
سیاه
وخودی مایل به سبس ،گیاهی ،چرخساز ،متوسط ،کافی ،پوشش از خود بر هردو ،وقش قهوهای
مایل به سبس
وخودی مایل به سبس ،ترکیبی ،چرخساز ،متوسط ،کافی ،پوشش از خود بر هر دو ،وقش قهوهای
مایل به سبس بر بیرون
وخودی مایل به سبس،کاوی ،چرخساز ،ظریف ،کافی ،پوشش غلیظ از خود بر هر دو ،وقش بر
بیرون

وخودی مایل به سبس ،کاوی ،چرخساز ،ظریف ،کافی ،پوشش از خود بر هر دو ،وقش سیاه و سبس
بر بیرون
واروجی ،ترکیبی ،چرخساز ،متوسط ،کافی ،پوشش از خود بر هر دو ،ساده
وخودی مایل به سبس ،گیاهی ،چرخساز ،ظریف ،کافی ،پوشش از خود بر هر دو ،وقش قهوهای
وخودی ،ترکیبی ،چرخساز ،ظریف ،کافی ،پوشش از خود بر هر دو ،وقش سبس

وخودی روشه ،گیاهی ،چرخساز ،متوسط ،کافی ،پوشش وخودی مایل به سبس بر هر دو ،وقش
قهوهای
وخودی مایل به سبس ،گیاهی ،چرخساز ،متوسط ،کافی ،پوشش رقیق از خود بر هر دو ،وقش
قهوهای مایل به سبس
وخودی روشه ،گیاهی ،چرخساز ،متوسط ،کافی ،پوشش از خود بر هردو ،وقش قهوهای متمایل
به سیاه
وخودی روشه ،گیاهی ،چرخساز ،متوسط ،کافی ،پوشش از خود بر هر دو ،وقش سبس متمایل به
قهوهای
وخودی تیره ،گیاهی ،چرخساز ،متوسط ،کافی ،پوشش غلیظ وخودی مایل به سبس بر هردو،
وقش قهوهای مایل به سیاه
وخودی تیره ،گیاهی ،چرخساز ،متوسط ،کافی ،پوشش از خود بر هردو ،وقش سبس
وخودی روشه ،گیاهی ،چرخساز ،متوسط ،کافی ،پوشش رقیق از خود بر هر دو ،وقش قهوهای
وخودی مایل به سبس ،گیاهی ،چرخساز ،متوسط ،کافی ،پوشش رقیق از خود بر هردو ،وقش سبس
مایل به قهوهای

شوشان میاوه

Weeks et al, 2009: 412, fig
3.159, TNP 1272

Ibid. 217, fig 72

شوشان قذیم و میاوه
شوشان میاوه
باکون الف
گپ
باکووالف
شوشان جذیذ

باکون
گپ
باکون ب

باکون ب
شوشان میاوه
باکون ب
باکون
شوشان میاوه
شوشان عتیق:

Ibid. 203, fig 64:11
Alizade, 2006: Pl 3: 10
Egami & Masuda, 1962: Pl
XXXII : B5
علیساده ،327 :1383 ،شکل 17 :5
Delougaz & Kantor, 1996: Pl
160: I
Ibid.Pl 190: I
Dollfus, 1983: 189, fig 57: 15
Ibid. 233, fig 81: 14
Egami & Masuda, 1962: 32,
fig 15 : 3
Nishiaki, 2003: 155, Pl74:2
Egami &Masuda, 1962: 83, fig
13: 8
weeks et al, 2009: 301,
fig3.84: Tnp13:34

Nishiaki, 2003: 119, Pl 56: 2
Delougaz & Kantor, 1996:
Pl171: D
Egami & Masuda, 1962: Pl
IV:17 , 33 fig 16: 16
Langsdorff & McCown, 1942:
pl42: 19
Delougaz & Kantor, 1996: Pl
186
Ibid. Pl 62:DD

باکون ب

Egami & Masuda, 1962:32, fig
15: 13

باکون الف

Weeks et al, 2009:311, fig
3.89 : Tnp1101
Taylor, 2007: 27

گپ
باکون الف

شوشان میاوه

Alizade, 2006: 179, Fig23: F


Delougaz & Kantor, 1996: Pl
190: G andPl 59: T

چهــارم ق.م .بــه و قــوع پیوســت 1و ایــن موضــوع کــه در دوره اوروک جدیــد ،بــا کاهــش
جمعیــت یــا اســتقرار مرتبــط بــا اوروک در دشــت شوشــان (حــدود  58درصــد) و همینطــور
دشــت رامهرمــز روبـهرو هســتیم (جانســون ،)270 :1388 ،تــا حــدودی ایــن مســئله را توجیــه
میکنــد .همیــن موضــوع در مــورد منطقــه فــارس نیــز مطــرح اســت؛ در دوره لپویــی در
فــارس شــمار محوطههــا کــم میشــود و معمــو ًال زیســتگاهها در کنــار چراگاههــای
طبیعــی قــرار دارنــد کــه نشــان از گرایــش بیشــتر بــه دامــدارای اســت تــا کشــاورزی (هــول،
.)128 :1388رایجتریــن ســفال ایــن دوره ظــروف بــا لولــه مســتقیم و یــا خمیــده ،ســبوهای
چهــار دســته بــا نقــش کنــده و مخروطهــای مرمــری و ســفالی اســت (علیــزاده:1382 ،
ی در این دوره میداند که در سراسر بینالنهرین به وقوع پیوسته است.
 .1جانسون این تغییرات را نتیجه کشمکش و درگیر 
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 .)52یکــی دیگــر از پدیدههــای ایــن دوره ،پیدایــش ظــروف ســاده و زمختــی موســوم بــه
«کاس ـههای لبهواریختــه» اســت کــه هــم در خوزســتان و هــم در فــارس گــزارش شــده و
درصــد فراوانــی آن در برخــی محوطههــا گاهــی بــه  %90هــم میرســد (عبــدی.)1378 ،
بــا اینحــال در بررســی روشــمند محوطــه کنبینــو ،حتــی یــک نمونــه کاســه لبهواریختــه
پیــدا نشــده اســت .از طرفــی هنــری رایــت ،نبــود مدارکــی مبنیبــر وجــود ســفالهای ویــژه
دوره اوروک جدیــد در دشــت رامهرمــز و مناطــق جنوبشــرقی را چنیــن توجیــه میکنــد
کــه اگــر ایــن مناطــق در دوره مذکــور مــورد بهرهبــرداری بودهانــد ،ســاکنین منطقــه از
دستســاختههایی اســتفاده میکردنــد کــه هنــوز بــرای مــا ناشــناختهاند (رایــت:1388 ،
 .)300بنابرایــن بــا اینکــه از شــواهد برمیآیــد ،محوطــه کنبینــو در ایــن دوره متــروک
بــوده اســت ،وجــود تنهــا چنــد قطعــه محــدود ســفال (لوحــه  )1-3 :2کــه بــا تردیــد قابــل
انتســاب بــه ایــن دوره هســتند ،مــا را از احتمــال وجــود اســتقراری ضعیــف در نیمــه دوم هزاره
چهــارم تــا اوایــل هــزاره ســوم ق.م .و امــکان پوشــیده شــدن آن بــا الیههــا و نهشــتههای
در خــور توجــه دوره ایالمــی ،ناامیــد نمیکنــد .ایــن موضــوع بــا گمانهزنــی در محوطــه
روشــن خواهــد شــد.

محوطه باستانی کنبینو در دوران تاریخی

دوران تاریخــی ،در قســمتهای شــمال فــات ایــران ،از اوایــل هــزاره اول ق.م .و در
قســمتهای جنوبــی و جنوبغربــی ایــران از اوایــل هــزاره ســوم ق.م .و بــا شــروع تاریــخ
ایــام آغــاز گردیــده اســت و تــا فروپاشــی ساســانیان بهدســت مســلمانان ادامــه مییابــد.
مقایســه نمونههــای ســفالی محوطــه کنبینــو نشــان میدهــد کــه ایــن محوطــه در تمــام
طــول دوره تاریخــی مســکون بــوده اســت (لوحههــای  2و .)3
ایــن محوطــه در دورهی ایالمــی در ســه بخــش مســکون بــوده اســت کــه وســعت
بخــش میانــی بیــش از  90هکتــار بــوده اســت .ســفالهای ای ـندوره از طریــق مقایســه بــا
نمونههــای بهدســت آمــده از محوطههــای گاهنــگاری شــدهای چــون :شــوش ،هفتتپــه،
چغازنبیــل و چغامیــش در خوزســتان و تــل اســپید و ملیــان در فــارس گاهنــگاری شــدهاند.
مطالعــه نمونههــای ســفالی نشــان میدهــد کــه محــدوده شــمالی و محــدوده جنوبــی بیشــتر
در دوره ایــام قدیــم مســکون بودهانــد؛ امــا بخــش میانــی از دوره ایــام قدیــم مســکون
شــده و اســتقرار در ایــن بخــش تــا دوره ایــام نــو و بعــد از آن ادامــه یافتــه اســت .از جملــه
ظــروف ســفالی شــاخص ایــن دوره ،ظــروف و ســاغرهای کــف دکمـهای ،خمرههــای بــا لبــه
پلکانــی و لبههــای رایــج در دوره ایــام میانــه (بهویــژه محوطــه هفــت تپــه) و ظــروف
آبریــزدار ایــام نــو اســت (لوحــه .)4-28 :2
از آنجــا کــه ســفالهای هخامنشــی منطقــه در واقــع ادامــه ســنت ســفالگری ایــام
نــو بــوده و از طرفــی در برخــی از گاهنگاریهــای انجــام شــده در خوزســتان ،الیههــای
ایــام نــو و هخامنشــی بــه خوبــی تفکیــک نشــده اســت ،بنابرایــن در مــواردی تشــخیص و
تفکیــک ایــن ســفالها بــا مشــکل همــراه اســت .بــا توجــه بــه ایــن موضــوع تعــدادی از ایــن
ســفالها در گــروه ایــام نو-هخامنشــی شــناخته میشــود .ســفالهای ای ـندوره از طریــق
مقایســه بــا نمونههــای بهدســت آمــده از محوطههــای گاهنــگاری شــدهای چــون :شــوش،
پاســارگاد ،تختجمشــید ،تپــه یحیــی و ...گاهنــگاری شــدهاند .بررســی و مطالعــه ســفالها
نشــان میدهــد کــه بخــش میانــی محوطــه ،در دوره هخامنشــی مســکون بــوده اســت (در
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لوحــه  :2برخــی نمونههــای ســفالی محوطــه
کنبینــو (طــرح :قــادر شــیروانی)

جــدول  :2کاتالــوگ ســفال مربــوط بــه لوحــه
( 2قــادر شــیروانی.)1391 ،

شمارٌ

وام

تًصیف

ديرٌ /

طرح
1
2

ياحذ
49i5
5f4

3

41c3

4
5

55e7
50f4

(روگ خمیرٌ ،آمیسٌ ،وًع ساخت ،کیفیت ساخت ،میسان پخت ،پًشش ،تسییه)
ًخَدیً -ارًجی ،گیاّی ،چرخساز ،هتَسطً ،اکافی ،غلیظ از خَد ،سادُ
ًخَدی هایل بِ زرد ،گیاّی ،چرخساز ،هتَسط ،کافی ،پَضص غلیظ از خَد بر ّر دٍ (آثار دٍدُ
بر ّر دٍ) ،سادُ
ًخَدی هایل بِ سبس ،کاًی ،دستساز؟ ،هتَسطً ،اکافی ،پَضص از خَد بر بیرٍىً ،قص کٌذُ بر
بیرٍى
قرهسً-ارًجی ،گیاّی ،چرخساز ،زهختً ،اکافی ،پَضص غلیظ ًخَدی بر ّر دٍ ،سادُ
ًخَدی هایل بِ زرد ،ترکیبی ،چرخساز ،هتَسط ،کافی ،پَضص غلیظ از خَد بر ّر دٍ ،سادُ

محذيدٌ زماوی
باًص؟
باًص؟
آغاز ًگارش؟

تًضیحات /
مىبع گاهىگاری
Alden,1979: 263, fig 40: 2
Ibid. 263, fig 41: 18
Delougaz & Kantor, 1996: Pl
112: A and Pl 19: P

ایالم قذین -سَکل هخ Carter, 1971: 408 fig 42: 21,22
Petrie et al, 2009:537, fig 4.81
ایالم قذین بِ هیاًِ
TS 1271

6

 47e7قرهسً-ارًجی ،کاًی ،چرخساز ،ظریف ،کافی ،پَضص از خَد بر ّر دٍ ،سادُ

ایالم قذین

Ibid.511, fig 4.68 TS 1393

7
8

ً 50i5ارًجی ،گیاّی ،چرخساز ،هتَسطً ،اکافی ،پَضص رقیق از خَد ،سادُ
ً 45f4ارًجی ،گیاّی ،چرخساز ،هتَسط ،کافی ،پَضص غلیظ از خَد بر ّر دٍ ،سادُ

ایالم قذین
ایالم قذین

Ibid.511, fig 4.68 TS 1443
Ibid.525, fig 4.75 TS 1185

9

 50d10قرهسً -ارًجی ،گیاّی ،چرخساز ،هتَسط ،کافی ،غلیظ از خَد ،سادُ

ایالم هیاًِ

11

ً 66e7خَدی ،گیاّی ،چرخساز ،هتَسط ،کافی ،پَضص قَُْای تیرُ بر بیرٍى ،سادُ

ایالم قذین

11
12

ً 49h8خَدی تیرُ ،گیاّی،چرخساز ،هتَسط ،کافی ،غلیظ ًخَدی هایل بِ سبس بر ّردٍ ،سادُ
ً 53g1خَدی ،ترکیبی ،چرخساز ،هتَسطً ،اکافی ،پَضص رقیق از خَد ،سادُ

ایالم هیاًِ

13

ً 51a9خَدی ،گیاّی ،چرخساز ،هتَسط ،کافی ،پَضص غلیظ از خَد بر ّر دٍ ،سادُ

ایالم هیاًِ

14
15
16

ً 59g1خَدی هایل بِ زرد ،گیاّی ،چرخساز ،هتَسط ،کافی ،از خَد بر ّردٍ ،سادُ
ً 51a9خَدی ،گیاّی ،چرخساز ،هتَسط ،کافی ،پَضص غلیظ از خَد بر ّر دٍ ،سادُ
ً 54j2خَدی ،ترکیبی ،چرخساز ،هتَسط ،کافی ،پَضص رقیق از خَد ،سادُ

ایالم هیاًِ
ایالم هیاًِ
ایالم هیاًِ

17
18
19
21

51a9
51b6
51a9
53g1

21

ً 50c3خَدی ،گیاّی ،دستساز ،زهختً ،اکافی ،پَضص غلیظ از خَد بر ّر دٍ ،سادُ

22

ً 54b6خَدیً-ارًجی ،گیاّی ،چرخساز ،هتَسطً ،اکافی ،پَضص از خَد بر ّر دٍ ،سادُ

23

ً 49e7ارًجی ،گیاّی ،چرخساز؟ ،زهختً ،اکافی ،غلیظ از خَد بر ّردٍ ،سادُ

24
25
26
27

53j2
50j2
49b6
20h8

28

46b6

ایالم هیاًِ

ًخَدی رٍضي ،گیاّی ،چرخساز ،ظریف ،کافی ،از خَد بر ّردٍ ،سادُ
خاکستری ،گیاّی ،چرخساز ،هتَسط ،کافی ،از خَد بر ّردٍ ،سادُ
ًخَدی ،ترکیبی؟ ،چرخساز ،ظریف ،کافی ،پَضص غلیظ از خَد بر ّر دٍ ،سادُ
ًخَدیً-ارًجی ،گیاّی ،دستساز ،هتَسطً ،اکافی ،پَضص غلیظ از خَد بر ّر دٍ ،سادُ

ایالم هیاًِ
ایالم هیاًِ
ایالم هیاًِ
ایالم
ایالم هیاًِ
ایالم ًَ

ایالم ًَ
ًخَدی تیرُ ،گیاّی ،دستساز؟ ،زهختً ،اکافی ،پَضص از خَد بر ّر دٍ ،سادُ
ًخَدیً-ارًجی ،گیاّی ،چرخساز ،زهخت ،کافی ،پَضص غلیظ از خَد بر ّر دٍ ،سادُ
ًخَدیً-ارًجی ،گیاّی ،دستساز؟ ،هتَسطً ،اکافی ،پَضص غلیظ از خَد بر ّر دٍ ،سادُ
خاکستری رٍضي هتوایل بِ ًخَدی ،کاًی ،چرخساز ،هتَسطً ،اکافی ،پَضص رقیق از خَد- ،
سادُ
ًارًجی ،گیاّی ،چرخساز ،هتَسط ،کافی ،پَضص غلیظ ًخَدی ،سادُ

ایالم ًَ
ایالم ًَ
ایالم ًَ
ایالم ًَ
ایالم ًَ

Weeks et al, 2009:365, fig
3.122 TNP 2460
Petrie et al, 2009:355, fig
3.116 TNP 91
Alizadeh, 2008: 255, fig 23:D
Carter, 1996, Fig 22: 13
دٍهیرٍضیجی 111 :1376 ،ضکل 4 :51
De Miroschedji, 1981)a(:61,
fig 13: 5
Carter, 1971: 412, fig 44: 9
Id. 1996:Fig 23: 7
هفیذی :1383 ،تابلَ 2 :14
گیرضوي 271 :1373 ،لَح 339 :68
De Miroschedji, 1981)a(: 61,
fig 13: 2
گیرضوي 331 :1373 ،لَح 52 :96
Carter, 1971: 437, fig 56: 10
ًگْباى  159 :1372 ،طرح 5 :5
گیرضوي 125 :1373 ،ضکل279 :56
Nicholas, 1980: 530 fig 166:C
Carter, 1994: 20 fig 5: 4
دٍهیرٍضیجی  112 :1376 ،ضکل 1 :52
De Miroschedji, 1981)a(: 99,
fig 33:7
Carter, 1996:Fig 26: 14
De Miroschedji, 1981)b(: 156,
fig 49: 6
Id. 1981)a(: 119 fig 43: 10
Ibid.119, fig 43: 9
Ibid. 81, fig 23: 9
Ibid. 105, fig 36: 8
Id. 1981)c(: 181, fig 58: 3
دٍهیرٍضیجی  ،113 :1376 ،ضکل53:7
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واقــع اســتقرار دوره ایــام نــو در بخــش میانــی ادامــه یافتــه اســت) .از بیــن ســفالهای
شــاخص دوره هخامنشــی محوطــه ،میتــوان بــه کاس ـههای اللهایشــکل و زورقــی اشــاره
کــرد (لوحــه .)1-6 :3
در دور ه ســلوکی نیــز ،بخــش میانــی محوطــه (ادامــه اســتقرار هخامنشــی) ،مســکون بوده
اســت ،امــا وســعت و گســتره اســتقراری آن کمتــر شــده اســت .همچنیــن یــک اســتقرار
کوچــک بــا وســعت کمتــر از نیــم هکتــار در بخــش جنوبــی محوطــه شــکل گرفتــه اســت.
بایــد توجــه داشــت کــه تفکیــک و مطالعــه ســفالهای دوره ســلوکی در ایــن منطقــه و
دیگــر مناطــق همجــوار ،آنچنــان کــه بایــد و شــاید بــه انجــام نرســیده و در برخــی مــوارد
ســفالهای ایــن دوره بــا گزینههــای هخامنشی-فراهخامنشــی ،فراهخامنشــی یــا ســلوکی
و همچنیــن ســلوکی-پارتی مشــخص شــده اســت؛ بنابرایــن در ایــن پژوهــش ،ســفالهای
ایــن دوره بــا مــوارد مذکــور مقایســه شــده اســت (لوحــه  .)7 -17 :3از جملــه ظــروف ســفالی
شــاخص ایــن دوره کاس ـههای زورقــی شــکل و ظــروف موســوم بــه بشــقاب ماهــی اســت.
ســفالهای دوره الیمایــی (پارتــی) ،در ســه بخــش یــا محــدوده از محوطــه بهدســت
آمــده اســت (لوحــه  .)18 -23 :3از جملــه ســفالهای شــاخص ایــن دوره لبــه تنگهــای
لعــابدار کوچــک ،خمرههایــی بــا لبــه اژدری شــکل ،کاس ـههای بــا لبــه آویــران و ظــروف
بــا تزئینــات شــیاردار اســت.
در دوره ساســانی نیــز همــان ســه بخــش یــا محــدوده دوره الیمایــی ،مســکون بــوده
اســت؛ بــا ایــن تفــاوت کــه از وســعت محــدوده جنوبــی کمــی کاســته شــده و وســعت
محــدوده اســتقراری دوره الیمایــی در بخــش میانــی محوطــه ،حــدود دو برابــر افزایــش یافتــه
اســت .مطالعــه ســفالها (لوحــه  )24 -30 :3نشــان میدهــد کــه اســتقرار دوره ساســانی در
محوطــه تــا دوره اســامی ادامــه یافتــه اســت .بــه همیــن دلیــل برخــی از گونههــای ســفالی
دوره ساســانی کــه در قــرون اولیــه اســامی نیــز مــورد اســتفاده قــرار میگرفتنــد ،از جملــه
تزیینــات کنــده شــانهای و مــواج و همینطــور نقــوش کنــده و برجســته زیــر لعــاب قابــل
مقایســه بــا نمونههــای بهدســت آمــده از ســیراف ،در گــروه ســفالهای ساسانی-اســامی
تقســیمبندی شــده اســت (لوحــه.)1 -8 : 4

لوحــه  :3برخــی نمونههــای ســفالی
محوطــه کنبینــو (طــرح :قــادر شــیروانی،
.)1391
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جــدول  :3کاتالــوگ ســفال مربــوط بــه لوحــه
( 3قــادر شــیروانی.)1391 ،

شمارٌ

وام

تًصیف

ديرٌ /

طرح
1
2

ياحذ
59b6
42h8

3
4
5

49d10
79h8
48j2

(روگ خمیرٌ ،آمیسٌ ،وًع ساخت ،کیفیت ساخت ،میسان پخت ،پًشش ،تسییه)
وخًدی ،ترکیبی ،چرخساز ،متًسط ،کافی ،پًشش از خًد بر َر دي ،سادٌ
وخًدی ،کاوی ،چرخساز ،ظریف ،کافی ،پًشش گلی رقیق از خًد بر َر دي ،وقش گل اخرا بر دي
لبٍ بیرين يداخل ي تسئیه کىذٌ شاوٍای بر بیرين
وخًدی ،گیاَی ،چرخساز ،متًسط ،کافی ،لعاب گلی سبس پستٍای بر َر دي ،سادٌ
خاکستری ،کاوی ،چرخساز ،متًسط ،کافی ،پًشش غلیظ از خًد ،سادٌ
قرمس-واروجی ،کاوی ،چرخساز ،متًسط ،واکافی ،پًشش از خًد بر َر دي ،سادٌ

محذيدٌ زماوی
َخامىشی
؟

6

 39g1قرمس ،گیاَی ،چرخساز ،متًسط ،کافی ،پًشش قرمس-قًٌُای بر َر دي ( +ديدٌ) ،سادٌ

7

 21c3خاکستری-واروجی ،کاوی ،چرخساز ،متًسط ،واکافی ،سادٌ

8

 55e7واروجی ،گیاَی ،چرخساز ،متًسط ،واکافی ،پًشش غلیظ وخًدی بر بیرين ،سادٌ

9

 47e7وخًدی ،کاوی ،چرخساز ،متًسط ،کافی ،پًشش غلیظ از خًد بر َر دي ،سادٌ

10

 55a9وخًدی ،کاوی ،چرخساز ،متًسط،کافی ،لعاب گلی سبس پستٍای بر َر دي ،سادٌ

11

 42d10وخًدی ،کاوی ،چرخساز ،متًسط ،کافی ،پًشش قًٌُای بر َر دي ،سادٌ

12

 50i5واروجی ،گیاَی ،چرخساز ،متًسط ،کافی ،پًشش غلیظ از خًد بر َر دي ،سادٌ

13

 55i5وخًدی مایل بٍ سبس ،کاوی ،چرخساز ،متًسط ،کافی ،پًشش غلیظ از خًد بر َر دي ،سادٌ

َخامىشی
َخامىشی
َخامىشی
َخامىشی

استريواخ ،322 :1379 ،شکل 6 :107
عطایی ، 283 :1384،لًحٍ 1 : 93
استريواخ 334 :1379،شکل1 :113

َخامىشی-
فراَخامىشی
َخامىشی-
فراَخامىشی
َخامىشی -سلًکی

Labrousse & Boucharlat, 1974:
145, fig 48: 5
Oates, 1958, PlXXIII:12,22 and
XXIV: 23

َخامىشی -سلًکی ديمیريشیجی  105 :1376 ،شکل 4 :55
Delougaz & Kantor, 1996: Pl
73: L
Oates & Oates, 1958: Pl
XXIII:13
Weeks et al, 2009: 319, fig
فراَخامىشی
3.136 TND 2038
استريواخ :346 :1379 ،شکل 29 :119
Oates & Oates, 1958: Pl XXVI:
سلًکی
13
Ibid.Pl XXIII: 3,33
سلًکی
Petrie et al, 2009:603, fig 4.115:
TS45
Oates & Oates, 1958: Pl XXIII:Z
سلًکی
Ibid.Pl XXVIII:7
سلًکی
Wenke, 1976: fig12:368
سلًکی ـ پارتی
Ibid. fig 12:534
سلًکی-پارتی
Labrousse & Boucharlat,
الیمایی
1974:127, Fig 36: 8
Alizadeh, 1985: 190, fig1 : L
الیمایی

14
15
16
17
18

35i5
75d10
80e7
85g1
65b6

19
20
21
22
23

59b6
47e7
41j2
83d10
47e7

وخًدی ،کاوی ،چرخساز ،متًسط ،کافی ،لعاب سبس تیرٌ بر َر دي ،سادٌ
صًرتی (وخًدی-واروجی) ،کاوی ،چرخساز ،متًسط ،کافی ،پًشش از خًد بر َر دي ،سادٌ
واروجی ،گیاَی ،چرخساز ،متًسط ،کافی ،پًشش قرمس بر َر دي ،وقش کىذٌ مًازی
وخًدی ،کاوی ،چرخساز ،متًسط ،کافی ،پًشش از خًد بر َر دي ،سادٌ
وخًدی تیرٌ،کاوی ،چرخساز ،متًسط ،کافی ،پًشش از خًد بر َر دي ،سادٌ

24

 27c3قرمس-قًٌُای ،کاوی ،چرخساز ،متًسط ،واکافی ،پًشش رقیق از خًد بر َر دي ،سادٌ

25

 80d10وخًدی ،کاوی ،چرخساز ،متًسط ،کافی ،لعاب فیريزٌای بر َر دي ،سادٌ

26
27
28

 9j2خاکستری ،کاوی ،چرخساز؟ ،زمخت ،واکافی ،پًشش غلیظ از خًد بر َر دي ،سادٌ
 59j2خاکستری ،کاوی ،چرخساز ،متًسط ،واکافی ،سادٌ
 54b6وخًدی مایل بٍ سبس ،کاوی ،چرخساز ،متًسط ،واکافی ،پًشش غلیظ از خًد بر َر دي ،وقش
افسيدٌ بىذاوگشتی
 51b1واروجی،کاوی ،چرخساز ،متًسط ،کافی ،پًشش از خًد بر َر دي ،وقش کىذٌ ي وًک اوگشتی

ساساوی

30

 51b6واروجی ،کاوی ،چرخساز ،زمخت ،واکافی ،وقش برجستٍ با تسییه بىذاوگشتی بر بیرين

ساساوی

محوطه باستانی کنبینو در دوره اسالمی


Alizadeh, 2008: 255, Fig 23: D
استريواخ 322 :1379 ،شکل 6 :107
Schmidt, 1957: Pl 74.NO10

وخًدی تیرٌ ،ترکیبی ،چرخساز ،متًسط ،کافی ،پًشش؟ ،سادٌ
خاکستری ريشه ،کاوی ،چرخساز ،ظریف ،کافی ،پًشش غلیظ از خًد ،سادٌ
خاکستری ريشه ،کاوی ،چرخساز ،متًسط ،واکافی ،سادٌ
واروجی ،کاوی ،چرخساز ،متًسط ،واکافی ،سادٌ
وخًدی ،کاوی ،چرخساز ،متًسط ،کافی ،لعاب فیريزٌای بر َر دي ،سادٌ

29

تًضیحات /
مىبع گاهىگاری
استريواخ :1379 ،شکل 1-7 :115

الیمایی
الیمایی
الیمایی تا ايایل
ساساوی
الیمایی-
ساساوی
الیمایی-
ساساوی
ساساوی
ساساوی
ساساوی


Keal & Keal, 1981: 46, fig 9 :27
Alizadeh, 1985: 190, fig1 : L
Whitcomb, 1985:223, fig 78: a
and 53, fig 57: 5
Keal & Keal, 1981: 46, fig16:2
Whitcomb, 1985: 51, fig16: c
Whitehouse, 1972: PlVIII10
Keal & Keal, 1981:47, fig11: 28
Ibid.48, fig 14 :6
Wenke, 1976: fig7:226
Lamberg�Karlovsky, 1970: 9,
fig3: D
Whitcomb,1985,149, fig56: K
Ibid.117, fig42: h
Azarnuosh, 1994:184

مطالعــه ســفالها نشــان میدهــد کــه محوطــه کنبینــو در دوره اســامی ،از قــرون اولیــه
تــا دوره صفــوی مســکون بــوده اســت (لوحــه  .)4بدینصــورت کــه در قــرون اولیــه اســامی
تقریبـ ًا تمــام محوطــه مســکون بــوده و پــس از آن در قــرون میانــه اســامی وســعت اســتقرار
کمتــر شــده و کمتــر از نیمــی از محوطــه مســکون بــوده اســت؛ امــا در دوره صفــوی ،ایــن
محوطــه از وســعت چندانــی برخــوردار نبــوده اســت .از نمونههــای شــاخص دوره اســامی،
میتــوان ظــروف منقــوش موســوم بــه شــبه پیــش از تاریخــی (پیــش از تاریخــی دروغیــن)،
ســفال بــا تکنیکهــای لعــاب یکرنــگ و چندرنــگ ،نقاشــی زیرلعــاب ،زرینفــام و
چینیهــای آبــی و ســفید دوره صفــوی را نــام بــرد.
یکــی از یافتههــای مهــم دوره اســامی ،حجــم نســبت ًا زیــاد ظــروف ســفالی موســوم

گاهنگاری نسبی محوطه باستانی ُکنبینو واقع در دشت زیدون...
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لوحــه  :4برخــی نمونههــای ســفالی محوطــه
کنبینــو (طــرح :قــادر شــیروانی.)1391 ،

بــه ســادون اســت (لوحــه  .)17 -19 :4ســفال ســادون ،یکــی از انــواع ســفالهایی اســت
کــه از شــرق دور وارد ایــران شــد .از قــرن چهــارم هـــ.ق ،.ایــن ســفالهای ظریــف بهطــور
گســترده ،در فــات ایــران مبادلــه میشــده اســت (محمدیفــر و بلمکــی.)95 :1387 ،

فراوانــی ســفالهای بهدســت آمــده از محوطــه کنبینــو بــه
تفکیــک دورههــای فرهنگــی

همانطــور کــه گفتــه شــد ،هــر یــک از نمونههــای شــاخص ســفالی نماینــده گروهــی از
شناســی
ســفالها بــا ویژگیهــای مشــابه فنــی و تکنیکــی اســت؛ بنابرایــن پــس از گونه
ِ
نمونههــای ســفالی کــه در واقــع نماینــده گروههــا بودهانــد ،تمــام ســفالهای بهدســت
آمــده از محوطــه نیــز بــه تفکیــک دورههــا طبقهبنــدی شــدند .در ایــن میــان تعــدادی ســفال
کــه بهدالیلــی چــون :فرســودگی زیــاد ،بســیار کوچــک بــودن ،نبــود نمونــه گاهنگاری شــدهی
مشــابه و یــا بهدلیــل ایســتایی گونهشناســی (دارک )106-107 :1379 ،قابــل گاهنــگاری
نبودنــد ،در گــروه نامشــخص طبقهبنــدی شــدهاند .در ایــن طبقهبنــدی در مــواردی تفکیــک
ســفالهای برخــی دورههــای متوالــی مشــکل بــوده ،چراکــه ایــن تفکیــک خصوصـ ًا در مــورد
ســفالهای ســاده بیشــتر براســاس ویژگیهــای فنــی و فیزیکــی ســفال از جملــه خمیــره،
رنــگ خمیــره ،نــوع آمیــزه و میــزان پخــت بــا توجــه بــه نمونههــای گاهنــگاری شــده
بــه انجــام رســید .ایــن مشــکل در طبقهبنــدی ســفالهای پیــش از تاریــخ و ســفالهای
ایالمــی بیــش از دورههــای دیگــر نمایــان بــود ،بهعنــوان مثــال تفکیــک بدنههــای ســاده
ســفالی مربــوط بــه نیمــه اول و نیمــه دوم هــزاره پنجــم ق.م .تقریبـ ًا نشــدنی اســت و یــا در
مــورد ایــام تفکیــک ســفالهای آمــاری ایــام قدیــم تــا جدیــد نیــز همیــن مشــکل وجــود
دارد .بنابرایــن بهدلیــل کاهــش میــزان خطــا ،ســفالهای پیــش از تاریــخ در یــک گزینــه و
ســفالهای ایــام قدیــم تــا جدیــد در یــک گزینــه و تحــت عنــوان ایــام قــرار گرفتهانــد.
نتایــج ایــن طبقهبنــدی انجــام شــده نشــان میدهــد کــه از مجمــوع ســفالهای بهدســت
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جــدول  :4کاتالــوگ ســفال مربــوط بــه لوحــه
( 4قــادر شــیروانی.)1391 ،

شمارٌ
طرح
1
2
3

تًصیف

وام

(روگ خمیرٌ ،آمیسٌ ،وًع ساخت ،کیفیت ساخت ،میسان پخت ،پًشش ،تسییه)
ياحذ
 9i5وخًدی مایل تٍ سثس ،کاوی ،چرخساز ،متًسط ،کافی ،لعاب فیريزٌای تر َر دي ،وقش کىذٌ ي افسيدٌ
زیر لعاب تر تیرين
 49h8وخًدی ،کاوی (داوٍ درشت) ،چرخساز ،متًسط ،کافی ،پًشش از خًد تر َر دي ،سادٌ
 38b6وخًدی ،کاوی ،چرخساز ،زمخت ،کافی ،لعاب سثس تیرٌ ،وقش کىذٌ ي افسيدٌ زیر لعاب

4
5

75a9
47h8

6
7

47e7
42c3

8

27a9

9

 47c3وخًدی،کاوی ،چرخساز ،متًسط ،کافی ،لعاب زریهفام ،وقش سثس پستٍای تر لعاب سرتی

10

47b6

11

68c3

12

77h8

13

68h8

14

18e7

15
16
17

10a9
47e7
81b6

18

83b6

وخًدی مایل تٍ زرد ،کاوی ،چرخساز ،ظریف ،کافی ،زریهفام ،وقش زرد متمایل تٍ قًٌُای ريی
لعاب خاکستری تر داخل
واروجی ،گیاَی ،چرخساز ،ظریف ،کافی ،گالتٍای ،روگ مشکی-زرد-قرمس تر داخل ي وقش تیرين
از تیه رفتٍ است.
واروجی ،گیاَی ،چرخساز ،متًسط ،کافی ،لعاب تر َر دي ،وقش سیاٌ تا لعاب زیر لعاب زرد حىایی تر
زمیىٍ قرمس
واروجی ،کاوی ،چرخساز ،متًسط ،کافی ،وقش قًٌُای تیرٌ ي فیريزٌای تا لعاب زیر لعاب سثس شفاف
تر َر دي
کرم ،کاوی ،چرخساز؟ ،متًسط ،کافی ،پًشش غلیظ از خًد ،وقش قرمس-قًٌُای تر تیرين ي داخل
لثٍ
وخًدی ،کاوی ،چرخساز ،متًسط ،کافی ،وقش قرمس تر داخل ي لثٍ  +يصالی ي آثار زوگ فلس در آن
وخًدی-واروجی ،کاوی ،چرخساز ،متًسط ،واکافی ،وقش قرمس تر تیرين
سثس تیرٌ ،کاوی ،چرخساز ،ظریف ،کافی ،کىذٌ مًازی زیر لعاب تر تیرين ي وقش ترجستٍ گیاَی تر
داخل ،لثٍ دالثری (سالدن)
سثس تیرٌ ،کاوی ،چرخساز ،ظریف ،کافی ،تسئیه ترجستٍ زسر لعاب (سالدن)

19

54i5

20

42h8

21

73j2

22

81b6

23

66a9

24

81f4

25

79h8

26

81g1

خاکستری ،کاوی ،چرخساز ،ظریف ،کافی ،وقش افسيدٌ گیاَی تر تیرين ي لعاب خاکستری ريی
وقش گیاَی (سالدن)
وخًدی مایل تٍ زرد ،گیاَی ،چرخساز ،متًسط ،کافی ،لعاب پاشیذٌ فیريزٌای زیر لعاب شفاف تر َر
دي
وخًدی ،کاوی ،چرخساز ،متًسط ،کافی ،لعاب تر َر دي ،وقش قًٌُای تیرٌ زیر لعاب فیريزٌای تر
تیرين
وخًدی تیرٌ ،کاوی ،چرخساز ،ظریف ،کافی ،لعاب تر َر دي ،تیرين لعاب آتی سفیذ ي داخل لعاب
سفیذ
وخًدی تیرٌ ،کائًله ،چرخساز ،ظریف ،کافی ،لعاب آتی ترک ترک شذٌ تر َر دي ،وقش کىذٌ زیر
لعاب تر داخل ي تیرين
وخًدی تیرٌ ،کاوی ،چرخساز ،متًسط ،کافی ،لعاب آتی ريشه تر داخل ي تسییه لعاب تر تیرين- ،
سادٌ
وخًدی تیرٌ ،کاوی ،چرخساز ،متًسط ،کافی ،لعاب تر داخل ،سثک آتی سفیذ (چُارخاوٍَای آتی
سًرمٍای)
سفیذ ،کائًله (چیىی)  ,چرخساز ،ظریف ،کافی ،وقش آتی تر داخل ي کتیثٍ چیىی تر تیرين (کف)

وخًدی ،کاوی ،چرخساز ،متًسط ،کافی ،لعاب فیريزٌای تر َر دي ،تسییه ترجستٍ (دستٍ)
وخًدی مایل تٍ زرد ،کاوی ،چرخساز ،متًسط ،کافی ،پًشش غلیظ وخًدی از خًد تر تیرين ،وقش
افسيدٌ تىذاوگشتی ي وقش کىذٌ شاوٍای تر تیرين
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آمــده از محوطــه ،تعــداد  22850قطعــه مربــوط بــه پیــش از تاریــخ ،تعــداد  101346قطعــه
مربــوط بــه دوره ایالمــی ،تعــداد  4494قطعــه ایــام نو-هخامنشــی ،تعــداد  3785قطعــه
مربــوط بــه دوره هخامنشــی ،تعــداد  1520قطعــه ســلوکی و تعــداد  7997قطعــه الیمایــی،
تعــداد  11906قطعــه ساســانی ،تعــداد  9296قطعــه ساسانی-اســامی ،تعــداد  69278قطعــه
اســامی و تعــداد  10320قطعــه نامشــخص بــوده اســت( 1شــکل .)3

نتیجهگیری

وجــود آثــار و محوطههــای باســتانی متعــدد و شــاخص از دورههــای مختلــف فرهنگــی در
منطقــه بهبهــان و دشــت زیــدون و در مقابــل ،نبــود اطالعــات و دانســتههای باستانشــناختی
جامــع از ایــن منطقــه ،بــر ضــرورت انجــام یــک پژوهــش باستانشــناختی جامــع ،بــر روی
یکــی از شــاخصترین محوطههــای باســتانی بــا بیشــترین گســتره اســتقراری از لحــاظ

 .1برای اطالعات بیشتر رجوع شود به( :شیروانی)1391 ،
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شــکل  :3نمــودار فراوانــی ســفال بهدســت
آمــده از محوطــه کنبینــو مربــوط بــه
دورههــای مختلــف (قــادر شــیروانی.)1391 ،

مکانــی و زمانــی تأکیــد داشــت .از ایـنرو مطالعــه و بررســی محوطــه کنبینــو (تــل گوینــه)،
بــا وســعت بیــش از  250هکتــار ،بهعنــوان بزرگتریــن محوطــه باســتانی شناســایی شــده در
دشــت زیــدون و در بــر گیرنــدهی توالــی فرهنگــی متعــدد ،از پیــش از تاریــخ تــا قــرون متأخــر
اســامی ،تــا حــدودی ایــن مهــم را عملــی میســازد.
مطالعــه ســفالهای بهدســت آمــده نشــان میدهــد کــه ایــن محوطــه از اوایــل هــزاره
ششــم ق.م .در پیــش از تاریــخ مســکون شــده و ایــن اســتقرار در چنــد بخش مجــزا از محوطه
تــا اوایــل هــزاره چهــارم ق.م .ادامــه یافتــه اســت .ایــن موضــوع نشــان میدهــد کــه در ایــن
دوره ،منطقــه جمعیــت نســبت ًا زیــادی از جوامــع پیــش از تاریخــی در خــود جــای داده و تراکــم
و نزدیکــی دهکدههــا بــه ایــن نکتــه اشــاره دارد .پــس از آن ،احتمــا ًال یــک وقفــه اســتقراری
تــا اوایــل هــزاره ســوم ق.م .در محوطــه بهوجــود آمــده اســت؛ امــا در دوره ایــام قدیــم،
بــاری دیگــر بخشهایــی از محوطــه مســکون شــده اســت .شــاید بتــوان گفــت کــه از دوره
ایــام قدیــم ایــن محوطــه بــه یکــی از شــهرهای شــهر ایالمــی تبدیــل شــده و در دوره
ایــام میانــه و جدیــد بــه اوج خــود میرســد .در دورههــای هخامنشــی ،ســلوکی ،الیمایــی و
ساســانی نیــز ایــن محوطــه مســکون بــوده اســت .بیشــترین گســتره اســتقراری محوطــه در
قــرون اولیــه اســامی بــوده کــه تقریبـ ًا تمــام محوطــه مســکون بــوده و بیشــک بــا توجــه
بــه حجــم زیــاد یافتههــای ایــن دوره در محوطــه میتوانــد یکــی از شــهرهای مهــم دوره
ساسانی-اســامی منطقــه بهبهــان باشــد ،امــا در قــرون میانــی اســامی وســعت اســتقرار
کمتــر شــده و پــس از آن در قــرون متأخــر اســامی و همزمــان بــا آخریــن دوره اســتقراری،
دوره صفــوی ایــن محوطــه از وســعت چندانــی برخــوردار نبــوده اســت.

سپاسگزاری

بــدون شــک انجــام بررســی روشــمند باستانشــناختی بــر روی محوطـهای بــه وســعت 250
هکتــار و مطالعــه حجــم زیــاد یافتههــای آن بــه تنهایــی قابــل انجــام نیســت .نگارنــدگان بــر
خــود الزم میداننــد کــه از تمامــی کســانی کــه در بخشهــای مختلــف بررســی روشــمند
محوطــه کنبینــو همــکاری داشــته و یــا بــا رهنمودهــای خــود انجــام ایــن پژوهــش را
ممکــن ســاختند ،تشــکر نماینــد؛ بهویــژه آقایــان دکتــر کامیــار عبــدی ،محمدتقــی عطایــی،
نــوروز رجبــی ،شــهرام زارع و دکتــر سیدرســول موســویحاجی کــه در مراحــل مختلــف ایــن
کار رهنمودهــای فــراوان و مفیــد خــود را عرضــه داشــتند ،آقایــان عزیــز الهپــور ،ســید مصطفی
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داشــاد ،مســعود جانیپــور ،مهــرداد پارســایی و چنگیــز حاتمی کــه مســئولیت نمونهبــرداری را در
بخــش میدانــی ایــن بررســی بــر عهــده داشــتند .آقایــان آریوبــرزن توکلــی ،جــواد خدادوســت،
وحیــد فاتحــی و علیاکبــر آبتیــن در طبقهبنــدی یافتههــا همــکاری کردنــد ،خانمهــا
مرضیــه علیمحمــدی و اکــرم کمالــی در پشتنویســی یافتههــا و آقایــان مهــدی قائمپنــاه،
مرتضــی عطائــی و صــادق روســتایی کــه در تهیــه گــزارش بررســی و مطالعــه یافتههــا
همــکاری دوســتانه خــود را مبــذول فرمودنــد.

کتابنامه

 اســتروناخ ،دیویــد ،1379 ،پاســارگاد ،گزارشــی از کاوشهــای انجــام شــده توســطموسســه مطالعــات ایرانــی بریتانیــا (از ســال  1961تــا  ،)1963ترجمــه حمیــد خطیب شــهیدی،
چــاپ اول،ســازمان میــراث فرهنگــی کشــور (پژوهشــگاه) ،تهــران.
 اســمعیلی جلــودار ،محمــد اســماعیل ،زهــره زهبــری و حســین توفیقیــان،1390 ،«بررســی بازرگانــی میاندریایــی بنــدر ماهروبــان خلیــج فــارس و بنــادر هنــد و چیــن در
دوران اســامی بــر پایــه گونهشناســی و طبقهبنــدی ســفالهای ســادن بهدســت آمــده از
کاوش و بررســی باستانشــناختی در آن محــل» ،همایــش ملــی هنــر اســامی ،دانشــکده هنر
دانشــگاه بیرجنــد ،بیرجنــد ،صــص.28-1 :
 اقتــداری ،احمــد ،1375 ،خوزســتان و کهگیلویــه و ممســنی؛ جغرافیــای تاریخــی و آثــارباســتانی ،چــاپ دوم ،موسســه فرهنگــی آیــات ،تهــران.
 توحیدی ،فائق ،1386 ،فن و هنر سفالگری ،چاپ پنجم ،انتشارات سمت ،تهران. جانســون ،گرگــوری ا« ،1388 ،.ســازمان متغیــر دســتگاه اداری اوروک در دشــتشوشــان» ،باستانشناســی غــرب ایــران زیــر نظــر فرانــک هــول ،ترجمــه زهــرا باســتی  ،
انتشــارات ســمت ،تهران،صــص .217 -274
 خاموشــی ،لیــا« ،1388 ،آنالیــز چنــد قطعــه از چینیهــای آبــی و ســفید دوره یــوان درمجموعــه بقعــه شــیخ صفیالدیــن اردبیلــی بــه روش  ،XRF ،(PIXE) «STMپژوهشهــای
باستانشناســی مــدرس؛ دوفصلنامــه تحلیلــی ـ پژوهشــی باستانشناســی ،تاریــخ هنــر و
مطالعــات میانرشــتهای ،مجلــه انجمــن علمــی دانشــجویان گــروه باستانشناســی دانشــگاه
تربیــت مــدرس ،ســال اول ،شــماره اول ،بهــار و تابســتان  ،صــص.131-123 :
 دارک ،کــن .آر ،1379 ،مبانــی نظــری باستانشناســی ،ترجمــه کامیــار عبــدی ،مرکــزنشــر دانشــگاهی ،تهــران.
 دومیروشــیجی ،پییــر« ،1376 ،الیهنــگاری «ایالمــی جدیــد» در شــوش (حــدود 1100تــا  540ق.م ،»).شــوش و جنوبغربــی ایــران ،تاریــخ و باستانشناســی (ســیر
تکامــل اجتماعــی و فرهنگــی از هــزاره هفتــم ق.م .تــا یــورش مغــول )؛ گــزارش گردهمایــی
بینالمللــی شــوش و ســمینار بلــو ،زیــر نظــر ژان پــرو و ژنویــو دلفــوس ،ترجمــه هایــده اقبــال  ،
تهــران  ،مرکــز نشــر دانشــگاهی ،صــص. 95 -89 :
 رایــت ،هنــری ت« ،1388 ،.پســکرانههای شوشــان در دوران شــکلگیریحکومتهــای نخســتین» ،باستانشناســی غــرب ایــران زیــر نظــر فرانــک هــول ،ترجمــه
زهــرا باســتی ،تهــران ،انتشــارات ســمت ،صــص .285 -339
 شــیروانی ،قــادر،1390 ،گــزارش بررســی روشــمند باستانشــناختی محوطــه باســتانین بینــو ( تــل گوینــه) ،بایگانــی پژوهشــکده باستانشناســی ،منتشــر نشــده.
کـ 
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ن بینــو
 شــیروانی ،قــادر ،1391 ،بررســی روشــمند باستانشــناختی محوطــه باســتانی کـ ( تــل گوینــه) واقــع در دشــت زیــدون شهرســتان بهبهــان ،پایاننام ـهی کارشناســی ارشــد
باستانشناســی ،گــروه باستانشناســی دانشــگاه زاهــدان (منتشــر نشــده).
 کیانــی ،محمــد یوســف ،1379 ،پیشــینه ســفال و ســفالگری در ایــران ،انتشــاراتنســیم دانــش ،تهــران.
 گاوبــه ،هاینــس ،1359 ،ارجــان و کهگیلویــه؛ از فتــح عــرب تــا پایــان دوره صفــوی،ترجمــه ســعید فرهــودی ،تهــران ،سلســله انتشــارات انجمــن آثــار ملــی.
 گروبــه ،ارنســت ج ،1384 ،.ســفال اســامی ،ترجمــه فرنــاز حائــری ،جلــد هفتــم ازگزیــده ده جلــدی مجموعــه هنــر اســامی ،گــردآوری دکتــر ناصــر خلیلــی ،نشــر کارنــگ،
تهــران.
 گیرشــمن ،رومــن ،1373 ،چغازنبیــل (دوراونتــاش) ،زیگــورات ،ترجمه اصغــر کریمی،جلداول ،چــاپ اول ،شــرکت انتشــارات علمــی فرهنگــی ،تهران.
 عبــدی ،کامیــار« ،1378 ،کاســه لبهواریختــه :کاربــرد و پراکندگــی» ،باستانشناســیو هنــر ایــران ( 32مقالــه در بزرگداشــت عــزتاهلل نگهبــان) ،بــه کوشــش عبــاس علیــزاده،
یوســف مجیــدزاده و صــادق ملــک شــهمیرزادی ،مرکــز نشــر دانشــگاهی ،تهــران،1378 ،
صــص.84-64 :
 عبــدی ،کامیــار ،محمدتقــی عطائــی و شــهرام زارع ،1387 ،گــزارش فصــل دوم بررســیباستانشناســی شهرســتان بهبهــان -خوزســتان ،جلــد  ،4بایگانــی اســناد پژوهشــکدی
باستانشناســی کشــور (منتشــر نشــده).
 عطایــی ،محمــد تقــی ،1383 ،معرفــی ســفال هخامنشــی حــوزه فــارس :بررســیروشــمند طبقهبنــدی شــده بــاروی تخــت جمشــید ،پایاننامــه دوره کارشناســی ارشــد رشــته
باستانشناســی ،دانشــکده علــوم انســانی دانشــگاه تربیتمــدرس ،منتشــر نشــده.
 عطایــی ،محمــد تقــی« ،1384 ،ســفال دوره هخامنشــی و منطقهبنــدی آن» ،مجموعــهمقــاالت دومیــن همایــش باستانشناســان جــوان ایــران ،ســازمان میــراث فرهنگــی و
گردشــگری ،اداره کل امــور فرهنگــی ،تهران،صــص.284-255 :
 علیــزاده ،عبــاس« ،1369 ،اشــغال جنــوب خوزســتان بهدســت الیماییــان؛ طــرح یــکنظــر» ،ترجمــه :جعفــر تــال بالغــی ،مجلــه باستانشناســی و تاریــخ ،ســال چهــارم ،شــماره
اول ،شــهریور ،صــص  34تــا . 44
 علیــزاده ،عبــاس ،1382 ،الگوهــای اســتقرار و فرهنگهــای پیــش از تاریخــی دشــتشوشــان براســاس تحلیــل مجموعــه حاصــل از بررســی ف .ج .ل .گرملیــزا ،ترجمــه لیــا پاپلی
یــزدی -عمــران گاراژیــان ،پژوهشــکده باستانشناســی ،تهــران.
 علیــزاده ،عبــاس ،1383 ،منشــاء نهادهــای حکومتــی در پیــش از تاریــخ فــارس :تــلباکــون ،کــوچ نشــینی باســتان و تشــکیل حکومتهــای اولیــه ،ترجمــه کــوروش روســتایی،
چــاپ اول ،ناشــر بنیــاد پژوهشــی پارســه ـ پاســارگاد ،مرودشــت.
 محمدیفــر ،یعقــوب ،بهــزاد بلکمــی« ،1378 ،هنــر ســفالگری در دوره صفویــه ،بررســی تکنیــک و نقشــمایههای هنــری» ،نشــریه هنرهــای زیبــا ،شــماره  ،35پاییــز ،صــص:
.102-93
 مرتضایــی ،محمــد« ،1383 ،گــزارش مقدماتــی نخســتین فصــل کاوشهــایباستانشــناختی در محوطــه جرجــان» ،گزارشهــای باستانشناســی ( ،)3پژوشــکده
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.188-155 : صــص، تهــران،باستانشناســی پژوهشــگاه میــراث فرهنگــی و گردشــگری
 گــزارش کاوشهــای باستانشناســی در محوطــه،1383 ، بهــزاد، مفیــدی نصــر آبــادی. آرشــیو پژوهشــکده باستانشناســی، منتشــر نشــده،1383 باســتانی هفتتپــه در زمســتان
 انتشــارات علمــی، دشــت خوزســتان، حفــاری هفــت تپــه،1372 ، عــزت اهلل، نگهبــان. تهــران،فرهنگــی
،» «ســفالهای پیــش از تاریــخ دروغیــن از جنــوب ایــران،1382 ، دونالــد، ویتکمــب.95-84 : صــص، پاییــز، تهــران،11  شــماره، باســتانپژوهی،ترجمــه محســن زیــدی
 باستانشناســی غــرب،» «باستانشناســی دوره روستانشــینی،1388 ، فرانــک، هــول.50 -156  صــص، انتشــارات ســمت، تهــران، زهــرا باســتی: ترجمــه،ایــران
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vey. Pottery studying shows that this site has occupied as early as the
6th millennium B.C. and continued in some parts of the site as early
as 4th millennium B.C. This indicates that in this period large number of population were living in the region. Possibly afterward, an
interruption on the settlement by the early 2nd millennium B.C. has
occurred. According to pottery evidences, due to the rarity of data,
almost nothing attributed to the first half the 4th and 3rd millennium
B.C. It will be clear by digging in the site. Once again, part of the
site has been populated in the Old Elamite period. It might be said
that it has been converted to a city by Elamite from the old Elamite
period and reaches its climax in the middle and New Elamite period.
It has been also populated during Achaemenid, Seleucid, Eliemaied
and Sassanid. Almost all of the area have been inhabited in the Islamic era. Doubtless, it could be one of the most important cities of
Behbahan region in the Sassanid – Islamic period due to the large
amount of findings. But the population was decreased the extent of
settlements in the Middle Islamic Ages and then, reoccupied by Late
Islamic centuries, Safavid. After this period, the site of Tel-e Guvineh is abandoned forever.
Keywords: Behbahan Township, Kon-e Binoo site, Systematic Survey, Elamite Civilization, Pottery
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Abstract
Although numerous archaeological activities carried out in Khuzestan over last century, but less attention has been paid to the eastern
parts, including the Behbahan. doing a systematic study on one of the
major sites of the region is essential due to the geographical location
and suitable environmental conditions such as: permanent rivers,
fertile plains and communications and commercial position of the
city and existence of many monuments and archaeological sites of
different cultural periods in contrast to the lack of a comprehensive
archaeological information from different cultural periods. Kon-e
Binoo (Tel-e Guvineh), is the largest site which has been identified
in Zeidoon plain on the Zohreh River bank contains several cultural
period. A systematic survey of the area was conducted in 2012 using systematic classified sampling. The importance of the site during
various cultural periods is visible by a large amount and variety of
surface finds and cultural material. Here, more than 250,000 culture
finds have been studied such as: pottery, stone tools and equipment,
stone vessels, pendants and metal and rocky decorative beads, coins,
metal and glass objects and ornaments, figurines, seals, arrowheads
made of stone and metal, pieces of glass wares, metal slag and weld
furnace, architectural remains, pottery kilns, workshop of stone tools
and etc. Comparing the finds, especially pottery and chronology of
the site is very important in recognition of the cultural sequence of
the region. This could pave the way for future studies, including recognition of inter-regional cultural interactions. In this paper, the main
question is: Kon-e Binoo by which episode of time has been settled?
So, in this regard, it has been tried to consider the chronology and
recognize its settlement period based on the results of typological
and comparison of ceramic samples obtained from a systematic sur-

