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چکیده

در شــمارهی  4مجلــهی پژوهشهــای باستانشناســی ایــران مقالــهای تحــت عنــوان
«نوســنگی و نوسنگیشــدن در ســرزمینهای پســت شــرق مازنــدران بــر اســاس بررسـیهای
باستانشــناختی» منتشــر شــده اســت کــه موضــوع مــورد بحــث و برخــی مفاهیــم بــهکار
رفتــه در آن مقالــه ،دســتاویز نــگارش مقالــهی حاضــر شــده اســت .نویســندگان مقالــهی
مزبــور بــر اســاس حضــور محوطههــای میانســنگی همچــون غارهــای علیتپــه ،هوتــو،
کمربنــد و کمیشــان و شناســایی تعــدادی محوط ـهی نوســنگی از طریــق بررســی در اطــراف
ایــن غارهــا ،فرآینــد نوسنگیشــدن در منطقــهی جنوبشــرق دریــای مازنــدران را بومــی
تلقــی کــرده و بــدون توجــه بــه دادههــای معیشــتی ،صرفـ ًا بــر اســاس پراکنــش محوطههــای
فراپارینهســنگی و نوســنگی در منطقــه و تغییــر در فنــاوری دســتافزارهای ســنگی حاصــل
از کاوشهــای صــورت گرفتــه در محوطههــای غــاری ،بــه مطالعــهی چنیــن فرآینــدی در
منطقــهی جنوبشــرق دریــای مازنــدران دســت یازیدهانــد .مفاهیــم مقالــهی مــورد بحــث
همچــون نوسنگیشــدن ،تئــوری نوانتشــارگرایی ،بومــی بــودن فرآینــد نوسنگیشــدن در
منطقــه و طریق ـهی مطالع ـهی فرآینــد گــذار از فراپارینهســنگی بــه نوســنگی در ایــن مقالــه
بــه بوتـهی نقــد گذاشــته شــده و ســپس بــر اســاس تئــوری نوانتشــارگرایی و دادههــای موجــود
بــه تبییــن فرآینــد نوسنگیشــدن در منطق ـهی جنوبشــرق دریــای مازنــدارن پرداختــه شــده
اســت .دادههــای موجــود بــرای مطالعـهی فرآینــد نوسنگیشــدن منطقـهی جنوبشــرق دریــای
مازنــدران از کاوشهــای غارهــای علیتپــه ،کمربنــد ،هوتــو و کمیشــان و کاوش محوط ـهی
نوســنگی بیســفال ســنگچخماق در حاشــیهی شــمالی دشــت کویــر ایــران ،حاصــل شــده
اســت و نگارنــدگان بــا مــرور دادههــای معیشــتی ،اســتقراری و اقلیمــی در منطقهی جنوبشــرق
دریــای مازنــدران بــه ایــن نتیجــه دســت یافتهانــد کــه بــر اســاس دادههــای موجــود فرآینــد
نوسنگیشــدن در منطقــه بهصــورت بــرونزا بــوده و ســبک زندگــی نوســنگی از منطقــهی
شــرق هاللحاصلخیــزی بــه منطقــه معرفــی شــده اســت .بــا اینحــال دانــش مــا در زمینـهی
نحــوهی مهاجــرت افــراد یــا ایــده و همچنیــن برهمکنــش میــان مردمــان کشــاورز تــازه رســیده
بــه منطقــه بــا شــکارچیان-گردآرونده خــوراک بومــی منطقــه انــدک اســت..
کلیــدواژگان :نوسنگیشــدن ،منطق ـهی جنوبشــرق دریــای مازنــدران ،نوانتشــارگرایی،
اهلیســازی پیشگیرانــه.
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مقدمه

فرآینــد نوسنگیشــدن و گســترش ســبک زندگــی نوســنگی یکــی از مباحــث مطــرح در چنــد
دهـهی اخیــر در باستانشناســی جهــان بــوده اســت و باستانشناســان بــا رویکردهــای مختلــف
بــه توضیــح چرایــی و چگونگــی ُرخداد ایــن مرحلــهی مهــم در زندگــی انســان پرداختهانــد

(Braidwood, 1960; Braidwood, 1961; Binford, 1968; Flannery, 1965; Hole,
& 1984, 1998, 1999; McCorriston & Hole, 1991; Harris, 1998, 2010; Moore
 .)Hillman, 1992; Zeder, 2009, 2010بــر اســاس مطالعــات صــورت گرفتــه در دهــهی

 1990م .مشــخص گردیــد کــه منطقـهی لوانــت جنوبــی هســتهی اصلــی فرآینــد نوسنگیشــدن
و شــکلگیری اقتصــاد معیشــتی تولیــد خــوراک بــر اســاس دام و گیــاه بــوده و باستانشناســان
معتقــد بودنــد کــه ســبک زندگــی نوســنگی از آنجــا بــه دیگــر مناطــق هاللحاصلخیــزی و
ســپس مناطــق دورتــر همچــون حوضـهی مدیترانــه و آســیای مرکــزی گســترش یافتــه اســت.
در ایــن تصویــر ابتــدا غــات و حــدود  1000ســال بعــد دامهــا اهلــی شــدند (& Bar-Yosef
 .)Meadow, 1995امــا بــا تشــدید پژوهشهــا در مناطــق بــال شــرقی هاللحاصلخیــزی
برخــی از مفاهیــم اولیــه در زمینــهی نوسنگیشــدن خــاور نزدیــک تغییــر نمــود و مناطــق
هســتهای دیگــر همچــون مرکــ ِز آناتولــی ( )Özdoğan, 1997و زاگرسمرکــزی (Riehl et
 )al., 2012; Matthews et al., 2010, 2013بهعنــوان کاندیــدای اولیــن مراکــز اهلیســازی
معرفــی شــدند .همچنیــن مشــخص گردیــد کــه نوسنگیشــدن ،فرآینــدی بــوده کــه بهصــورت
کموبیــش همزمــان در چنــد مرکــز در بخشهــای مختلــف هاللحاصلخیــزی صــورت
پذیرفتــه و هریــک از چهــار گونـهی حیوانــی و گیاهــی اصلــی اقتصــاد نوســنگی (بــز ،گوســفند،
گنــدم و جــو) مکــرر و در مناطقــی جداگانــه در هاللحاصلخیــزی اهلــی شــده و ســپس از طریــق
شــبکهای از بــر همکنشهــا در میــان منطقـهی هــال حاصلخیــزی و دیگــر مناطــق خــارج آن
گســترش یافتنــد (.)Zeder, 2008; 2011
امــا گســترش ســبک زندگــی نوســنگی بــه دیگــر مناطــق خــارج از هاللحاصلخیــزی خــود
مبحثــی اســت کــه بهطــور خــاص در میــان باستانشناســان فعــال در زمینـهی نوســنگی اروپــا
و آســیای مرکــزی مطــرح اســت (Barker, 2006; Harris, 1996, 1998, 2010; Özdoğan,
 .)2005; Price, 2000امــروز ه در نحــوهی انتشــار ســبک زندگــی نوســنگی از هاللحاصلخیزی
بــه دیگــر مناطــق شــرق و غــرب آن از تئوریهــای «نوانتشــارگرایی» کمــک گرفتــه شــده
اســت ( .)Weeks, 2013; Zeder, 2008آغــاز کشــاورزی در منطق ـهی شــمال و شمالشــرق
ایــران و غــرب ترکمنســتان بــه فرهنــگ چخماق-جیتــون و اواخــر هــزارهی هفتــم ق.م .بــاز
میگــردد کــه توســط کاوشهــای «ماســون» در تپــهی جیتــون و «ماســودا» و «روســتایی»
در تپــهی ســنگچخماق مــورد شناســایی قــرار گرفتــه اســت (Masson, 1961; Masson
.)& Sarianidi, 1972; Masuda, 1973, 1974; Harris, 2010; Roustaei et al., 2015

ـشرو متکــی بــر دو بخــش مجــزا اســت؛ در مرحل ـهی نخســت ،ابتــدا نگاهــی
مقال ـهی پیـ ِ
انتقــادی بــه مقال ـهی «نوســنگی و نوسنگیشــدن در ســرزمینهای پســت شــرق مازنــدران بــر
اســاس بررس ـیهای باستانشــناختی» کــه در شــمارهی  4مجلــه پژوهشهــای باستانشناســی
ایــران منتشــر شــده ،انداختــه شــده و ســپس در ادامــه بــه تبییــن فرآینــد نوسنگیشــدن منطقهی
جنوبشــرق دریــای مازنــدران بهطــور خــاص و منطقــهی شمالشــرق ایــران بهطــورکل
بــر اســاس دادههــای موجــود (شــواهد باستانشــناختی ،دادههــای جانــوری و گیاهــی) پرداختــه
میشــود.
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بیان مفاهیم و نقد مقاله

دو مفهومــی کــه مبنــای مقالــهی مــورد نقــد (رمضانپــور و دیگــران )1393 ،را تشــکیل
میدهــد ،عبارتنــد از -1 :نوسنگیشــدن و نحــوهی مطالعـهی ایــن فرآینــد بــر اســاس دادههــای
باستانشــناختی؛  -2نوانتشــارگرایی.
 -1نوسنگیشــدن ( :)Neolithisationنوسنگیشــدن اصطالحــی اســت کــه در ســه
دهــهی اخیــر در ادبیــات باستانشناســی بــاب شــده اســت و منظــور از آن مطالعــهی فرآینــد
گــذار از دورهی فراپارینهسنگی/میانســنگی بــه دورهی نوســنگی اســت .دورهی نوســنگی در ابتــدا
بهعنــوان یــک اصطــاح فنــی کــه مشــخص کننــدهی یــک دورهی فرهنگــی در تاریــخ زندگــی
انســان اســت ،تعریــف شــده بــود ( .)Çilingiroğlu, 2005امــا بــا گســترش مطالعــات مشــخص
گردیــد کــه بســیاری از ویژگیهــای دهگانــه کــه «چایلــد» بــرای تمییــز دورهی نوســنگی
برشــمارده بــود ( )Childe, 1951برخــی پیــش از دورهی نوســنگی و برخــی بســیار قبلتــر
پدیــدار شــدهاند .بهعنــوان مثــال ،سنگســابها و ســنگهای آســیاب ،گذشــتهای بــه مراتــب
قدیمیتــر از دورهی نوســنگی در هاللحاصلخیــزی داشــتهاند .در واقــع ســنگهای آســیاب
در بســترهای باستانشــناختی حــدود  24000ســال پیــش در لوانــت جنوبــی بهدســت آمــده و
در حــدود  13000ســال قبــل از سراســر هاللحاصلخیــزی گــزارش شــدهاند (Maher et al.,
 )2012; Zeder, 2010: 175و یــا زندگــی یکجانشــینی و شــکلگیری اولیــن جوامــع ثابــت
و یکجانشــین در دورههــای پارینهســنگی جدیــد اروپــا و فراپارینهســنگی لوانــت و در حــدود
 15000و  13000ســال قبــل وجــود داشــته اســت (فلنــری1379 ،؛ ;Flannry, 1972, 2002
 .)Byrd, 1994همچنیــن بهواســطه مطالعــات «کویــت» و «گورینگ-موریــس» دربــارهی رشــد
و افزایــش جمعیــت در لوانــت از دورهی ناتوفــی جدیــد تــا نوســنگی بدونســفال ب ()PPNB
مشــخص گشــته کــه رشــد جمعیــت تــا دورهی نوســنگی بیســفال ب جدیــد رخ نــداده و بهطــور
متعاقــب بــا توقفــی در دورهی نوســنگی باســفال الــف در حــدود  8300ق.م .همــراه بــوده اســت
( .)Kuijt & Goring-Morris, 2002: 424; Kujit, 2000بــرآورد میــزان جمعیــت دیگــر
مناطــق هاللحاصلخیــزی تراکــم پاییــن جمعیــت را از دورهی فراپارینهسنگی/میانســنگی تــا
آغــاز نوســنگی بدونســفال الــف بــه همــراه مناطقــی خالــی از ســکنهی جداکننــدهی مناطــق
مســکون در حدفاصــل لوانــت جنوبــی و شــمالی ،جنوبشــرق آناتولــی و آناتولــی مرکــزی و
منطقــهی زاگــرس را پیشــنهاد مینمایــد ( .)Kowzlowski & Aurneche, 2005: 85از
ســوی دیگــر برخــی از ویژگیهــای دورهی نوســنگی همچــون تولیــد و اســتفاده از ســفال ارائــه
شــده توســط چایلــد ،بــه روشــنی تنهــا در اواخــر ایــن دوره ُرخداده و ســبب گشــته کــه دورهی
نوســنگی بــه دو زیــر دورهی «بدونســفال» و «باســفال» تقســیم گــردد.
بــا توجــه بــه ایــن مســائل ،مفهــوم نوســنگی از اصطالحــی بــا بــار فناورانــه ،بــه اصطالحــی
بــا بــار معانــی اقتصــاد معیشــتی تولیــد خــوراک بــر اســاس گیــاه و دام اهلــی شــده تغییــر نمــود
( .)Wright, 1971; Hole, 1984; Çilingiroğlu, 2005حتــی در دو دهـهی گذشــته رونــدی
شــکل گرفــت کــه از پافشــاری بــر فعالیتهــای معیشــتی بهعنــوان ضابطــهای در تعریــف
جوامعنوســنگی کاســته و بــر تحــوالت ادراکــی تأکیــد میکنــد و آن را بهعنــوان تحولــی در
نمادهــا و قابلیتهــای ادراکــی ذهــن انســان دانســته اســت (Cauvin, 2000; 2001; Hodder,
.)2001; Watkins, 2011

بــا توجــه بــه مباحــث پیشگفتــه ،نوسنگیشــدن اصطالحــی اســت کــه بــه نحــوهی
گــذار از زندگــی شــکارچی-گردآورنده بــه زندگــی بــا اقتصــاد معیشــتی مبتنــی بــر اســاس
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تولیــد خــوراک اشــاره دارد .در واقــع ،نوســنگی نتیج ـهی نوسنگیشــدن اســت و نوسنگیشــدن
فرآینــدی پیچیــده و چندخطــی و در برگیرنــدهی جنبههــای اقتصــادی ،اجتماعــی و آیینــی اســت

(.)Bar-Yosef, 1998

در مقالــهی مــورد نقــد ،گرچــه عنــوان مقالــه اشــاره بــه نوسنگیشــدن دارد و در ابتــدا
مقالــه اشــاره گردیــده کــه «در بیــان چگونگــی و تحلیــل فرآینــد نوسنگیشــدن از ویژگیهــای
زمینشــناختی ،جغرافیــا و مطالعــات نوســانات دریــای مازنــدران در َده هــزار ســال گذشــته
نپــور و دیگــران ،)97 :1393 ،امــا دادههایــی کــه در مقالــه بــه
اســتفاده شــده اســت» (رمضا 
بحــث گذاشــته شــده ربطــی بــا موضــوع نوسنگیشــدن نــدارد .در ایــن مقالــه ،نوسنگیشــدن
صرف ـ ًا بهعنــوان مطالع ـهی دس ـتافزارهای ســنگی و الگــوی اســتقرار در نظــر گرفت ـ ه شــده و
بحثــی از دادههــای معیشــتی کــه مبنــای کلیــدی در ایــن مبحــث اســت ،اصـ ً
ا مطــرح نشــده
اســت  .همچنیــن مطالعــهی نوسنگیشــدن را بســیار ســهلانگارانه در نظــر گرفتــه و صرفــ ًا
حضــور محوطههــای فراپارینهســنگی و نوســنگی در یــک منطقــه (در اینجــا ،جنوبشــرق
مازنــدران) را دالبــر بومــی بــودن فرآینــد نوسنگیشــدن در نظــر گرفتهانــد (همــان( ،)101 :ر.ک.
بــه :ادام ـهی مطلــب) .همچنیــن در جریــان گــذار از فراپارینهسنگی/میانســنگی بــه نوســنگی،
بــدون توجــه بــه دادههــای معیشــتی صرفـ ًا تغییــر یــا تــداوم در صنایعســنگی را مبنــای بحــث
قــرار داد ه و نوسنگیشــدن صرفـ ًا بهعنــوان یــک فرآینــد تغییــر در مــواد فرهنگــی نظــاره شــده
اســت (همــان .)102 :همچنیــن برخــاف تصــور نگارنــدگان مقاله (همــان ،)104 :نوسنگیشــدن،
همچــون پــی دیــوار اســت و نوســنگی دیــوار و نــه بالعکــس.
 -2نوانتشــارگرایی :در مقالـهی مــورد بحث اشــاره شــده اســت کــه «در نوانتشــارگرایی»
میتــوان چنــد منشــاء همزمــان و حتــی ناهمزمــان دور از هــم و حتــی در یــک منطقــهی
بــزرگ بــرای اختراعــات و اکتشــافات فرهنــگ بشــری قایــل شــد...؛ در نتیجـهی نوانتشــارگرایی،
یعنــی پذیرفتــن چنــد منشــاء در چنــد منطقــه بــرای یــک تحــول و تطــور اساســی ،مثل نوســنگی
و روستانشــینی در محافــل باستانشناســی مطــرح شــد» (رمضانپــور و دیگــران:1393 ،
توضیحــی تغییــر فرهنگــی در اوایــل قــرن بیســتم
 .)103انتشــارگرایی بهعنــوان یــک ابــزار
ِ
بــر علیــه دیدگاههــای تطــوری تکخطــی کــه دارای پیشــینهی نژادپرســتانه و قوممــداری
بــود ،پدیــدار شــد ( .)Storey & Terry, 2011دیدگاههــای انتشــارگرایی افراطــی همچــون
دیدگاههــای «الیــوت اســمیت» ســبب نقدهــای فراوانــی بــه انتشــارگرایی شــد و بــا شــکلگیری
باستانشناســی نــو ،ک ً
ال بــه حاشــیه رانــده شــدند ( .)Ucko, 1995هرچنــد دانشــمندان پــس
از گذشــت مدتــی بــرای توضیــح برخــی پدیدههــا ،بــه اصــاح مفاهیــم بنیــادی انتشــارگرایی
پرداختنــد کــه از آن ،تحتعنــوان «نوانتشــارگرایی» یــاد میشــود .نوانتشــارگرایی در زمین ـهی
نوسنگیشــدن و شــکلگیری اقتصــاد معیشــتی تولیــد غــذا در جهــان بهطــور کل و در خــاور
نزدیــک بهطــور ویــژه مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت ( .)Zeder, 2008; 2011امــروزه
بــر اســاس پژوهشهــای باستانشناســی مشــخص گردیــده کــه چندیــن مرکــز در جهــان
همچــون هاللحاصلخیــزی ،چیــن و بخشهایــی از ارتفاعــات آنــد در امریــکای جنوبــی
امریــکای مرکــزی وجــود داشــته کــه بهطــور مســتقل و جــدای از هــم بــه اقتصــاد تولیــد
غــذا دســت یافتهانــد ( .)Diamond, 1999: 126; Bar-Yosef, 2011همچنیــن در منطق ـهی
هاللحاصلخیـ�زی برخـلاف گذشـ�ته کـ�ه تصـ�ور میشـ�د تمـ�ام «بسـ�تهی نوسـ�نگی »(�Neo
 )lithic Packageدر یــک منطقــه پدیــد آمــده و ســپس بــه دیگــر مناطــق گســترش یافتــه
اســت ،امــروزه معلــوم گردیــده کــه بُــز در ارتفاعــات زاگــرس ،گوســفند در ارتفاعــات تــاروس

تأملیبر فرآیند نوسنگیشدن در منطقهی...

شــرقی ،خــوک در جنوبشــرق ترکیــه و گنــدم و جــو در لوانــت جنوبــی و زاگــرس ،کشــت
و اهلــی شــده و در اثــر انتشــارگرایی از ایــن مناطــق بــه دیگــر مناطــق گســترش یافتــه اســت
( .)Zeder, 2008امــا در مقالـهی مزبــور بــا درک نادرســت از تئــوری نوانتشــارگرایی و صرفـ ًا بــر
اســاس وجــود محوطههــای فراپارینهسنگی/میانســنگی و نوســنگی در منطقــهای حاشــیهای
نســبت بــه منطقــهی هاللحاصلخیــزی ،جنوبشــرق دریــای مازنــدران بهعنــوان خاســتگاه
نوسنگیشــدن در نظــر گرفتــه شــده اســت (رمضانپــور و دیگــران.)103 :1393 ،
«جــرد دایمونــد» در کتــاب خــود تحــت عنــوان :اســلحه ،میکــروب و فــوالد :سرنوشــت
جوامــع بشــری ،1بهدرســتی بــه تبییــن مفهومــی کلیــدی بهنــام «اهلیســازی پیشگیرانــه»2
میپــردازد ( .)Diamond, 1999وی بهروشــنی نشــانداده کــه مناطقــی کــه در مجــاورت
مراکــز اهلیســازی قــرار داشــتهاند ،بهجهــت همیــن نزدیکــی ،هرگــز دســت بــه اهلیســازی
مســتقل بــرای همانگونــه گیاهــی و جانــوری نــزده و در عــوض واردکننــدهی محصــوالت
اهلــی شــده بودهانــد .بــه بیانــی دیگــر« ،اهلیســازی» خــود بهمثابــهی عاملــی پیشگیرانــه
مانــع از بــروز مجــدد ایــن فرآینــد بــرای همانگونــه گیاهی/جانــوری در پیرامــون خــود گردیــده
اســت .ایــن امــر از نــگاه تطــوری و انتخــاب طبیعــی نیــز بســیار ســازگارانه جلــوه مینمایــد؛
چراکــه اهلیســازی دوبــاره ،نیازمنــد صــرف انــرژی و زمــان بیشــتری بــوده کــه ورود عنصــر
پیشتــر اهلــی شــده ،جامعــه را از صــرف آن بینیــاز مینمــوده اســت .ایــن مهــم در مناطقــی
کــه میانشــان موانــع جغرافیایــی طبیعــی وجــود نداشــته ،از ســرعت و شــتاب بیشــتری برخــوردار
بــوده اســت ( .)Diamond, 1999: 180بهســادگی بــا نگاهــی بــه نقشـهی جغرافیایــی ســواحل
جنوبــی دریــای مازنــدارن و امتــداد آن تــا کوههــای تــوروس و زاگرسشــمالی ،میتــوان
پهنــهای نســبت ًا همــوار و بدونمانــع جغرافیایــی عمــده را مشــاهده نمــود .بنابرایــن چــه بــر
اســاس مطالعــات باستانشــناختی و چــه بــر اســاس پژوهشهــای ژنتیکــی ،تاکنــون هیــچ
مدرکــی دالبــر بومــی بــودن فرآینــد نوسنگیشــدن در منطق ـهی شمالشــرق ایــران بهدســت
نیامــده اســت.
نگارنــدگان مقال ـهی مــورد نقــد ،درخصــوص چرایــی لحــاظ نمــودن غارهــای جنوبشــرق
دریــای مازنــدران بهعنــوان منشــاء نوسنگیشــدن عنــوان داشــتهاند« :در ایــن محــدوده4 ...
غــار و محوطههــای روبــاز فراپارینهســنگی وجــود دارنــد .ایــن غارهــا را منشــاء نوسنگیشــدن
در ایــن ناحیــه در نظــر میگیریــم»! (رمضانپــور و دیگــران .)105 :1393 ،صرفنظــر از
سســتبنیان بــودن چنیــن فرضــی ،نویســندگان در ادامــهی گفتــار خــود دلیــل ایــن ادعــا را
نحــوهی چینــش محوطههــا و قرارگیــری غارهــا در جنــوب و محوطههــای نوســنگی در شــمال
و در دشــت بیــان داشــتهاند .ایــن ادعــا بــه روشــنی حاکــی از تأثیرپذیــری نویســندگان گرامــی از
انــگارهی رایــج و اشــتباه «از غــار تــا شــهر» اســت .دیرزمانــی اســت که برخــی پژوهشــگران ادعا
نمودهانــد کــه بشــر در دوران جم ـعآوری در غارهــا ســاکن بــوده و ســپس بــا شــروع نوســنگی
روبــه دشـتها نهــاده اســت .3ایــن فــرض نادرســت ،ناشــی از دو مســئله اســت :الــف) فراوانــی
محوطههــای پارینهســنگی غــاری؛ ب) کمبــود محوطههــای پارینهســنگی در فضاهــای بــاز.
هــردوی ایــن مســائل ناشــی از تمرکــز بیشــتر بــر روی کاوش در محوطههــای غــاری (بــه ســبب
برجــا بــودن نهشــتهها و آســان بــودن شناســایی محوطــه) و عــدم پرداختــن بــه بررس ـیهای
روشــمند ســطحی در باستانشناســی ایــران اســت .پژوهشهــای فــراوان در لوانــت ،اروپــا و
شــرق آفریقــا ،نشــانداده کــه محوطههــای روبــاز پارینهســنگی ،دههــا برابــر محوطههــای
غــاری هســتند ( .)Tattersall, 2008: 31بنابرایــن بشــر بیشــینهی عمــر خــود را در دشـتها و
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حاشــیههای منابــع آبــی ســپری کــرده تــا غارهــا.
اینکــه چــرا شــمار محوطههــای روبــاز منتســب بــه پارینهســنگی بهطــور عــام و
فراپارینهســنگی بهطــور خــاص در جنوبشــرق دریــای مازنــدران محــدود اســت ،ناشــی
از فرســایش و پوشــانده شــدن بــا رســوبات دریایــی بهدلیــل پیــش َروی و پــس َروی دریــای
مازنــدران و همچنیــن نــرخ رســوبگذاری بــاالی ایــن منطقـهی جغرافیایــی اســت (بــرای بحــث
کاملتــر در اینبــاره ر.ک .بــه :قمریفتیــده و دیگــران.)1394 ،
نویســندگان در ادامــه بــه ایــن نکتــه اشــاره مینماینــد کــه« :تاکنــون تنهــا از غارهــای
هوتــو و کمربنــد دادههــای دوران نوســنگی بیســفال گــزارش نشــده اســت» (رمضانپــور و
دیگــران .)101 :1393 ،ایــن ادعــا در تناقــض آشــکار بــا نصصریــح کاوشــگر ایــن دو محوطـهی
«کارلتــون اســتنلی کــوون» اســت .وی صراحت ـ ًا عنــوان نمــوده کــه غــار کمربنــد دارای چهــار
افــق فرهنگــی بــوده و افــق  2bمنتســب بــه نوســنگی دارای بقایــای بُــز اهلی شــده و فاقد ســفال
اســت ( .)Coon, 1952: 231آنــان در ادام ـ ه عنــوان میدارنــد« :غارکمیشــان نیــز دادههایــی
از دوران فراپارینهســنگی تــا نوســنگی بیســفال دارد»( ،همــان .)101 :ایــن درحالــی اســت کــه
الیههــای مربــوط بــه انتقــال از میانســنگی بــه نوســنگی بیســفال در کمیشــان بهدلیــل
مضطــرب بــودن شناســایی نگردیــده اســت .گرچــه یافتههــای کاوش در کمیشــان بهروشــنی
حاکــی از تــداوم اســتقرار در محوطــه در ادوار سپســین و حتــی دوران تاریخــی اســت ،4امــا نکتهی
قابــل تأمــل ایــن اســت کــه نویســندگان مقالــه ،چگونــه مســائلی را دربــارهی کمیشــان مطــرح
ســاخته کــه خــود کاوشــگر محوطــه از آن بیاطــاع بــوده اســت؟!
همانگونــه کــه پیشتــر نیــز بــدان پرداختــه شــد ،نگارنــدگان مقال ـهی مــورد نقــد ،مبنــای
تفکیــک و شناســایی محوطههــای فراپارینهسنگی/میانســنگی و نوســنگی جنوبشــرق دریــای
مازنــدران را تغییــرات فنــاوری در ســاخت دســتافزارهای ســنگی ،نَــه تغییــرات معیشــتی در
ســبک زندگــی قــرار دادهانــد .در صفحــات آغازیــن ایــن نوشــتار بــه اهمیــت تغییــرات معیشــتی
در تشــخیص دوران نوســنگی پرداختــه شــد؛ منتهــی ،حتــی اگــر مبنابــر تغییــرات در فنــاوری
ســاخت ادوات ســنگی نیــز باشــد ،ایــن پرســش مطــرح میگــردد کــه مبنــای تشــخیص ایــن
دو دوره (فراپارینهسنگی/میانســنگی و نوســنگی) در جنوبشــرق دریــای مازنــدران کــدام
متغیرهــا در دســتافزارهای ســنگی هســتند؟ نویســندگان محتــرم بــرای تبییــن متغیرهــای
دس ـتافزاری خــود بــه نوشــتاری مربــوط بــه شــش ده ـهی گذشــته (پیــش از استاندردســازی
طبقهبنــدی دســتافزارهای ســنگی توســط «بــورد» و دیگــر پیــشروان ایــن تخصــص)
تمســک جســته و بــه نقــل از «دوپــری» چنیــن عنــوان مینماینــد« :مرحلـهی فراپارینهســنگی
در غارهــای هوتــو و کمربنــد بهواســطهی وجــود ابزارهایــی نظیــر تراشــه ابزارهــا ،خراشــندههای
خ ُکنها ،شناســایی میگــردد (Dupree, 1952: 255-
چندوجهــي ،تیغهتراشــهها و ســورا 
( ،»)256رمضانپــور و دیگــران .)102 :1393 ،صرفنظــر از نادرســت بــودن چنیــن طبقهبنــدی
توســط دوپــری ،اساســ ًا نامگذاریهــای وی ،کلــی و اکنــون فاقــد هرگونــه اعتبــار هســتند.
بهعنــوان مثــال ،کســی بهدرســتی نمیدانــد منظــور وی از خراشــندهی چندوجهــی چــه بــوده
و چنیــن ابــزاری در طبقهبنــدی بــورد وجــود نــدارد .همچنیــن مــورد «تیغه-تراشــه» مفهومــی
گنــگ اســت .چنیــن مشــکلی در کلیـهی کارهــای کارلتــون کــوون و همکارانــش در طبقهبنــدی
دس ـتافزارهای ســنگی مشــهود اســت و علــت آن اســت کــه اینــان پیــش از استانداردســازی
طبقهبنــدی دسـتافزارهای ســنگی ،دســت بــه مطالعــه زده و از همیــن روی ناگزیــر بــه اســتفاده
از برخــی مفاهیــم بودهانــد کــه هماکنــون منســوخ شــدهاند .متأســفانه ایــن سیســتم نامگــذاری

تأملیبر فرآیند نوسنگیشدن در منطقهی...

و منســوخ ،مبنــای تفکیــک و مقایسـهی محوطههــای فراپارینهســنگی و نوســنگی جنوبشــرق
دریــای مازنــدران قــرار گرفتــه و ُپــر واضــح اســت کــه تمامــی نتایــج حاصــل از آن بــه تبــع
بیپایــه از آب درخواهنــد آمــد.

بازنگــری فرآینــد نوسنگیشــدن در جنو بشــرق مازنــدران و
شما لشــرق فال تمرکــزی

بــرای مطالع ـهی فرآینــد نوسنگیشــدن ،دادههــای اســتقراری و معیشــتی منطقــه بــر اســاس
گزارشهــای کاوشــگران محوطههــا بررســی و فرآینــد نوسنگیشــدن در ایــن منطقــه ارزیابــی
میشــود .شــایان ذکــر اســت کــه دربــارهی محوطههــای مــورد مطالعــه ،تنهــا کمیشــان و
ســنگچخماق بــه جهــت جدیــد بــودن زمــان کاوش ،دارای اطالعــات کامــل معیشــتی شــامل
گیاهباستانشناســی و جانورباستانشناســی هســتند و دیگــر محوطههــا (علیتپــه ،هوتــو و
کمربنــد) بهدلیــل قدیمــی بــودن کاوشهــا فاقــد نتایــج گیاهباستانشناســی هســتند.

دادههای استقراری و معیشتی

شــواهد اســتقراری از دورهی فراپارینهسنگی/میانســنگی و نوســنگی در منطق ـهی جنوبشــرق
دریــای مازنــدران از کاوش در چهــار غــار :علیتپــه (صحیــح آن «اَلتپــه» اســت) ،هوتــو،
کمربنــد و کمیشــان بهدســت آمــده اســت .غــار علیتپــه توســط «چارلــز مکبرنــی» کاوش
شــده و دارای  23الی ـهی منحصــراً ازعصــر میانســنگی اســت ( .)McBurney, 1968کاوش
غــار علیتپــه از دو بابــت بســیار مهــم اســت :یکــی از نظــر توالــی آبوهوایــی اســت کــه از
مطالعــات  آن بهدســت آمــده و دومیــن روشــی اســت کــه بهوســیلهی آن انطبــاق انســان بــا
منابــع خوراکــی متنوعــش را در سرتاســر دورهای از تعییــرات آبوهوایــی مکــرر نمایــان ســاخته
اســت ( .)Mellaart, 1975: 208مکبرنــی بــر اســاس فراوانــی نســبی بقایــای پســتاندران
کوچــک و بــزرگ و نرمتنــان ،اســتقرار در علیتپــه را بــه  5مرحلــهی اصلــی تقســیم و آنرا
بــا توالــی آبوهوایــی دورهی یخبنــدان جدید/پــس از یخبنــدان قدیــم اروپایــی شــمالی مرتبــط
نمــود .تاریخهــای کربــن  14از ایــن غــار بــازهی زمانــی  1200ســاله از حــدود  13000تــا 11800
کالیبــرهی پیــش از زمــان حــال را در بــر میگیــرد ( .)Harris, 2010: 55کاوشــگر علــی تپــه
در صفحــه  397گــزارش کاوش خــود ( )McBurney, 1968دربــاره بقایــای جانــوری مرحلـهی
 5کــه نزدیکتریــن مرحلــه بــه شــروع نوســنگی اســت ( 10800-11100پیــش از حــال) بــه
صراحــت چنیــن عنــوان مینمایــد« :در پایــان مرحل ـهی  IVbافزایــش ناگهانــی بز/گوســفند و
شــغال/روباه مشــاهده میشــود ،ســپس ایــن افزایــش بــا کاهشــی مجــدد در پایــان ایــن دوره
مواجــه شــده کــه همزمــان بــا افزایــش بقایــای غــزال در مجموعــه در انتهــای ایــن بــازهی
زمانــی اســت ( )%30بههمــراه افزایــش مــوازی در اســب ،خــوک ،گاو وحشــی و گــوزن».
مهمتریــن نکتــه در گــزارش جانورباستانشناســی علیتپــه ،عــدم وجــود هرگونــه نمون ـهی
اهلــی شــده اســت و گویــی ســاکنین محوطــه تــا فرجــام دوران فراپارینهسنگی/میانســنگی
کمــاکان بــه معیشــت شــکارورزی-گردآوری ادامــه داده ،چراکــه هیــچ نشــانهای از مراحــل
آغازیــن اهلیســازی گیاهی-جانــوری در ایــن محوطــه بهچشــم نمیخــورد.
غارهــای کمربنــد و هوتــو توســط کارلتــون کــوون در اواخــر دهـهی  1940و اوایــل دهـهی
 1950م .مــورد کاوش قــرار گرفتنــد .کــوون در غــار کمربنــد  28الیــه شناســایی نمــود (Coon,
 .)1951وی بــرای قدیمیتریــن الیــهی اســتقراری میانســنگی ،تاریــخ  11500ســال قبــل
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(حــدود  13400کالیبــره ســال پیــش) و در آغــاز دورهی نوســنگی (در الیـهی  )10در حــدود 8500
ســال قبــل ( 9500کالیبــره پیــش از زمــان حــال) ،بــا وقف ههایــی در اســتقرارها در میــان دورهی
میانســنگی و پایــان آن (بــر اســاس اظهــار نظــر خــود او وقفـهای  2400ســاله) پیشــنهاد نمــود
( .)Coon, 1951; Harris, 2010: 57دو تاریــخ رادیوکربــن از الیههــای نوســنگی بیســفال
در غــار کمربنــد نیــز میانگیــن  7790±330را فراهــم آورده کــه بــر اســاس کالیبره تاریــخ -6050
 7500ق.م .را ارائــه میکنــد ( .)Thornton, 2013ســه تاریــخ کربــن  14از الیههــای نوســنگی
5
باســفال در غــار کمربنــد نیــز تاریــخ  5640-6610کالیبــره شــدهی ق.م .را ارائــه کــرده اســت
( .)Thornton, 2010آنچــه در مــورد بقایــای جانــوری الیههــای نوســنگی کمربنــد شــایان
توجــه اســت ،اشــاره مســتقیم کــوون بهحضــور نمونههــای اهلیشــدهی گوســفند و بــز در
بافــت باستانشــناختی بــدون هرگونــه پیشــینهی اهلیســازی در محوطــه اســت« :مشــکل
واقعــی دربــارهی گوســفند و بــز اســت .در الیههــای باالیــی ،از الی ـهی  7بــه بــاال [الیههــای
نوســنگی] نمونههــای نابالــغ از بالغهــا پیشــی میگیرنــد .در ذهــن مــن ایــن تنهــا یــک معنــی
میدهــد :ســاکنین غــار نیمــی از نابالغیــن و بزهــا را کشــتار کردهانــد .بــه بیانــی دیگــر ایــن
جانــوران میبایســت اهلــی بــوده باشــند» (.)Coon, 1951: 47
چارلــز مکبرنــی قریــب بــه  2دهــه پــس از کاوش کــوون در کمربنــد مجــدداً بقایــای
جانــوری را مطالعــه و عنــوان مینمایــد« :در غــار کمربنــد و درپــی رســیدن ناگهانــی اولیــن
گوسفند/بزســانان اهلیشــده و ســفال بــا پوشــش نــرم ،تمامــی طیــف جانــوری و دسـتافزارهای
ســنگی بــه گونـهای تغییــر مییابنــد کــه گویــی ایــن امــر یــک شــبه انجــام شــده اســت ،غــزال
از  62درصــد بــه  8درصــد ســقوط کــرده و گوســفند/بز از  12درصــد بــه  82درصــد افزایــش
مییابــد ،گاو وحشــی از  22درصــد بــه صفــر تنــزل مییابــد» (.)McBurney, 1968: 408
کــوون در غــار هوتــو  17الیــهی فرهنگــی شناســایی نمــود کــه در برگیرنــدهی بقایــای
دورههــای میانســنگی و نوســنگی اســت ( .)Coon, 1952وی بــرای دورهی اســتقراری
میانســنگی تاریــخ بیــن حــدود  11000و  8000ســال قبــل (حــدود  12800کالیبــره8900 -
کالیبــره پیــش از زمــان حــال) ارائــه کــرده اســت کــه بــا دورهی نوســنگی قدیــم و نوســنگی
ســفال ُتــرد همــراه شــده اســت ( .)Harris, 2010: 57; Gregg & Thornton, 2012دربــارهی
بقایــای جانــوری منتســب بــه الیههــای نوســنگی غــار هوتــو کــوون چنیــن عنــوان میکنــد:
« ...گوســفند و بــز مشــخص ًا در فــرم اهلیشــده در تمامــی الیههــا حضــور دارنــدCoon,( »...
.)1952: 243

ش در غــار
جدیدتریــن اطالعــات از دورهی میانســنگی در جنوبشــرق مازنــدران از کاو 
کمیشــان بهدســت آمــده اســت کــه نزدیــک بــه ســه متــر از نهشــتههای آن کاوش گردیــده و
از آن بقایــای فرهنگــی میانســنگی و نوســنگی بهدســت آمــده اســت (Vahdati Nasab et
 .)al., 2011کاوش در غــار کمیشــان نشــانداده کــه در اثــر فعالیتهــای انســانی الیههــای
نوســنگی و متأخرتــر ایــن غــار بههــم ریختــه و صرفــ ًا الیههــای میانســنگی آن برجــای
مانــده اســت .بقایــای میانســنگی غــار کمیشــان بیــن  10682تــا  11771ســال کالیبــره شــدهی
ق.م .تاریخگــذاری شــده اســت (Vahdati Nasab et al., 2011؛ وحدتینســب و جایــز.)1390 ،
بیشــتر اســتخوانهای جانــوری حاصــل از کاوش کمیشــان بــه ترتیــب مربــوط بــه پســتانداران
متوســط (همچــون سگســانان و غزالهــا) ،پرنــدگان ،پســتانداران کوچــک (موشهــا)
و ماهیهــا اســت .بقایــای جانــوری کمیشــان بهرهبــرداری از غزالهــا ،پرنــدگان و منابــع
دریایــی را بهطــور گســترده نشــان میدهــد .ایــن یافتههــا ،نشــان میدهــد کــه گروهــی

تأملیبر فرآیند نوسنگیشدن در منطقهی...

از شــکارچیان-گرداورنده در منطق ـهای غنــی از منابــع وحشــی در حوض ـهی دریــای مازنــدران
میزیســتهاند .در الیههــای باالتــر نیــز بهنظــر میرســد کــه تنوعــی در بهــرهوری از منابــع
جانــوری بهچشــم میخــورد کــه بــا تخصصگرایــی در شــکار غــزال همــراه بــوده اســت
( .)Knapp, 2012همانگونــه کــه اشــاره گردیــد در زمــان کاوش غارهــای هوتــو ،کمربنــد و
علیتپــه اســتفاده از شناورســازی بــرای گــردآوری بقایــای گیاهــی متــداول نبــوده اســت .تنهــا
اطــاع از بقایایــی گیاهــی در منطقــه جنوبشــرق دریــای مازنــدران مربوطــه بــه کاوش در غــار
کمیشــان اســت .بقایــای گیاهــی کاوش ســال  1388هـــ.ش .کمیشــان وجــود دانههــای غــات
وحشــی (جــو و بنشــن) و همچنیــن انــواع میوههــای وحشــی شــامل انگــور و انجیــر را نشــان
میدهــد ( .)Ilkhani, 2012در کل ،در کمیشــان نیــز همچــون ســه محوطــهی علیتپــه،
کمربنــد و هوتــو ،هیــچ نشــانهای از آغازیــن مراحــل اهلیســازی دام و گیــاه بهچشــم نمیخــورد.
عالوهبــر محوطههــای پیشگفتــه ،در مناطــق جنوبــی البــرز همچــون ســمنان ،شــواهدی
از دوره میانســنگی (فراپارینهســنگی) از بررســیهای ســطحی در محوطههــای دالزیــان،
صوفیآبــاد و چاهجــم  1نیــز بهدســت آمــده اســت (وحدتینســب و دیگــران1386 ،؛
وحدتینســب و فیــض1393 ،؛ وحدتینســب1393 ،؛ .)Vahdati Nasab et al., 2010
همچنیــن شــواهد دورهی نوســنگی از کاوشهــای تپــهی ســنگچخماق غربــی و شــرقی
(Masuda, 1973, 1974; Masuda et al. 2013; Roustaei, et al., 2015; Thornton,
 ،)2010, 2013دهخیــر ( ،)Rezvani & Roustaei, 2016کالتهخــان ()Roustaei, 2016
و الیههــای تحتانــی یاریمتپــه ( )Stronach, 1972و تورنگتپــه (;Deshayes, 1969
 )Wulsin, 1932بهدســت آمــده اســت.

اهمیــت ســنگچخماق در داشــتن توالــی تقریبـ ًا پیوســته از اواخــر هــزارهی هشــتم تــا اوایــل
هــزارهی پنجــم ق.م .اســت .بــر اســاس کاوشهــای هیــأت ژاپنــی ،تپـهی ســنگچخماق غربــی
شــامل  5الیــهی ســاختمانی اســت کــه الیههــای  2-5معــرف دورهی نوســنگی بیســفال
اســت .بقایــای معمــاری شــامل خانههــای چهارگــوش خوشســاخت بــا کفهایــی از خــاک
کوبیــده یــا انــدوده آهــک اســت .صنایعســنگی شــامل تیغههــا ،درفشهــا و ســنگمادرها
اســت .پیکرکهــای گلــی انســانی و حیوانــی و تعــدادی تدفیــن در کــف منــازل مســکونی
از دیگــر ویژگیهــای الیههــای نوســنگی بیســفال در ســنگ چخمــاق اســت (Mellaart,
 .) 1975: 194-196; Masuda, 1974; Thornton, 2010فراوانــی دســتاسها و آســیابهای
ســنگی در ایــن الیههــا نشــانهی معیشــت نوســنگی تلقــی شــده اســت (.)Thornton, 2010
یــک نمونـهی کربــن  14کــه اخیــراً از بقایــای نوســنگی بیســفال تپـهی غربــی ســنگچخماق
مربــوط بــه کاوش دهـهی  70م .هیــأت ژاپنــی ارائــه شــده تاریــخ کالیبــر ه  7940-7610ق.م .را
نشــان میدهــد ( ،)Masuda et al., 2013: 239ضمــن اینکــه نتایــج تاریخگــذاری مطلــق
کاوش ســال  1388هـ.ش .حاکــی از ســنی پیرامــون  7100الــی  6800ق.م .بــرای مــواد فرهنگی
منتســب بــه نوســنگی بیســفال در تپــهی غربــی اســت ( .)Roustaei et al., 2015تپــهی
ســنگچخماق در یــال جنوبــی البــرز همچــون کمیشــان در یــال شــمالی ،تنهــا محوطــهای
منتســب بــه آغــاز نوســنگی اســت کــه بقایــای گیاهــی و جانــوری قابــل اســتنادی دارد .دو
پژوهــش مســتقل بــر روی مــواد گیاهــی بهدســت آمــده از کاوشهــای دهــهی  1970م .و
کاوش ســال  1388هـ.ش .انجــام شــده کــه هــر دو کامـ ً
ا بــا یکدیگــر منطبــق هســتند« .فولــر»
بــا مطالع ـهی مــواد گیاهــی کاوشهــای  1973-75م .عنــوان مینمایــد کــه بــا وجــود حضــور
جــو وحشــی در مجموعــه ،هیــچ مدرکــی دالبــر اهلیســازی بومــی آن وجــود نــدارد (Fuller
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 .)et al., 2014همچنیــن «تنبــرگ» بــا مطالعـهی مــواد گیاهــی بهدســت آمــده از کاوش ســال
 1388هــ.ش .عنــوان میکنــد کــه گنــدم و جــو بهصــورت کامــ ً
ا اهلــی شــده از آغازیــن
الیههــای تپـهی غربــی در مجموعــه وجــود داشــتهاند ( .)Roustaei et al., 2015: 577همیــن
مســئله در مــورد بقایــای جانــوری ایــن محوطــه نیــز مصــداق دارد .در اینبــاره کاوشــگر محوطــه
بهصراحــت در مقالــهی خــود و همکارانــش عنــوان مینمایــد« :مغزههــای شــاخ بهعنــوان
شــاخصترین عنصــر بــرای تشــخیص نوعهــای وحشــی و اهلــی ،مؤیــد حضــور انــواع پیشتــر
اهلیشــدهی بــز در تپــهی غربــی اســت» (.)Roustaei et al., 2015: 582

نتیجهگیری

بــا توجــه بــه مباحــث مطــرح شــده ،اینک زمــان آن رســیده اســت که به مســئلهی نوسنگیشــدن
در جنوبشــرق دریــای مازنــدران و شــمال فالتمرکــزی و ظهــور جوامعــی بــا اقتصــاد معیشــتی
مبتنــی بــر تولیــد خــوراک پرداختــه شــود .چهــار گون ـهی اصلــی در اقتصــاد معیشــتی تولیــد
خــوراک بــز ،گوســفند ،گنــدم و جــو اســت کــه شــواهد باستانشناســی نشــانداده کــه بــرای
نخســتینبار در نقــاط مختلــف هاللحاصلخیــزی آنهــم بــه دفعــات مــورد اهلیســازی قــرار
گرفتنــد ( .)Zeder, 2011مــدارک بــرای مدیریــت گلــه و کشــت غــات حداقــل هــزار ســال
قدیمتــر از تغییــرات ریختشناســی پدیــدار شــده اســت کــه بهطــور ســنتی بــرای مســتند
نمــودن اهلیشــدن اســتفاده میشــود ( .)Zeder, 2008از ســویی دیگــر پژوهشهــای
ژنتیکــی متعــدد انجــام شــده دربــارهی منشــاء ایــن چهــار گونــه ،همــه گویــای آن اســت کــه
نیــای تمامــی گونههــای امروزیــن گنــدم و جــو اهلــی ،منتســب بــه شــمال هاللحاصلخیــزی
و جنوبشــرق ترکیــه بــوده ( )Hillman & Davies, 1990; Fuller et al., 2012و همچنیــن
تمامــی گونههــای بــز اهلــی در فالتمرکــزی ایــران منشــأیی در جنــوب ارتفاعــات تــوروس
و زاگرسمرکــزی دارنــد ( .)Naderi et al., 2008ایــن مطالعــات همچنیــن بهروشــنی نشــان
ـازی مســتقل گنــدم ،جــو و بــز در نواحــی شــرقی فالتمرکــزی یــا اساسـ ًا
دادهانــد کــه اهلیسـ ِ
ُرخنــداده و در مــوارد معــدودی کــه ایــن پدیــده بــه وقــوع پیوســته نقــش چندانــی در شــکلگیری
خزانــهی ژنتیکــی گونههــای رایــج نداشــته و اغلــب گونههــای موجــود در فالتمرکــزی از
اعقــاب نمونههــای پیشــتر اهلیشــده در زاگــرس هســتند (Fuller et al., 2014; Roustaei et
 .)al., 2015مــدارک ژنتیک-باستانشناســی همچنیــن بــه روشــنی نشــانداده کــه گنــدم ابتدا در
جنوبغــرب آســیا کشــت شــده و بهعنــوان محصولــی قب ـ ً
ا اهلیشــده بــه شمالشــرق ایــران
و ترکمنســتان رســیده اســت (.)Harris, 2010: 226
بــرای ورود منطقــهی جنوبشــرق دریــای مازنــدران و شمالشــرق فالتمرکــزی بــه
مرحلـهی تولیــد خــوراک میتــوان از دو مــدل تبعیــت کــرد« :مــدل درونزا» و «مــدل بــرونزا».
مــدل درونزا بــا توجــه بــه شــواهد باستانشــناختی بــا ســه مشــکل اساســی مواجــه اســت.
نخســتین مشــکل وجــود وقفههــای الیهنگارانــه و عــدم ارتبــاط میــان محوطههــای دورهی
میانســنگی و نوســنگی اســت .تمامــی محوطههــای نوســنگی قدیــم در منطقـهی شــمالفالت
ایــران (ســنگچخماق غربــی) و جنوبغــرب ترکمنســتان (جیتــون) روی خــاک بکــر بنــا
نهــاده شــدهاند و بــه اســتثنای الیههــای تحتانــی تپ ـهی غربــی ســنگچخماق ،هیچکــدام از
محوطههایــی کــه تاکنــون کاوش شــده دارای بقایــای نوســنگی بیســفال نیســتند .همچنیــن از
نظــر گاهنــگاری ،بیــن تحتانیتریــن الیههــای تپ ـهی غربــی ســنگچخماق بــا قدیمیتریــن
محوطههــای نوســنگی بیســفال زاگــرس نزدیــک بــه دو هــزار ســال فاصلــه وجــود دارد و بــه

تأملیبر فرآیند نوسنگیشدن در منطقهی...

میــان الیههــای میانســنگی و نوســنگی بیســفال در غارهــای هوتــو و
احتمــال وقفــهای
ِ
کمربنــد وجــود دارد .دومیــن مشــکل بــا مــدل درونزا در حاشــیهی جنوبشــرق دریــای مازندران،
فقــدان هرگونــه مــدرک از مدیریــت پیــش از اهلیســازی بزســانان یــا پیــش اهلیشــدن غــات
در محوطههــای ایــن منطقــه در مقایســه بــا چنیــن مدارکــی در محوطههــای نوســنگی
بیســفال در جنوبغــرب آســیا همچــون بــز در شــیخیآباد (،)Matthews et al., 2010
نوالــی چــوری در ارتفاعــات تــوروس ( )Peters et al., 1999و گنــجدره (Zeder & Hesse,
 )2000و کشــت غــات در چغــاگالن در زاگرسمرکــزی ( )Riehl et al., 2013اســت.
نزدیکــی نســبی بــه مناطــق اصلــی
ســومین مشــکل کــه پیشتــر نیــز ذکــر گردیــد
ِ
اهلیســازی (در اینجــا جنوبشــرق ترکیــه در کوهســتان تــوروس و زاگــرس) اســت ،مســئلهای
کــه از یکســو بهعنــوان عامــل بازدارنــده در انجــام اهلیســازی مجــدد گونههــای خــودرو
گیاهــان و جانــوران اهلیشــده ایفــای نقــش مینمــوده و از ســویی دیگــر میتوانســته محرکــی
بــرای اهلیســازی گونههــای جدیــدی در منطقــهی مقصــد باشــد (.)Diamond, 1999: 99
در نقط ـهی مقابــل مــدل بــرونزا پیشــنهاد میکنــد کــه محصــوالت و جانــوران بنیــادی
در اســتقرارهای نوســنگی جنوبشــرق دریــای مازنــدران و شمالشــرق فالتمرکــزی در
بیــرون از منطق ـهی اهلــی شــده ،و ســپس یــا بهصــورت یــک «بســته» و یــا در یــک دورهی
طوالنیمــدت وارد منطقــه شــده بودنــد (Harris, 1998; 2010؛ روســتایی.)1393 ،
هاللحاصلخیــزی محتملتریــن خاســتگاه بــز ،گوســفند و غــات اهلــی شــده در منطقـهی
جنوبشــرق دریــای مازنــدران بهطــور خــاص و شمالشــرق ایــران و جنوبغــرب ترکمنســتان
بهطــورکل اســت .مســیرهای گســترش ایــن فرآینــد احتمــا ًال یــا از جنوبشــرق ترکیــه بــه
ـرق دریــای مازنــدران و یــا از طریــق زاگرسمرکــزی بــه دشـتهای زنجــان و قزویــن
جنوبشـ ِ
و دنبــال نمــودن لبـهی شــمالی فالتمرکــزی بــه ســمت شــرق و ســپس از طریــق گذرگاههــای
میانکوهــی البــرز بــه سمتشــمال و جنــوب بــوده اســت.
بــا ایــن وجــود ،امــروزه شــواهد باستانشناســی نهتنهــا از انتشــار و گســترش ســبک
زندگــی نوســنگی از منطق ـهی هاللحاصلخیــزی بــه شــرق (شمالشــرق ایــران و جنوبغــرب
ترکمنســتان) و غــرب (حوض ـهی دریــای مدیترانــه) حمایــت میکنــد ،بلکــه شــواهد مطالعــات
ژنتیکــی نیــز ایــن موضــوع را تقویــت مینمایــد .در حالحاضــر بــا توجــه بــه فقــدان مطالعــات
ژنتیک-باستانشــناختی ،پذیــرش اینکــه گســترش محصــوالت اهلیشــدهی نوســنگی در
اثـ�ر مهاجـ�رت انسـ�اناها ( )Demic Diffusionیــا تنهــا انتشــار ایــده (�Cultural Diffu
 )sionمابیــن جوامــع بومــی پایــان پارینهســنگی جنوبشــرق دریــای مازنــدران و شمالشــرق
فالتمرکــزی بــا جوامعنوســنگی مناطــق غربــی ُرخداده باشــد ،دشــوار اســت .گرچــه مطالعــات
دی ان ای بقایــای اســکلتی انســانی نوســنگی بــرای ایــران در دســترس نیســت ،امــا بــا توجــه به
ـتانی اســکلتهای انســانی نوســنگی اروپــا در غرب
مطالعــات صــورت گرفتــه روی دی ان ای باسـ ِ
هاللحاصلخیــزی مشــخص گردیــده کــه گســترش نوســنگی بــه اروپــا بهوســیلهی مهاجرینــی
از آناتولــی و دیگــر بخشهــای جنوبغــرب آســیا در امتــداد مســیرهای از رودخانههــای دانــوب
و دنیســتر ،بــا مدارکــی انــدک بــرای اتخــاذ کشــاورزی بهوســیلهی شــکارچیان-گردآورندگان
اروپــای پیشــین ،صــورت پذیرفتــه اســت (.)Haak et al., 2010
بــا توجــه بــه ایــن مســائل ،باستانشناســان مدلهایــی را بــرای گســترش ســبک زندگــی
نوســنگی بهســوی خــارج از منطقــهی هاللحاصلخیــزی ارائــه نمودهانــد (;Hole, 1998
 .)Harris, 1996, 1998, 2010; Ammerman & Cavali –Sforza, 1984عمــدهی
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محقیقــن بــرای اشــاعهی ســبک زندگــی نوســنگی بــر روی تغییــرات اقلیمــی ،خاصــه پدیــدهی
آبوهوایــی  8200ســال پیــش ( )Bar-Yosef, 2009; 2011و همچنیــن افزایــش جمعیــت
( )Bellwood, 2001تکیــه کردهانــد کــه بــا تاریخگذاریهــای محوطههــای نوســنگی شــرق
ایــران تــا حــدودی همخوانــی دارد (« .)Harris, 2010; Weeks et al., 2006هریــس» بــر
اســاس مطالعاتــش در منطقـهی غــرب آســیای مرکــزی معتقــد اســت کــه حرکــت ظاهــراً ســری ِع
ـرقی-غربی
کشــاورزان بــه شمالشــرق ایــران و آســیای مرکــزی بــا یــک کرویــدور بــا جهــت شـ
ِ
آبوهــوای مدیترانـهای در شــمال ایــران ،کــه از زاگــرس شــمالی در جنــوب دریــای مازنــدران تــا
شــرق دور در مشــهد امــروزی در شمالشــرق ایــران گســترده شــده اســت ،تســهیل شــده بــود
کــه بــرای یــک اقتصــاد مرکــب نوســنگی متکیبــر کشــت دیــم و شــبانی بزســانان مســاعد
بــود ( .)Harris, 1998; 2010: 230-232الزم بــه ذکــر اســت کــه مهاجــرت و کولونینشــینی
گروههــای کشــاورزی در گســترش کشــاورزی بــه بخشهــای دیگــر ایــران نیــز کاربــرد دارد از
جملــه در حوضـهی دریاچـهی ارومیــه ،جاییکــه تشــابهات ســفالی «ویــت» را بــه ایــن پیشــنهاد
هدایــت کــرد کــه مهاجریــن کشــاورز از شــمال بینالنهریــن آمدهانــد و بهطــور مشــابه ،در
فــارس تصــور میشــود نخســتین اســتقرارهای نوســنگی نمایانگــر یــک انتشــار جمعیتــی از
جانــب شــمال اســت ( .)Weeks et al., 2006; Voigt, 1983عالوهبــر ایــن ،شــباهتهای
میــان معمــاری ،ســنتهای تدفیــن و دستســاختههای محوطههــای فرهنگهــای
چخماق-جیتــون همچــون معمــاری راستگوشــه و تکاتاقــه بــا کفهــای انــدود شــده بــا
آهــک و اجاقهــای داخلــی ،پیکرکهــای گلــی ،تبرهــای ســنگی کوچــک ،صنایعســنگی،
اســتفاده از ابســیدین وارداتــی بــا محوطههــای نوســنگی بیســفال زاگرسمرکــزی همگــی
دالبــر گســترش و اشــاعهی ســبک زندگــی نوســنگی از منطقــهی زاگــرس بــه شمالشــرق
ایــران اســت.
نکتــهای کــه شایســتهی اشــاره اســت ،تعییــن نقــش احتمالــی گروههــای جســتجوگر
بومــی در گســترش کشــاورزی اســت .تعییــن نقــش گروههــای جســتجوگر خــوراک در ایــران
بــه ســبب فقــدان مــدارک باستانشــناختی بــرای شــکارچیان-گردآورنده خــوراک در گــذار از
پلیئستوســن بــه ُهلوســن بســیار دشــوار اســت .حضــور شــواهدی از دورهی فراپارینهســنگی/
میانســنگی در جنوبشــرق دریــای مازنــدران و شمالشــرق فالتمرکــزی احتمــا ًال نشــانگر
ایــن اســت کــه منطقــه هیـچگاه خالــی از ســکنه نبــوده (وحدتینســب )1394 ،و احتمــا ًال انبوهــی
از برهمکنشهــا میــان گروههــای کشــاورزی تــازه رســیده و جســتجوگران خــوراک بومــی
سرتاســر ایــران از جملــه رقابــت و درگیــری ،انتقــال مــواد و ایدههــا و ازدواج میانگروهــی
( )Intermarriageصــورت پذیرفتــه اســت ( .)Weeks, 2013: 68در پایــان ،بایســتی اذعــان
نمــود کــه اطالعــات مــا از نحــوهی انتشــار نوســنگی در منطقـهی جنوبشــرق دریــای مازنــدران
بســیار انــدک و ناقــص اســت و همانطورکــه «ازدوغــان» دربــارهی انتشــار نوســنگی بــه اروپــا
اشــاره کــرده «ایــن تصویــر پیچیــده و تکخطــی نبــوده و شــامل روشهــای مختلــف همچــون
مهاجــرت ،نفــوذ و فرهنگپذیــری و غیــره اســت کــه همگــی بهطــور همزمــان ُرخ داده اســت»
(.)Özdoğan, 2005: 26

سپاسگزاری

نگارنــدگان مایلنــد مراتــب ســپاس قلبــی خــود را نســبت بــه آقــای دکتــر کــوروش روســتایی بــه
جهــت خوانــدن نســخهی پیــش از انتشــار ایــن نوشــتار و ارائــه پیشــنهادات ارزشــمند ابــراز دارنــد.

تأملیبر فرآیند نوسنگیشدن در منطقهی...

پینوشت
1. Guns, Germs & Steel. The Faith of Human Societies.
2. Preemptive Domestication
 .3یکی از نگارندگان پیشتر در نگارشی جداگانه به این مهم پرداخته است (ن.ک .به.)Rezvani & Vahdati Nasab, 2010 :

 .4در همیــن رابطــه نویســندگان گرامــی بــه ارجاعــی دربــارهی کاوش در غــار کمیشــان اشــاره مینماینــد کــه اساسـ ًا وجــود خارجی نداشــته
و مربــوط بــه مقالـهای اســت کــه بــرای مجلـهی  Journal of Iran and Caucasusفرســتاده شــده و ســپس بهدلیــل تاخیــر در چــاپ از آن
مجلــه بازپــس گرفتــه شــده و در نهایــت اخیــرا ً در مجلـهی  Paléorientچــاپ شــده اســت (ن .ک .بــه.)Jayez & Vahdati Nasab, 2016 :
گمــان مـیرود یکــی از نویســندگان تنهــا بــا مشــاهدهی عنــوان مقالـهی مزبــور در کارنامـهی پژوهشــی کاوشــگر محوطــه و بــدون دیــدن اصــل
مقالــه بــدان ارجــاع داده باشــد .ضمــن اینکــه دیگــر مقالـهی یــاد شــده کــه بــرای ارائــه گاهنــگاری غــار کمیشــان مــورد اســتناد واقــع شــده در
ســال  2011بــه چــاپ رســیده نــه !2012
 .5شــایان توجــه اســت کــه تاریخگذاریهــای اشــاره شــده ،همگــی بــه جهــت قدیمــی بــودن ،دارای محــل ایــرادات اساســی هســتند
(ن.ک .بــه.)Gregg & Thornton, 2012 :

کتابنامه

 رمضانپــور ،حســین ،گاراژیــان ،عمــران ،ولیپــور ،حمیدرضــا« ،1393 ،نوســنگی ونوسنگیشــدن در ســرزمینهای پســت شــرق مازنــدران بــر اســاس بررسـیهای باستانشــناختی»،
مجلــهی پژوهشهــای باستانشناســی ایــران ،شــمارهی  ،4دورهی ســوم ،صــص .116-97
 روســتایی ،کــوروش« ،1393 ،فرآینــد نوســنگیگرایی در شمالشــرق فــات ایــران»،رســالهی دکتــرای باستانشناســی پیشازتاریــخ ،دانشــگاه تربیــت مــدرس( ،منتشــر نشــده).
 فلنــری ،کنــت« ،1379 ،آغــاز روستانشــینی :مقایسـهای بیــن ســاختار معمــاری روســتاهایآغازیــن در خــاور نزدیــک و آمریــکای مرکــزی» ،ترجمــه :کامیــار عبــدی ،اثــر ،شــمارهی ،31-32
صــص .130-158
 قمریفتیــده ،محمــد ،وحدتينســب ،حامــد ،موســوی ،ســیدمهدی« ،1394 ،نوســانات آبدریــای مازنــدران از هــزارهی ســوم تــا هــزارهی اخیــر و تأثیــر آن بــر پراکنــش مراکــز اســتقراری در
جنوبشــرق دریــای مازنــدران» ،مجلـهی جغرافیــای طبیعــی دانشــكده جغرافيــاي دانشــگاه تهران،
دورهی  ،47شــمارهی  ،1صــص .56-37
 وحدتینســب ،حامــد« ،1393 ،گــزارش فصــل اول طــرح  5ســالهی بررســیهایپارینهســنگی شــمال دشــت کویــر ،محــدوده کویــر چاهجــم ،دامغــان ،اســتان ســمنان» ،آرشــیو
پژوهشــکدهی باستانشناســی( ،منتشــر نشــده).
 وحدتینســب ،حامــد« ،1394 ،تطــور فرهنگــی جوامعانســانی در پیرامــون فالتمرکــزیپذیری فرهنگــی»،
ایــران از آغــاز تــا پایــان اهلیســازیها؛ بازگفــت انــگارهی ســازش
ِ
باســتانپژوهی ،دورهی جدیــد ،ســال نهــم ،شــمارهی  ،17صــص .141-128
 وحدتینســب ،حامــد ،جایــز ،مــژگان« ،1390 ،فنــاوری و گونهشناســی مجموعــهیدس ـتافزارهای ســنگی غــار کمیشــان ،مازنــدران» ،مجل ـهی باستانشناســی و تاریخــی ،ســال
بیســت و پنجــم ،شــمارهی دوم ،شــمارهی پیاپــی  ،50بهــار و تابســتان ،صــص .78 -56
 وحدتینســب ،حامــد ،فیــض ،زینــب« ،1393 ،بررســی و شناســایی محوطههــایپارینهســنگی در حاشــیهی شــمالی دشــت کویــر ایــران در حدفاصــل بیــن ســمنان و ســرخه»،
مجموعــه مقــاالت دوازدهمیــن گردهمآیــی ســاالنه باستانشناســی ایــران ،بــه کوشــش:
کــوروش روســتایی ،صــص .468-465
 وحدتينســب ،حامــد  ،روســتایی ،کــوروش ،رضوانــی ،حســن« ،1386 ،دالزيــان (ميــرك  )1شــاهدي بــر اســتقرار پارينهســنگي در حاشــيهی شــمالي كويــر مركــزي ايــران» ،نامــهی
پژوهشــگاه ،شــمارهی پــی در پــی  20و  ،21صــص .14-9

19

1395  پاییز و زمستان، دوره ششم،11 شماره

- Ammerman, A., Cavali –Sforza, L., 1984, The Neolithic transition and the
Genetics of population in Europe, Princeton: Princeton University Press.
- Bar-Yosef, O., 1998, “On the nature of transitions: the middle to upper
Paleolithic and the Neolithic revolution”, Cambridge Archaeological Journal
8: 141-163.
- Barker, G., 2006, The agriculture revolution in prehistory: way did foragers become farmers, Oxford: Oxford university press.
- Bar-Yosef, O., 2009, “Social changes triggered by the Younger Dryas and
the early Holocene climatic fluctuations in the Near East”, in: Christopher T.
Fisher, J. Brett Hill and Gary M. Feinman (eds.), The archaeology of environmental change, pp.192-208, Tucson: The University of Arizona Press.
- Bar-Yosef, O., 2011, “Climatic fluctuations and early farming in West and
East Asia”, Current Anthropology 52/S4: 175-193.
- Bar-Yosef, O., 2013, “Nile valley-Levant interactions: an eclectic review”,
in: Noriyuki Shirai (ed.), Neolithisation of Northeastern Africa, pp. 237-249,
Studies in early Near eastern production, subsistence and environment 16, Berlin: ex oriente.
Bar-Yosef, O. & Meadow, R., 1995, “The Origins of agriculture in the Near
East”, in: T. Douglas Price and Anne Birgette Gebauer (eds.), Last hunters, first
farmers: new perspectives on the prehistoric transition to agriculture, pp.3994, Santa Fe: School of American Research Press.
- Bellwood, P., 2001, early Agriculturalist Population Diasporas? Farming,
Languages, and Genes, Annual Review of Anthropology 30: 181-207.
- Binford, L., 1968, “Post-Pleistocene adaptation”, In Sally Binford and
lewis Binford (eds.), New perspectives in archaeology, Chicago: Aldine publishing company, pp. 313-341.
- Braidwood, R. J., 1960, “Seeking the World’s First Farmers in Persian
Kurdistan: a Full Scale Investigation of Prehistoric Sites near Kermanshah”,
Illustrated London news 237: 695-697.
- Braidwood, R. J., 1961, “The Iranian Prehistoric Project”, 1959 – 1960,
Iranica Antiqua 1: 3 – 7.
- Byrd, B., 1994, “Public and private and corporate: The emergence of the
Southwest Asian village”, American Antiquity 59/ 4: 639-666.
- Cauvin, J., 2000, The birth of the Gods and the origins of agriculture,
translated by Trevor Watkins, Cambridge: Cambridge University Press.
- Cauvin, J., 2001, “Ideology before Economy”, Cambridge Archaeological
Journal 11/1: 106-107.
- Childe, V. G., 1951, Man makes himself. New York: The New American
Library of World Literature.
- Çilingiroğlu, Ç., 2005, “The concept of “Neolithic Package”: considering
its meaning and applicability”, Documenta Praehistorica XXXII: 1-13.
- Coon, S. C., 1951, Cave explorations in Iran 1949, Philadelphia, the University Museum, university of Pennsylvania.
- Coon, S. C., 1952, “Excavations in Hotu cave, Iran, 1951”, a preliminary
report, Proceedings of the American Philosophical Society 96/3: 231-249.
- Deshayes, J., 1969, “New Evidence for the Indo-Europeans from Turang
tepe”, Iran, Archaeology, 22, 10-17.
- Diamond, J., 1999, Guns, Germs and Steel: The Fates of Human Societies,

20

21

...تأملیبر فرآیند نوسنگیشدن در منطقهی

New York, W. W. Norton & Company. USA.
- Dupree, L. B., 1952, “The Pleistocene Artifacts of Hotu Cave, Iran”, Proceedings of the American Philosophical Society 96 (3): 250 – 257.
- Flannery, K. V., 1965, “The ecology of early food production in Mesopotamia”, Science 147:1247-56.
- Flannery, K. V., 1972, “The origins of agriculture”, Annual review of anthropology 2: 271-310.
- Flannery, K. V., 2002, “The origins of the village revisited: From nuclear
to extended households”, American Antiquity 67: 417–433.
- Fuller, D. Q., Leilani, L. & Stevens, C., 2014, Cahrred remains from Tappeh Sang-e Chakhmaq, and a consideration of early wheat diversity on the eastern margins of the Fertile Crescent. In: The First Farming Village in Northeast
Iran and Turan: Tappeh Sang-e Chakhmaq and Beyond, February 10-11, 2014,
(Program and Abstracts), University of Tsukuba, Tsukuba.
- Gregg, W. M., Thornton, C., 2012, “A preliminary analysis of prehistoric
pottery from Carleton Coon’s excavations of Hotu and Belt Caves in Northern
Iran: implications for future research into the emergence of village life in Western Central Asia”, International journal of Humanities 19/3: 56-94.
- Haak. W, Balanovsky, O., Sanchez, J., Koshel, S., Zaporozhchenko, G.,
Alder, C., Der Sarkissian, C., Brandt, G, Schwarz, C., Nicklish, N., Dresely,
V., Fritsch, Balanovska, E., , Villems, R., Meller, H, Alt, K. and Cooper, A.,
2010, “Ancient DNA from European early Neolithic farmers reveals their Near
Eastern affinities”, Pols Biology 8/11, (online published).
- Harris D. R, 1996, The Origins and Spread of Agriculture and Pastoralism
in Eurasia, Washington, Smithsonian institute press.
- Harris, D. R., 1998, “The spread of Neolithic agriculture from the Levant
to western Central Asia” ,In: The origins of agriculture and crop domestication: Proceedings of the Harlan Symposium,10–14 May 1997, Aleppo, Syria,
eds. A. B. Damania , J. Valkoun , G. Willcox , and C. O. Qualset ,65–82 . Aleppo: International Center for Agricultural Research in the Dry Areas.
- Harris, D. R., 2010, Origins of agriculture in Western Central Asia, an
environmental-archaeological study, Philadelphia: University of Pennsylvania
Museum of archaeology and anthropology.
- Hillman, G., & Davies, M. S., 1990, “Measured domestication rates in
wild Wheats and Barley under primitive cultivation, and their archaeological
implications”, Journal of World Prehistory 4/2: 157-222.
- Hodder, I., 2001, “Symbolism and the Origins of Agriculture in the Near
East”, Cambridge Archaeological Journal 11/1: 107-112.
- Hole, F., 1984, “A reassessment of the Neolithic revolution”, Paléorient,
10/ 2: 49-60.
- Hole, F., 1998, “The Spread of Agriculture to the Eastern Arc of the Fertile
Crescent: Food for the herders”, In: The origins of agriculture and crop domestication: Proceedings of the Harlan Symposium,10–14 May 1997, Aleppo,
Syria, eds. A. B. Damania , J. Valkoun , G. Willcox , and C. O. Qualset ,83–105
. Aleppo: International Center for Agricultural Research in the Dry Areas.
- Hole, F., 1999, “Revisiting the Neolithic”, in: Abbas Alizadeh, Yousef
Majidzadeh and Sadegh Malekshamirzadi (eds.), The Iranian world, Essay on
Iranian art and archaeology, pp:13-28, Iran university press.

1395  پاییز و زمستان، دوره ششم،11 شماره

- Ilkani, H., 2012. Preliminary Report of Komishan Archaeobotanical Studies. Unpublished Report.
- Knapp, Z. E., 2012, A Zooarchaeological Study of the Epi-Palaeolithic
Faunal Assemblage from Komishan Cave, Mazandaran, Iran. Unpublished
Dissertation presented for Msc in Bioarchaeology, Department of Archaeology,
the University of Nottingham, UK.
- Kowzlowski, S.K., & Aurenche, O., 2005, Territories, Boundaries and
Cultures in the Neolithic Near East, Lyon:Maison de l’Orient et de la Méditerranée Jean Pouilloux.
- Kuijt, I., 2000, “People and space in early agricultural villages: Exploring
daily lives, community size, and architecture in the late Pre-Pottery Neolithic”.
Journal of Anthropological Archaeology 19: 75–102.
- Kuijt, I., Goring-Morris, A. N., 2002, “Foraging, farming, and social complexity in the Pre-Pottery Neolithic of the southern Levant: a review and synthesis”. Journal of World Prehistory 16: 361–440.
- Jayez, M, & Vahdati Nasab, H., 2016. “A Separation: Caspian Mesolithic
vs Trialetian Lithic Industry. A Research on the Excavated Site of Komishan,
Southeast of the Caspian Sea, IRAN”, Paléorient, volume 42.1: 75-94.
- Maher, L., Richter, T., & Stock, J. T., 2012, “The Pre-Natufian Epipaleolithic: Long-Term Behavioral Trends in the Levant”, Evolutionary Anthropology, 21, 69-81.
- Masson, V., 1961, “The first farmer in Turkmenia”, Antiquity 35:203-13.
- Masson, V. M., Sarianidi, V. I., 1972, Central Asia, Turkmenia before the
Achaemenids, Translatd and edithd with a preface by Ruth Tringham, Thames
and Hudson.
- Masuda, S., 1973, “Excavations at Tappe Sang-e Cagmaq”, Proceedings of
the 1st Annual Symposium of Archaeological Research in Iran, pp. 1-2.Tehran,
- Masuda, S., 1974, “Excavations at Tappeh Sang-e Caxmaq”, Proceedings of the IInd Annual Symposium on Archaeological Research in Iran, pp.
23-33,Tehran.
- Masuda, S., Goto, T., Iwasaki, T., Kamuro, H., Furusato, N., Ikeda, J.,
Tagaya, A., Minami, M. and Tsuneki, A., 2013, “Tappeh Sang-e Chakhmaq:
investigations of a Neolithic site in Northeastern Iran”, in R. Matthews and H.
Fazeli Nashali(eds.), the Neolithisation Of Iran: the formation of new societies,
pp: 201-241 , Oxford: Oxbow Books.
- Matthews, R., Mohammadifar, Y., Matthews, W. & Motarjem, A., 2010,
“Investigating the early Neolithic of western Iran: The central Zagros archaeological project (CZAP)”, Antiquity, Vol. 84, Issue 323.
- Matthews, R., Mohammadifar, Y., Matthews, W. and Motarjem, A., 2013,
“Investigating the neolithisation of society in the Central Zagros of western
Iran”, in R. Matthews and H. Fazeli Nashali(eds.), the Neolithisation Of Iran:
the formation of new societies, pp. 14-35, Oxford: Oxbow Books.
- McBurney, C.B., 1968, “The Cave of Ali Tappeh and the Epi-Palaeolithic
in N.E. Iran”, Proceedings of the Prehistoric Society 12: 385-413.
- McCorriston, J. & Hole, F., 1991, “The Ecology of Seasonal Stress and the
Origins of Agriculture in the Near East”, American Anthropologist 93/1: 46-69.
- Mellaart, J., 1975, The Neolithic of the near east, New York: Charles
Scribner’s sons.

22

23

...تأملیبر فرآیند نوسنگیشدن در منطقهی

- Moore, A. M. T. & Hillman, G. C., 1992, “The Pleistocene to Holocene
transition and human economy in southwest Asia: the impact of the Younger
Dryas”, American Antiquity 75/3: 482-494.
- Naderi , S., Rezaei, H.R., Pompanon, F., Blum, M. G. B., Negrini, R.,
Naghash, H.R., Balkızet, O., Mashkour, M., Gaggiotti, O. E., Ajmone-Marsan, P., Kence, A., Vigne, J, D., Taberlet, P. 2008, “The goat domestication
process inferred from large-scale mitochondrial DNAanalysis of wild and
domestic individuals”. PNAS 105/46: 17659–64.
- Özdoğan, M., 1997, “The beginning of Neolithic economies in southeastern Europe: an Anatolian perspective”, Journal of European Archaeology 5/2: 1-33.
- Özdoğan, M., 2005, “The expansion of the Neolithic way of life, what
we know and what we do not know, in C”. Lichter (ed.), How did farming
reach to Europe? Anatolian-European relations from the second half of 6th
millennium Cal. B.C., pp. 13-27, Istanbul: Ege Yayinlari.
- Peters, J., Von den Driesch, A. & Helmer, D., 1999, “Early animals husbandry in the Northern Levant”, Paléorient 25/2: 27-48.
- Price, T. D., 2000, Europe’s first farmers, Cambridge: Cambridge university press.
- Rezvani, H & Vahdati Nasab, H., 2010, “A major Paleolithic open site
at Mirak, Semnan province, Iran”, Antiquity. Volume 84, Issue 323, project
gallery.
- Rezvani, H & Roustaei, K., 2016, “Preliminary Report on Two Seasons
of Excavations at Tappeh Deh Kheir, Bastam Plain, Northeast Iran”. In K.
Roustaei and M. Mashkour (eds.), The Neolithic of the Iranian Plateau: New
Research: 15-52. Berlin: ex oriente.
- Riehl, S., Benz, M., Conard, N., Darabi, H., Deckers, K., Fazeli Nashli,
H., & Zeidi-Kuleparcheh, M., 2012, “Plant use in three Pre-Pottery Neolithic
sites of the northern and eastern Fertile Crescent: a preliminary report”, Vegetation History and Archaeobotany, Volume 21, issue 2: 95-106.
- Riehl, S., Zeidi, M., & Conard, N., 2013, “Emergence of agriculture in
the foothills of Zagros Mountains of Iran”, Science, 341: 65-67.
- Roustaei, K., Mashkour, M., Tengberg, M., 2015, “Tappeh Sang-e
Chakhmaq and the Beginning of the Neolithic in North-east Iran”, Antiquity,
89/345: 573-595.
- Roustaei, K., 2016, “Kalateh Khan: A Sixth Millennium BC Site in the
Shahroud Plain, Northeast Iran”. In K. Roustaei and M. Mashkour (eds.),
The Neolithic of the Iranian Plateau: Recent Research, pp. 53-84. Berlin:
ex oriente.
-Storey, A & Jones, T., 2011, “Diffusionism in archaeological Theory,
the good, the bad and the ugly”, in, Terry Jones, Alice A. Storey, Elizabeth
A. Matisoo-Smith, and Jos Miguel Ramirez-Aliaga (eds.), Polynesians in
America: Pre-Columbian contacts with the New World, pp.7-24, New York,
Altamira Press.
- Stronach, D., 1972, Yarim Tepe, Excavation in Iran. The British Contribution, Oxford.
- Tattersall, I., 2008, The World from Beginning to 4000 BC. Oxford University Press. USA.

1395  پاییز و زمستان، دوره ششم،11 شماره

- Thornton, C., 2010, “Sang-e Chakhmaq”, Encyclopedia Iranica, http://
www.iranicaonline.org
- Thornton, C., 2013, “Tappeh Sang-e Chakhmaq: a new look”, in R. Matthews and H. Fazeli Nashali (eds.), the Neolithisation Of Iran: the formation of
new societies, pp.241-256, Oxford: Oxbow Books.
- Ucko, P., 1995, “Archaeological Interpretation in a World Context”, in P.
Ucko (Ed.) 1995, Theory in Archaeology: A World Perspective, London: Routledge
- Vahdati Nasab, H., Rousatei, K. & Rezvani, H., 2010, “Delazian (Mirak I):
Evidence of Paleolithic settlement at the northern edge of the Iranian Central
Desert”. In P. Matthiae, F. Pinnock, L. Nigro and N. Marchetti (eds.), Proceedings of the 6th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near
East, Vol. 2, pp. 733-742, Roma: Università di Roma ‘La Sapienza’.
- Vahdati Nasab, H., Jayez, M., Nobari, H.N., Nadooshan, K.K., Ilkhani, H.,
Mahfroozi, A., 2011, “Komishan Cave, Mazandaran, Iran: an Epipalaeolithic
and later site on the southern Caspian Sea”, Antiquity, Project Gallery, 85/328,
http://www.antiquity.ac.uk/projgall.
- Voigt, M. M., 1983, Hajji Firuz Tepe, Iran: The Neolithic settlement, Philadelphia: UMM 50.
- Watkins, T., 2011, “Opening the door, pointing the way”, Paléorient 37/1:
29-38.
- Weeks , L. R. , Alizadeh , K., Niakan , L., Alamdari , K., Khosrowzadeh ,
A., B. McCall , B., and M. Zeidi., 2006 , “The Neolithic settlement of highland
SW Iran: New evidence from the Mamasani district”, Iran 44 : 1–31.
- Weeks, L., 2013, “The development and expansion of a Neolithic way of
life”, in: D. T. Potts (ed.), Oxford handbook of ancient Iran, pp. 49-75, Oxford
University Press
- Wright, G. A., 1971, “Origins of food production in southwestern Asia: A
survey of ideas”, Current Anthropology 12/4.5: 447-477.
- Wulsin, F. R., 1932, “Excavation at Turang-Tepe near Asterabad”, Supplement to the Bulletin of the American Institute of Persian Art and Archaeology,
Vol. 2, New York.
- Zeder, M., 2008, “Domestication and early agriculture in the Mediterranean basin: origins, diffusion and impact”, PNAS 15/33: 11597-11604.
- Zeder, M., 2011, “The origins of agriculture in the Near East”, Current
Anthropology 52/s4: 221-235.
- Zeder, M.A., 2009, “The Neolithic macro-(r)evolution: Macroevolutionary theory and the study of culture change”, Journal of Archaeological Research 17:1–63.
- Zeder, M.A., 2010, “Evolutionary biology and the emergence of agriculture: The value of co-opted models of evolution in the study of culture change”,
in Prentiss et al.(eds.), Macro evolution in human prehistory, pp. 157-210, New
York
- Zeder, M., Hesse, B., 2000, “Initial domestication of Goats (Capra Hircus)
in the Zagros Mountains 10000 years ago”, Science 287: 2254-2257. Zeder, M.,
Bruce, Smith, 2009, A conversation on Agriculture Origins, Current Anthropology 50/5: 681-691.

24

