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چکیده

شــمالغرب ایــران بهعنــوان یکــی از مناطــق کلیــدی در مطالعــات باستانشناســی ایــران بهویــژه
در عصر آهن و دورهی آغاز تاریخی همواره مورد توجه پژوهشــگران مختلف بوده اســت .تپهی
حســنلو بــه ســبب کاوشهــای گســترده و توالــی گاهنــگاری موجــود در آن ،از جملــه مهمتریــن
محوطههــای منطقــه اســت کــه مطالعــات بــه نســبت کاملــی روی مــواد فرهنگی مختلــف آن به
ـتی مردمــان ســاکن در ایــن محوطــه بهطــور هدفمنــد و
انجــام رســیده اســت .بررســی نظــا م معیشـ ِ
جامــع صــورت نگرفتــه و پرداختــن بــه آن ضــرورت دارد .پرســش اصلــی ایــن اســت که کشــاورزی،
دامپروری و بهطور کلی اقتصاد معیشــتی در این دوره چه وضعیتی داشــته اســت؟ نوشــتار حاضر
ایــن هــدف را دنبــال میکنــد تــا بــا اســتفاده از دانــش باستانشناسیزیســتی بــه بررســی الگوهــای
معیشــتی و چگونگــی برهمکنــش انســان بــا زیســتمحیط خــود طــی عصر آهــن در ایــن محوطه
بهطــور اخــص ،و شــمالغرب ایــران بهطــور اعــم بپــردازد .بــرای رســیدن بــه هــدف فــوق ،از
نتایــج پژوهشهــای انسانشناسیزیســتی ،باستانگیاهشناســی و باستانجانورشناســی بهــره
گرفتــه شــده اســت .ســعیبر آن اســت کــه بــا ترکیــب نتایــج حاصــل از مطالعات مذکــور و همچنین
یافتههــای باستانشناســی و مــدارک تاریخــی ،نظــام کشــاورزی و دامپــروری در ایــن محوطــه
بازســازی شــود .نتایــج ایــن پژوهــش بیانگــر وجــود نظــام کشــاورزی و دامپــروری توســعهیافته در
تپـهی حســنلو در اواخــر هــزارهی دوم و هــزارهی اول ق.م .اســت.
کلیدواژگان :انسانشناسیزیســتی ،باستانگیاهشناســی ،باستانجانورشناســی ،کشــاورزی،
دامپروری.

* نویسندهی مسئول
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مقدمه

نیازهــای باستانشناســی بــرای ارائــهی تحلیلهــا و تفســیرهای دقیقتــر از زندگــی
جوامــع انســانی گذشــته منجــر بــه ارتبــاط و اســتفاده ایــن دانــش از روشهــای علــوم دیگــر
کارگیــری علــوم زیســتی جایــگاه ویــژهای بــرای بازشناســی
شــده اســت .در اینمیــان ،به
ِ
جنبههای گوناگون فرهنگ و زندگی جوامع انســانی گذشــته دارد .باستانشناسیزیســتی
شــامل روشهــا و دانشهــای مختلفــی اســت کــه بهشــناخت وضعیــت زیســتی جوامــع
انســانی و زیســتبوم کهــن براســاس بقایــای زیســتی ،نظیــر :اســتخوان انســان و
حیــوان ،دانههــای گیاهــی ،گردههــای گیاهــان میپــردازد؛ ازجملــه رایجتریــن ایــن
دانشهــا در باستانشناســی میتــوان انسانشناسیزیســتی ،باستانجانورشناســی و
باستانگیاهشناســی را نامبــرد .نخســتینبار گراهــام کالرک باستانشــناس انگلیســی در
ســال  1972م .از اصطــاح باستانشناسیزیســتی ( )Bioarchaeologyبــرای مطالع ـهی
بقایــای اســتخوانی جانــوری و دیگــر بقایــای زیســتی اســتفاده کــرد کــه از طریــق آنهــا
امــکان بازســازی زیســتبوم کهــن فراهــم میگشــت ( .)Clark, 1972ایــن اصطــاح در
«جیــن بویکســترا» انسانشــناس امریکایــی ،تنهــا بــرای مطالعـهی
ســال  1977م .توســط ِ
بقایــای اســتخوانهای انســانی بازتعریــف شــد؛ درواقــع وی ،باستانشناسیزیســتی
را متــرادف بــا انسانشناســی جســمانی میدانســت ( .)Buikstra, 1977: 69امــروزه
ـتی مرتبــط
باستانشناسیزیســتی ،شــاخههایی را دربــر میگیــرد کــه هم ـهی بقایــای زیسـ ِ
بــا انســان را بررســی میکننــد (.)Wright & Yoder, 2003: 44
دوم هــزارهی دوم تــا اواســط هــزارهی اول
عصــر آهــن کــه بــازهی زمانــی نیمــهی ِ
ق.م .را دربــر میگیــرد ،از دیــدگاه باستانشناســی و تکامــل فرهنگهــا نقــش مهمــی
در باستانشناســی ایــران دارد .در بررســی نظریــات مطــرح شــده ،شــمالغرب ایــران
همــواره بهعنــوان یــک منطقـهی کلیــدی در باستانشناسـ ِـی عصــر آهــن و محــل حضــور و
برهمکنشهــای سیاســی و فرهنگــی اقــوام مختلــف ،مــورد توجــه بــوده اســت (بــرای نمونــه
ر .ک .بــه :طالیــی1376 ،؛  .)Dyson & Muscarella, 1989; Burney, 1994تپــهی
ـتانی کاوششــده در شــمالغرب کشــور اســت.
حســنلو ،یکی از مهمترین محوطههای باسـ ِ
از شــاخصههای اصلــی ایــن محوطــه ،توالــی اســتقرار از هــزارهی ششــم ق.م .تــا دوران
تاریخــی اســت و از ایــن جهــت مبنایــی بــرای گاهنــگاری و بررســی رونــد تحــوالت فرهنگی-
اجتماعــی در منطقــه ،بهخصــوص طــی عصــر آهــن اســت .در مقایســه بــا موضوعــات دیگــر،
بررس ـیهایی کــه در ارتبــاط بــا نظــام معیشــتی ســاکنان عصــر آهــن و نحــوهی برهمکنــش
آنهــا بــا زیســتبوم برمبنــای پژوهشهــای باستانشناسیزیســتی انجــام شــده باشــد،
انــدک اســت .پرســش اصلــی ایــن اســت کــه کشــاورزی ،دامپــروری و بهطــور کلــی اقتصــاد
معیشــتی در ایــن دوره چــه وضعیتــی داشــته اســت؟ بــا توجــه بــه ایــن مســأله ،هــدف اصلــی
ایــن نوشــتار بررســی اقتصــاد معیشــتی مردمــان عصــر آهــن شــمالغرب کشــور بــا توجــه بــه
بقایــای زیســتی تپ ـهی حســنلو اســت .بــه بیــان جزئیتــر ،بازشناســی نظــام کشــاورزی و
دامپــروری در ایــن دوره و چگونگـ ِـی تعامــل و تطابــق انســان بــا زیس ـتبوم و بهرهبــرداری
از منابــع مدنظــر اســت کــه در ادامــه بحــث خواهنــد شــد .بــرای رســیدن بــه هــدف فــوق ،از
نتایــج پژوهشهــای انسانشناسیزیســتی ،باستانگیاهشناســی و باستانجانورشناســی
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بهــره گرفتــه شــده اســت .ســعیبر آن اســت کــه بــا ترکیــب نتایــج حاصــل از مطالعــات مذکــور
و همچنیــن یافتههــای باستانشناســی و مــدارک تاریخــی ،نظــام کشــاورزی و دامپــروری
در ایــن محوطــه بازســازی شــود.

چشمانداز زیست محیطی و نظام معیشتی امروزی در شمالغرب ایران

تپــهی حســنلو در اســتان آذربایجــان غربــی در دشــت ســولدوز ،در  12کیلومتــری
جنوبغربــی دریاچــهی ارومیــه و در  9کیلومتــری شمالشــرقی شهرســتان نقــده ،بیــن
دهکــدهی امینلــو و حســنلو واقعشــده اســت (تصویــر  .)1دشــت ســولدوز بــا ارتفــاع 1300
متــر باالتــر از ســطح دریــا ،در میــان رشــتهکوههای کمارتفــاع زا گــرس محصــور شــده و نقــش
َ
یــک چهــارراه ارتباطــی را ایفــا مینمایــد؛ بهطوریکــه از طریــق گــذرگاه کلهشــین در غــرب
بــه بینالنهریــن شــمالی ،از شــرق بــه فالتمرکــزی ایــران و از شــمال بــه قفقــاز پیونــد دارد
(خاماچــی .)39 :1370 ،ا کثــر مراتــع ایــن منطقــه نیــز در قســمتهای کوهســتانی قــرار
گرفتــه و بخشهــای کمتــری نیــز در دشــتها واقعشــدهاند .مراتــع طبیعــی شهرســتان
نقــده امــروزه در نوارهــای مــرزی ایــران و عــراق در کوههــای شــمالغربی اشــنویه
َ
ـاور دریاچ ـهی ارومیــه کــه
(کلهشــین) اســت .پوشــش ًگیاهــی مراتــع بهغیــر از مناطــق مجـ ِ
شــور و نم ـکزار اســت ،عمدتــا از نــوع پوشــش گیاهــی درمنــه و گــون ،در مناطــق کمتــری
جامعـهی تنگــرس و بــه مقــدار کمتــر جامعـهی ارس اســت (فرهنــگ جغرافیایــی رودهــای
کشــور5 :1381 ،؛ علیپــور .)26 :1388 ،آبوهــوای حوضــهی آبریــز دریاچــهی ارومیــه
بهطــور عمــده تحتتأثیــر ارتفاعــات آن ،نیمهخشــک قــارهای اســت .رودخانــهی گــدار
مهمتریــن شــریان دشــت ســولدوز اســت (لطفــی.)40 :1391 ،
در سراســر اســتان آذربایجــان غربــی ،ایلهــا و عشــایر گوناگونــی پرا کنــده شــدهاند.
روســتای حســنلو ،یکــی از مکانهایــی اســت کــه عشــیرههای ایــل قرهپاپــاق در آنجــا

تصویــر  .1موقعیــت تپ ـهی حســنلو در جنــوب
دریاچ ـهی ارومیــه و دیگــر محوطههــای مهـ ِـم
شــمالغرب ایــران (.)Danti, 2013b: Fig. 1.2
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زندگــی میکننــد (قهرمانپــور .)67 :1385 ،ایلهــا در منطقــهی مــورد مطالعــهی ایــن
تحقیــق بهصــورت دائمــی (در روســتاها) و فصلــی (کــو چروی در مراتــع و دشــتهای
َ
میانکوهــی بهویــژه در کلهشــین در مــرز عــراق) زندگــی میکننــد (رضــوی .)1370 ،امــروزه
زراعــت مبتنیبــر آبیــاری و بــاغداری از اصلیتریــن فعالیتهــای کشــاورزی مــردم منطقــه
اســت .بیشــتر اراضــی منطقــه بهویــژه کوهپایههــا ،دامنههــا و تپههــا نیــز بــه کشــت جــو،
گنــدم و نخــود بهصــورت دیــم اختصــاص یافتــه اســت .پــرورش گوســفند ،گاو و گاومیــش
یکــی از منابــع اصلــی امــرار معــاش در جوامــع روســتایی اســت .پــرورش اســب ،االغ ،قاطــر و
شــتر در ایــن منطقــه ،توســط ســاکنان روســتا و چــه توســط عشــایر کوچنــده معمــول اســت
(لطفــی( ،)86-84 :1391 ،تصویــر .)2

تپهی حسنلو :کاوش و گاهنگاری

تپـهی حســنلو از دو قســمت تشکیلشــده اســت )1 :تپـهی مرکــزی بــا ارتفــاع  25متــر و قطـ ِـر

تصویــر  .2چش ـمانداز زیس ـتمحیطی و
فعالیتهــای کشــاورزی و دامپــروری در
شــمالغرب ایــران :الــف) دورنمــای شــهر نقــده در
جلگـهی ســولدوز (عکــس از رضایــار)؛ ب) رودخانــه
گــدار کــه از جلگ ـهی ســولدوز میگــذرد (فرهنــگ
جغرافیایــی رودهــای کشــور :1381 ،تصویــر )12؛
نهــای
ج) بخشــی از دشــت ســولدوز کــه در آن زمی 
کشــت یونجــه و زمینــی دیــده میشــود کــه گنــدم آن
مهــا اســت .در
برداشــت شــده و آمــاده چریــدن دا 
پاییــن تصویــر چــادر چوپانهــا قــرار دارد کــه دارای
پوششــی از مــوی بــز در ســقف و بوریــای بافتــه شــده
از نــی در اطــراف اســت ()Harris, 1989: Fig. 18؛
د) چــرای گاو در چمنزارهــای اراضــی پســت در
کاه غــات
اطــراف تــاالب حســنلو؛ ه) قــرار دادن ِ
در پش ـتبامهای منــازل روســتای حســنلو بــرای
مهــا ()Harris, 1989: Fig. 19؛
آذوغــه زمســتانی دا 
و) شــخمزدن زمیــن کشــاورزی بــا خیــش چوبــی بــا
استفاده از گاومیش و گاو ،دشت سولدوز؛ ز) کوچ
ایــل قرهپاپــاق بهســمت ییــاق در مرا تــع اشــنویه
مهــای ایــل قرهپاپــاق در
(کل هشــین)؛ ح) چــرای دا 
مراتعکلهشــین واقــع در مــرز ایــران و عــراق (عکــس
ِ
از :مســتند نغم ـهی ایــل قرهپاپــاق).
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حــدود  200متــر؛  )2تپـهی جانبــی بــا ارتفــاع حــدود  8متــر بــا قطــر  600متــر (Dyson, 1989:

 .)107نقشـهی موضعنــگاری محوطــه بههمــراه ســاختمانهای مکشــوف از دورهی آهــن
 2در تصویــر شــمارهی  3نشــانداده شــده اســت .کاوشهــای علمــی و روشــمند در تپ ـهی
حســنلو بیــن ســالهای  1956تــا  1977م .توســط هیــأت مشــترک امریکایــی (دانشــگاه
پنســیلوانیا) ،مرکــز باستانشناســی ایــران و نیــز مــوزهی هنرهــای متروپولیتــن نیویــورک
بهسرپرســتی رابــرت دایســون بهمــدت  9فصــل بهانجــام رســید .ایــن پــروژه کــه کاوش
در محوطههـ�ای دیگـ�ری را نیـ�ز دربـ�ر داشـ�ت ،بـ�ه «پـ�روژهی حسـ�نلو» مشـ�هور اسـ�ت( (�Dys
 .)on, 1962, 1968, Dyson & Muscarella, 1989طــی کاوشهــای تپــهی حســنلو،
 10دورهی اســتقراری شناســایی شــد کــه دورهی مفــر غ جدیــد و عصــر آهــن را بهســبب
کاوشهــای گســترده و همچنیــن انتشــارات مرتبــط بــا آنهــا ،میتــوان شناختهشــدهترین
ـتقراری حســنلو هم در کتــاب گاهنگاری
دورههــای حســنلو نامیــد .تقســیمبندی مراحــل اسـ
ِ

تصویــر  .3نقشـهی موضعنــگاری تپـهی حســنلو
و ســاختمانهای ســوختهی مربــوط بــه دورهی
آهــن  2در تپــه مرکــزی (.)Danti, 2013b: Fig. 1.6
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ایــران ُ
(ویــت و دایســون )1382 ،و هــم در نوشــتههای دایســون (Dyson, 1965, 1968,

ً
 )1989بیــان شــده اســت .گاهنــگاری و دورهبنــدی تپ ـهی حســنلو ،اخیــرا توســط مایــکل
دانتــی بازنگــری شــده اســت (( ،)Danti, 2013a, 2013bجــدول .)1

انسانشناسیزیستی

انسانشناسیزیســتی یــا جســمانی یکــی از شــاخههای باستانشناســی زیســتی اســت کــه
از میــان موضوعــات گســتردهی آن ،براســاس بازشناســی رژیــم و نظــام خــورا ِک جوامــع
انســانی ،میتــوان نظــام معیشــتی را ارزیابــی نمــود ( .)Larsen, 1997: 65بقایــای
ـانی حســنلو ،یکــی از مهمتریــن و بزرگتریــن مجموعههــا در خاورنزدیــک
اســکلتهای انسـ ِ
اســت کــه بیشــتر آن در مــوزهی دانشــگاه پنســیلوانیا نگــهداری میشــوند .اســکلتهای
گورســتان واقــعدر تپــهی جانبــی و تپــهی مرکــزی (بهویــژه ارگ
انســانی طــی کاوش در
ِ
دورهی آهــن  )2بهدســت آمدهانــد (حاکمــی و راد1329 ،؛ & Stein, 1940; Danti
گورســتان واقــعدر تپــهی جانبــی ،تعــداد  90اســکلت انســانی از
 .)Cifarelli, 2015در
ِ
دورههــای حســنلوی  Vو ( IVدورهی مفــر غ جدیــد و عصــر آهــن  1و  )2و از تپـهی مرکــزی
ً
ً
و اختصاصــا از دورهی ( IVbآهــن  ،)2تعــداد  120اســکلت کــه عمومــا اجســاد قربانیــان
یــورش بــه ارگ در حــدود  800ق.م .هســتند ،بهدســت آمــده اســت (Selinsky, 2009:
.)Tab. 5.3
مشــکالت و بیماریهــای دنــدان بــرای  108فــرد در تپـهی حســنلو بررســی شــده اســت.
بیشــتر افــراد دارای الگوهــای جالبتوجــه و گســتردهای از ســایش در دندانهــای پیشــین
ً
هســتند کــه یقینــا بهدلیــل فعالیتهــای تخصصــی یــا رژیــم غذایــی مبتنیبــر غذاهایــی بــا
ســایندگی زیــاد بــوده اســت ( .)Selinsky, 2009: 106-107از ایــن بیــن 145 ،مــورد آســیب
دنــدان (میانگیــن  1.5آســیب در هــر فــرد) شناســایی شــده کــه بــا توجــه بــه ســن افــراد،
میــزان پوســیدگی و کرمخوردگــی بیشــتر میشــود .تفاوتهــای موجــود بیــن بیماریهــای
جــدول  .1بازنگــری دورهبنــدی و گاهنــگاری عصــر
مفــرغ ،عصــر آهــن و دوران تاریخــی در تپ ـهی
حســنلو (Danti et al., 2004: Tab. 1; Danti,

;2013a: Tab. 17.1; Danti, 2013b: 30, Fig. 2.2
.)Kroll, 2013: 184, 190

دورههای استقراری
I
II
IIIa
IVa/IIIc/IIIb
IVb
IVc
V
VIa
VIb
VIc
VIIa
VIIb
VIIc

تاریخ (ق.م).

قرن هفتم ه.ش
قرن سوم
 400تا330
 800تا 600
 1050تا 800
 1250تا 1050
 1450تا 1250
 1600تا 1450
 1900تا 1600
 2100تا 1900
 2200تا 2100
 2700تا 2200
 3000تا 2800

دورههای فرهنگی

ایلخانی
سلوکی -پارتی
اواخر هخامنشی
آهن  / 3اورارتو
آهن  / 2مانا
آهن 1
مفرغ جدید  /آغاز آهن
مفرغ میانه 3
مفرغ میانه 2
مفرغ میانه 1
مفرغ قدیم 3
مفرغ قدیم 2
مفرغ قدیم  / 1کورا-ارس 2
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دنـ�دان در افـ�راد در جنـ�س و سـ�ن مختلـ�ف میتوانـ�د متأثـ�ر از رژیـ�م غذایـ�ی متنـ�وع باشـ�د( (�Se

توبــه میــزان ایزوتــوپ کربــن  13پایــدار ( )13Cδدر اســتخوان
ِ .)linsky, 2009: 114-117
انســانها را جهــت بازســازی رژیــم غذایــی آزمایــش کــرده اســت .در دورهی حســنلوی
ً
 ،IVbمیانگیــن ســهم کربــن در اســتخوان ،در تمــام افــراد (مــرد و زن) نســبتا مشــابه اســت
مصــرف ترکیبــی از گیاهــان  3کربنــه و 4
ن بهدســت آمــده ،نشــان از
و محــدودهی کربــ 
ِ
کربنــه ،چــه بهصــورت مســتقیم و چــه از طریــق مصــرف گوشــت حیوانــات دارد؛ البتــه نــوع
ـودن محتویــات رژیــم غذایــی  4کربنــه اســت ،درحالیکــه
توزیــع کربنهــا بیانگــر کمتــر بـ ِ
غذایــی بازســازی شــده بهمیــزان بیشــتری روی گیاهــان  3کربنــه مبتنــی اســت،
رژیــم
ِ
نمیتــوان بــا اطمینــان ،مصــرف گوشــت در رژیــم غذایــی ســاکنان را کــم اهمیــت برشــمرد
( .)Toebbe, 2005: 128-129درواقــع میتــوان بــا توجــه بــه نمونههــای آزمایششــده
چنیــن نتیجــه گرفــت کــه تمــام افــراد ،ترکیبــی از دانههــای گیاهــان  3کربنــه و گوشــت
دامهــا را مصــرف میکردهانــد .همچنیــن تفاوتــی میــان کربــن برخــی از مــردان در تپ ـهی
ـتان واق ـعدر تپ ـهی جانبــی
مرکــزی و انســانهای مربــوط بــه دورهی آهــن  2کــه در گورسـ ِ
دفــن شــدهاند ،وجــود دارد؛ بهطوریکــه محتویــات  3کربنــه در ایــن نمونههــا در تپ ـهی
مرکــزی بیشــتر اســت .ایــن تفــاوت هــم میتوانــد بیانگــر رژیــم غذایــی متفــاوت در مصــرف
گوشــت و رژیــم غذایــی متفــاوت میــان افــراد یــک جامعــه باشــد و هــم ناشــی از محدودیـ ِـت
تعــداد نمونههــای بررســی شــده (.)Toebbe, 2005: 132, 179

باستانگیاهشناسی و گردهشناسی

بقایــای گیاهــی مطالعــه شــده از حســنلو کــه بــه دورهی مفــر غ میانــه تــا پایــان دورهی
آهــن  2متعلــق هســتند ،تصویــر روشــنی از اهمیــت غــات در رژیــم غذایــی ســاکنان آنجــا
و همچنیــن رشــد کشــاورزی مبتنیبــر آبیــاری را نشــان میدهنــد .ایــن بقایــا توســط
متخصصــان مختلفــی بررســی شــدهاند کــه نتایــج فعالیتهــای آنهــا همگــی مکمــل
یکدیگــر هســتند :غــات شــامل گنــدم تکدان ـهای ،گنــدم ســرخ یــا شــعیر ابلیــس (گنــدم
دانهدرشــت) ،گنــدم نــان و گنــدم معمولــی هســتند .گنــدم نــان از هــزارهی ســوم بهبعــد
فراوانــی بیشــتری داشــته اســت .از دان ـهی جــو و کاه بهعنــوان علوف ـهی اصلــی حیوانــات
اهلــی اســتفاده میشــده اســت .دانههــای جــو کــه در کنــار دانههــای گنــدم بهدســت
آمدهانــد ،نشــاندهندهی مصــرف آنهــا توســط انســان بهویــژه بــرای آبجــو هســتند .جــو
دوردیفــه و شــشردیفه بهمقــدار فــراوان یافــت شــدهاند کــه در هزارههــای ســوم و دوم
قبلازمیــاد بهبعــد ،جــو شـشردیفه جــای گونـهی دوردیفــه را میگیــرد .چــاودار یــا گنــدم
دوم
ســیاه و ارزن نیــز بــرای علوف ـهی دامهــا اســتفاده میشــده اســت .چــاودار در نیم ـهی ِ
هــزارهی دوم و سراســر عصــر آهــن مــورد کشــت بــوده اســت .مقــدار زیــادی دانـهی ســوخته
ارزن و چــاودار از ســاختمانهای ســوختهی شــمارهی  3و  4و در نزدیکــی محـ ِـل نگـهداری
نــی کــه از مردابهــا و تاالبهــای آب
اســبها کشــف شــده اســت .بقایــای ســوختهی ِ
شــیرین اطــراف محوطــه قابــل تهیــه هســتند نیــز در مجموعــهی حســنلو بهخصــوص
ِ
دورهی  IVbشناســایی شــدهاند .از ایــن نیهــا بــرای بافــت بوریــا و پوشــش ســقف و مــوارد
دیگــر اســتفاده میشــده اســت .قــراردادن بوریــا داخــل قبــور دورهی مفــر غ جدیــد و آهــن 1
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گــزارش شــده اســت .گونههــای متنــوع حبوبــات و بنشــن شناســایی شــدهاند کــه در مــزار ع
اطــراف زیــر کشــت آبــی بودهانــد .ایــن حبوبــات شــامل نخــود ،عــدس و لوبیــا میشــوند.
ماشــک نیــز بــرای علیــق حیوانــات اســتفاده شــده اســت .مغــز میــوه و میوههــای مختلفــی
نظیــر :پســته ،بــادام ،انگــور ،انجیــر ،زردآلــو ،گالبــی ،ســیب و ِبــه در بقایــای گیاهــی یافــت
شدهاند( (�Dyson, 1962: 10; Dyson, 1963; Tosi, 1975; Dyson, 1984: 303; Har
.)ris, 1989; Hepper, 1996; de Schauenesee, 2011; Danti, 2013b: 6
یکــی از مطالعــات گردهشناســی مربــوط بــه اواخــر دورهی هولوســن (هــزارهی دوم
ق.م .تــا عصــر حاضــر) در تــاالب آلمالــو واقـعدر مراغــه ،براســاس یــک مغــزهی رســوبی 470
ســانتیمتری بــه انجــام رســیده اســت؛ ایــن تــاالب در ارتفــاع  2500متــری در جنوبشــرقی
ارتفاعات ســهند قرار دارد ( .)Djamali et al., 2009: 1365مطالعات گردهشناســی نشــان
میدهنــد کــه تغییــر اساســی در پوشــش گیاهــی ایــن منطقــه مرتفــع کــه گیاهانــی نظیــر
درمنــه و بلــوط شــاخص آن هســتند ،در کل بــازهی زمانــی مــورد بحــث بهوجــود نیامــده
اســت .بــا توجــه بــه بــازهی زمانـ ِـی گردهشناســی در آلمالــو کــه از  1750ق.م .و همزمــان بــا
عصــر مفــر غ میانــه آغــاز میشــودَ ،نهتنهــا در ایــن منطقــه ،بلکــه در مناطــق دیگــر ایــران نیــز
کشــت غــات انجــام میشــده اســت .نمونـهی غــات آلمالــو شــامل انــواع گنــدم ،نظیــر گندم
نــان ،گنــدم ســفید و گنــدم اســپلت میشــوند .در کنــار ایــن غــات کــه شــواهد مســتقیمی از
کشــاورزی میباشــند ،گیاهــان دیگــری نظیــر انــواع بارهنــگ نیــزهای ،میــش ترشــک و گل
گنــدم زرد بیانگــر فعالیتهــای کشــاورزی-دامداری هســتند .بارهنــگ نیــزهای همیشــه
در کشــتزارها و مناطــق دس ـتخورده نظیــر منطق ـهای میرویــد کــه مــورد چــرای دام قــرار
گرفتــه یــا شــخمخورده اســت و میتوانــد نشــانهی چــرای گســترده باشــد .گــردهی گل
ـات کشتشــده
گنــدم زرد بهعنــوان گیاهــی محســوب میشــود کــه همیشــه بههمــراه غـ ِ
در سراســر خاورمیانــه و مدیترانــه میرویــد و نشــانهای از فعالیتهــای کشــاورزی اســت.
ـان
میــش ترشــک نیــز در کنــار علــف هــرز و مناطــق دس ـتخورده میرویــد .گــردهی درختـ ِ
گــردو و مــو نیــز نشــاندهندهی کاشــت درختــان میــوه و بــاغداری در ایــن منطقــه اســت
(.)Djamali et al., 2009: 1371-1372

نوشتاری تاریخی به جانوران منطقه
اشارههای مدارک
ِ

دورهی چهــارم حســنلو از ســوی کاوشــگران آن و برخــی محققــان بــه حکومــت ماناهــا
( )Dyson, 1960; Porada, 1965: 108; Salvini, 1995: 41-42و از ســوی بعضــی
دیگــر بــه ایالــت گیلزانــو کــه دارای ارتبــاط قومــی و سیاســی بــا ماناهــا بــوده و بــا آشــور نیــز
روابــط خصمان ـهای نداشــته (مــازاده346 :1383 ،؛  ،)Read, 1979نســبت داده شــده
اســت .چنــد مــورد از شــرح لشکرکشـیهای شــاهان آشــور نــو بــه مناطــق شــمالغربی ایــران
ً
بــرای نمونــه در ادامــه آمــده کــه در آنهــا بــه جانــوران و دامهایــی کــه عمومــا بهعنــوان
خــراج و غنیمــت دریافــت میکردنــد ،اشــاره شــده اســت .نخســتینبار ،شــلمنصر ســوم طــی
لشکرکشــی بــه مناطــق شــرقی در ســال  843ق.م .بهنــام ماناهــا اشــاره میکنــد« :در ســال
س ـیام ســلطنتم بــه میانــه[ی] شــهرهای اوآلکــی مانایــی نزدیــک شــدم .اوآلکــی از قــدرت
مــن ترســید و پایتخــت خــود ایزیرتــو را تــرک کــرد و بــرای نجــات جــان خــود بــه کوههــا

م معیشتی مردمان شمالغرب ایران...
بررسی نظا 

فــرار کــرد .مــن او را دنبــال کــردم ،گاو ،گوســفند و امــوال او را کــه غیرقابــل شــمارش بــود،
بــه غنیمــت گرفتــم .)Luckenbill, 1926: 209; Grayson, 1996: 70, 82( »... .نــام
ایالتهــای دیگــر ،نظیــر گیلزانــو در همیــن کتیبــه نیــز آمــده و بــه :نقــره ،طــا ،مفــر غ،
ســرب ،ظــروف فلــزی ،اســبهای جــوان و بارکــش ،قاطــر ،االغ ،شــترهای دوکوهانــه و
گاوهــای بــزرگ و کوچــک بهعنــوان غنائــم و خراجــی کــه حکومتهــای مناطــق غــرب
و شــمالغرب ایــران بــه آنهــا پرداخــت میکردهانــد ،اشــاره شــده اســت (Luckenbill,
.)1926: 210-211, 220; Grayson, 1996: 70
شمشـیعدد پنجــم ( 823تــا  811ق.م ).در شــرح ســومین لشکرکشــی خــود مینویســد
کــه« :پــس از عبــور از رودخانــه[ی] زاب به ســرزمین نائیری وارد شــدم و چندین گروه اســب
بهعنــوان خــراج از َددی کــه شــاه خوبوشــکیه اســت و مردمــان دیگــر شــهرها نظیــر مانــا،
پارســوا و ...دریافــت کــردم» ( .)Grayson, 1996: 184در ســالنامهی تیگلــت پیلســر ســوم
در حــدود ســال  737ق.م .چنیــن گــزارش شــده کــهَ :
«ایرنــزو پادشــاه مانــا ،پــس از اطــاع
از لشکرکشــی پادشــاه آشــور بــه پیشــواز او آمــده و هدایایــی مشــتمل بــر اســب ،از نژادهــای
مختلــف و نیــز گاوهــای بــزرگ و گوســفندان پــروار پیشــکش کــرده اســت» (Luckenbill,
 .)1927: 3-4ســارگن در شــرح لشکرکشــی هشــتم در ســال  714ق.م .بــه مناطــق شــرقی
دریاچـهی ارومیــه و ایالــت مانایــی اوئیشــدیش اشــاره میکنــد و بهســوی شــهر اوشــکایا کــه
بــر دشــت ســوبی مشــرف اســت حرکــت میکنــد .محــل ایــن شــهر در نزدیکــی شــهر اســکو
جایابــی شــده (مــازاده )136 :1383 ،و اورارتوهــا آنرا ســرزمین ماناهــا میخواندنــد .در
ایــن کتیبــه آمــده اســت کــه مردمــان ایــن ناحیــه از نظــر آ گاهــی در اسبســواری بســیار ماهــر
ُ
و اورارتوهــا بــا آنهــا قابلقیــاس نیســتند .آنهــا بــرای ســالهای متمــادی کرهاس ـبهای
ـوان وحشــی کــه بومــی منطقــه وســیع آنهــا بودنــد را میگرفتنــد و بــرای ســپاه شــاهی
جـ ِ
خــود پــرورش میدادنــد (.)Luckenbill, 1927: 84

نمود جانوران در یافتههای فرهنگی

اشــیائی در اشــکال جانــوران و یــا نقــش جانــوران روی یافتههــای مختلــف از عصــر آهــن
بهویــژه دورهی چهــارمب در تپــهی حســنلو کشــف شــدهاند .از جملــه حیوانــات قابــل
شناســایی روی اشــیاء عبارتنــداز :بــز ،گوســفند (قــوچ) ،اســب ،گــوزن ،گاو ،شــیر ،روبــاه و
پرنــدگان شــکاری و کنــار آبــزی .نقــوش حیوانــات در :جــام طالیــی حســنلو ،جــام شیشـهای،
صفحههــای تزئینــی (پــا ک) از جنــس عــاجُ ،
اثرمهرهــای ِگلــی ،ظــروف ســنگی ،بهشــکل
مجســمه ،تزئینــات برجســته روی ظــروف ســفالی و یــا اشــیائی در هیبــت جانــوران نظیــر:
تکوکهــای مفرغــی بهشــکل قــوچ و گاو ،ســردیس مفرغــی بهشــکل ســر اســب و اشــیاء
ـاری
دیگــر اجــرا شــدهاند .از دیگــر شــواهد قابــل بررســی ،ســاز و بــرگ اســب و فضاهــای معمـ ِ
(اصطبــل) اختصــاص داده شــده بــرای نگــهداری اســبها هســتند ( .)Dyson, 1989از
شــاخهی گــوزن در گونهبنــد اســب اســتفاده شــده اســت (de Schauensee, 1989: 38-
 .)39, 2011در حســنلو اســتفاده از پشــم گوســفند و مــوی بــز بــرای پارچهبافــی و چــادر و
پوسـ�ت آنهـ�ا بـ�رای چرمسـ�ازی بـ�ا توجـ�ه بـ�ه یافتههـ�ای باستانشناسـ�ی محـ�رز اسـ�ت( (�Dys
 .)on, 1962: 8; de Schauensee, 1989: 37; Love, 2011کشــف بیــش از  2000شــئ
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آهنــی از تپ ـهی حســنلو ،بهویــژه دورهی چهــارمب ( ،)Pigott, 1989: 67گواهــی بــر تولیــد
محلــی و اســتفاده از حیوانــات بارکــش بــرای حمــل و نقــل ســنگهای آهــن و ســوخت اســت
(مــازاده .)1394 ،کجبیــل و داسهــای آهنــی کــه حــدود  90عــدد فقــط از تپ ـهی مرکــزی
یافــت شــدهاند ،از جملــه ادوات کشــاورزی در حســنلو هســتند (.)Dyson, 1962: 10

باستانجانورشناسی

باستانجانورشناســی از دیگــر شــاخههای باستانشناسیزیســتی اســت کــه بــه بررســی
برهمکنــش میــان انســان و جانــوران و زیســتمحیط پیرامونــش میپــردازد (مشــکور،
 .)17 :1381در ارتبــاط بــا بقایــای جانــوری تپــهی حســنلو ،اشــارههای کلــی و کوتاهــی
بررســی کاوشهــا در مجلــهی ایــران در خــال ارائــهی
شــده اســت .دایســون در بخــش
ِ
ُ
گــزارش کوتــاه کاوش تپــهی حســنلو در ســال  1972م .چنیــن مینویســد« :بوکنــی در
ِ
ـوری کشــف شــده را طبقهبنــدی نمــوده و  21گون ـهی جانــوری
ـ
جان
ـای
ـ
بقای
کاوش،
زمــان
ِ
را تشــخیص میدهــد» ( .)Dyson, 1973: 195مشــخص نیســت کــه  21گونـهی جانــوری
مربــوط بــه چــه حیواناتــی و بــه چــه میزانــی هســتند.
بقایــای جانــوری مــورد مطالعــه در ایــن پژوهــش مربــوط بــه ســه فصــل آخـ ِـر کاوشهــای
تپـهی حســنلو (ســالهای  1972 ،1970و  1974م ).هســتند .1ایــن مجموعــه هما کنــون
در بخــش استخوانشناســی مــوزه ملــی ایــران نگــهداری و حفاظــت میشــود کــه طــی
طــرح ســاماندهی بقایــای اســتخوانی مــوزه ملــی ایــران از شــهریور  1390تــا شــهریور 1391
بهسرپرســتی مرجــان مشــکور مــورد ســاماندهی و مســتندنگاری قــرار گرفــت (Mashkour
جانــوری دورهی مفــر غ
 .)et al., 2012ایــن مجموعــه بهصــورت متوالــی دارای بقایــای
ِ
قدیــم تــا هخامنشــی و دورهی ایلخانــی اســت .بــا توجــه بــه موضــوع ایــن نوشــتار ،در ادامــه
بــه نتایــج مطالعــات باستانجانورشناسـ ِـی عصــر آهــن تپـهی حســنلو پرداختــه شــده اســت.
تعــداد بازماندههــای اســتخوانی (ت.ب.ا) 2مجموعــهی حســنلو در عصــر آهــن ،شــامل
 7891قطعــه اســتخوان میشــود کــه توزیــع آنهــا بهشــرح زیــر اســت:
 .1دوره آهــن ( 1حســنلو  )IVcو ( 2حســنلو  )%63.6( 5022 :)IVbقطعــه
اســتخوان بــه وزن  80.5کیلوگــرم؛
 .2دوره آهــن ( 3حســنلو  )%36.4( 2869 :)IVa, IIIc, IIIbقطعــه اســتخوان بــه
وزن  88.6کیلوگــرم.
بقایــای جانــوری حســنلو پــس از مطالعــه برمبنــای شــاخصههای شناســایی ،بــه
گونههــای حیوانــی قابــل شناســایی ،پســتانداران بــزرگ و متوســط جثــه ،نشــخوارکنندگان
شــاخص
کوچــک و ناشــناختهها تقســیم شــدند .گونههــای قابــل شناســایی بــا
ِ
«ت.ب.ا.ش» 3مشــخص شــدهاند .درمجمــوع ،تعــداد  2896قطعــه اســتخوان از دورهی
آهــن  1و  2و تعــداد  1449قطعــه اســتخوان از دورهی آهــن  3قابلیــت شناســایی گونـهای
داشــتهاند کــه مبنــای اصلــی تحلیــل ایــن نوشــتار قــرار میگیرنــد (تصویــر .)4
ـوری شناســایی شــده در عصــر آهــن در دو رده قــرار میگیرنــد کــه
طیــف گونههــای جانـ ِ
عبارتنــد از )1 :پســتانداران )2 ،پرنــدگان .خانــوادهی گاوســانان ،شــامل گونههــای گاو،
آهــو ،گوســفند و بــز اســت .در کل مجموعــه در عصــر آهــن 1208 ،قطعــه اســتخوان بــه گاو
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تصویــر  .4فراوانــی تعــداد بازماندههــای
نهــا بــه
اســتخوانی شناســایی شــده و وزن آ 
تفکیــک گونههــای جانــوری در عصــر آهــن (بــاال:
دورهی آهــن  1و 2؛ پاییــن :دورهی آهــن ،)3
(نگارنــدگان.)1395 ،

اهلــی ( 760 ،)Bos taurusقطعــه بــه گوســفند اهلــی ( 617 ،)Ovis ariesقطعــه بــه بــز
اهلــی ( 3 ،)Capra hircusنمونــه بــه گوســفند وحشــی ( )Ovis orientalisو  4قطعــه
اســتخوان بــه آهــو ( )Gazella subgutturosaمتعلــق هســتند .همچنیــن تعــداد 1343
ـاخص شناســایی بیــن بز و گوســفند بودنــد ،به گوسفندســانان
قطعــه اســتخوان کــه فاقــد شـ
ِ
نســبت داده شــدهاند .تعــداد  23قطعــه اســتخوان از خانــوادی گوزنســانان نیــز بــه مــرال یــا
گــوزن قرمــز ( )Cervus elaphusمربــوط هســتند .از خانوادهی شــتران 3 ،قطعه اســتخوان
شناســایی شــده اســت کــه مربــوط بــه اندامهــای بــازو ،بنــد اول انگشــت و زنــد زیریــن و
ـمان غیــر نشــخوار کنندهانــد
زبریــن میشــوند .خانــوادهی گرازســانان از راســتهی زوجسـ ِ
و در حســنلو ،تعــداد  52قطعــه اســتخوان از آنهــا شناســایی شــده کــه همگــی بــرای
گــراز ( )Sus scrofaهســتند .تعــداد  180قطعــه اســتخوان بــه خانــوادهی اسبســانها
تعلــق دارد؛ از ایــن بیــن 15 ،نمونــه بــه خــر اهلــی ( )Equus asinusو مابقــی بــه اســب
اهلــی ( )Equus caballusمنتســب شــدهاند 102 .قطعــه اســتخوان نیــز بــه خانــوادهی
سگســانان مربــوط هســتند 98 .قطعــه از آنهــا بــه ســگ اهلــی ( )Canis familiarisو
ـایی گون ـهای نداشــتند باعنــوان سگســانان ثبــت شــدند.
بقیــه کــه شــاخصههای شناسـ ِ

176

شماره  ،16دوره هشتم ،بــهار 1397

از ردهی پرنــدگان 18 ،قطعــه اســتخوان شناســایی شــده اســت کــه در راســتهی غازســانان
و پلیکانســانان طبقهبنــدی میشــوند .از خانــوادهی راســویان و جونــدگان هرکــدام 3
قطعــه اســتخوان بهدســت آمــده اســت 4 .قطعــه اســتخوان خرگــوش ( )Lepus sp.و 22
پوســتهی حلــزون نیــز در مجموعــه وجــود داشــت؛ ایــن گونههــا بهعنــوان «گونههــای
ناچیــز» معرفــی شــدهاند.
ـتخوانی شناســایی شــده در مجموعهی حســنلو از عصر
برمبنــای تعــداد بازماندههــای اسـ
ِ
آهــن ،مشــاهده میشــود کــه دامپــروری ســهم مهمــی در منابــع مصرفــی مردمــان حســنلو در
دورههــای مــورد نظــر داشــته اســت .براســاس تعــداد بازماندههــای اســتخوانی شناســایی
شــده ،گوسفندســانان (شــامل گوســفند و بــز) و پــس از آن گاو ،فراوانتریــن حیوانات هســتند
ً
کــه جمعــا سـهچهارم کل مجموعــه را بهخــود اختصــاص دادهانــد .ســپس بهترتیـ ِـب فراوانــی،
اسبســانان ،سگســانان ،گراز ،گوزن ،شــتر و آهو در ردههای بعدی قرار میگیرند .اســکلت
ســگهای اهلــی بهماننــد اســکلت اســبها در زیــر آوارهــای ســاختمانهای ســوختهی
دورهی چهــارمب در حســنلو کشــف شــده اســت .در دورهی آهــن  1و  ،2گوسفندســانان گــروه
ـوم مجموعــه را در آهــن  1و  2بهخــود اختصــاص دادهانــد.
غالــب بودهانــد؛ بهطوریکــه دوسـ ِ
ً
در دورهی آهــن  ،3میــزان آنهــا روبــه کاهــش رفتــه و تقریبــا یکســوم مجموعــه را بهخــود
اختصــاص دادهانــد؛ و از ســوی دیگــر ،میــزان گاو افزایــش یافتــه اســت .ایــن نســبت ،بیانگــر
تغییــر در شــیوههای بهرهبــرداری از ایــن دامهــا در حدفاصــل دورههــای فرهنگــی مذکــور
اســت .براســاس وزن اســتخوانها ،گاو در ردهی نخســت و ســپس گوسفندســانان در ردهی
بعــدی قــرار میگیرنــد .در بیــن حیوانــات وحشــی ،گــراز و گــوزن بیشــترین میــزان را بهخــود
اختصــاص دادهانــد و نشــاندهندهی انجــام عملیــات شــکار هســتند؛ امــا بهنظــر میرســد کــه
شــکار جــزو الگوهــای معیشــتی نبــوده و شــاید جنبـهی تفریــح و ورزش داشــته اســت .نقــش
شــکار گــوزن یکــی از رایجتریــن صحنههــای ترســیم شــده در اشــیاء مختلــف و ُمهرهــای
ً
اســتوانهای حســنلو ( )Marcus, 1988بــوده و از شــاخ آن بهعنــوان ابــزار (مثــا در گونهبنــد
لــگام اســب) نیــز اســتفاده میشــده اســت.
مســألهی قابــل طــرح دیگــر ،آثــار و آســیبهای موجــود روی اســتخوانها اســت .از
مهمتریــن عوامــل انســانی روی اســتخوانهای جانــوری ،آثــار ســوختگی و کربنیــزه شــدن
اســت .آثــار برشهایــی کــه بهوســیلهی ابزارهــای قصابــی نظیــر چاقــو و ســاطور حیــن
قصابــی ،پوسـتکنی و تقســیم الشــه بهوجــود آمدهانــد ،در دســتهی بعــدی عوامــل انســانی
از نظــر فراوانــی قــرار میگیرنــد .از اســتخوانها بــرای ســاخت اشــیاء اســتخوانی اســتفاده
میشــده اســت .بــرای نمونــه ،برخــی از شــاخهای گاو و گوسفندســانان و گــوزن از پایــه
بریــده و کار شــده هســتند .آثــار آســیبهای حاصــل از فعالیتهــای انســانی روی اســتخوان
گوسفندســانان و گاو ،بیشــترین میــزان را بهخــود اختصــاص داده و ایــن موضــوع بــا
اهمیــت اقتصــادی ایــن حیوانــات در معیشــت دورههــای فرهنگـ ِـی حســنلو همخوانــی دارد.
آثــار ناهنجــاری و بیمــاری روی اســتخوانها نیــز انــدک ،امــا جالــب هســتند؛ بــرای مثــال،
بافتهــای اســفنجی زائــد و پیشروندگـ ِـی مــواد اســتخوانی روی چنــد نمونـهی اســتخوان
ُمهــرهی گردنــی و بندهــای انگشــت گاوهــا مشــاهده شــد کــه شــاهدی بــر بهکارگیــری ایــن
حیــوان در فعالیتهــای کشــاورزی و حمــل بــار اســت (تصویــر .)5
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تصویــر  .5آ ثــار فعالیتهــای انســانی و آ ثــار
گوشــتخواران روی اســتخوانهای حیوانــی :الــف)
تغییــر شــکل بنــد اول انگشــت گاو و بهوجــود آمــدن
بافتهــای اســتخوانی زائــد؛ ب) تغییــر شــکل و
صیق ـلدادن اســتخوان قــاپ گاو بــرای ســاخت
ابــزار؛ ج) ســوراخ ایجــاد شــده ب هســبب گاز گرفتــن
اســتخوان توســط سگســان؛ د) بهوجــود آمــدن
بافتهــای اســفنجی زائــد در مفاصــل ُمهــرهی
گردنــی گاو؛ ه) آ ثــار پخــت و پــز و ســوختگی روی
اســتخوان قلــم پــا و بنــد اول و دوم انگشــت گاو؛
و) آ ثــار بــرش روی اســتخوان زنــد زبریــن گوســفند؛
ز) آ ثــار بــرش حیــن قصابــی روی بخــش انتهایــی
بــازوی گاو (نگارنــدگان.)1395 ،

نتیجهگیری

بررســی مطالعــات باستانشناسیزیســتی در تپــهی حســنلو ،امــکان بازشناســی نظــام
ـتی جوامــع انســانی شــمالغرب ایــران در عصــر آهــن را تــا حــدودی فراهــم مینمایــد.
معیشـ ِ
در ایــن نوشــتار ،تمرکــز اصلــی بــر آ گاهــی از الگوهــای معیشــتی و نــوع بهرهبــرداری از منابــع
و تولیــدات اقتصــادی ،بهطــور أخــص کشــاورزی و دامپــروری بــوده اســت .براســاس
مطالعــات باستانگیاهشناســی و دیریناقلیمشناســی ،غالتــی نظیــر :جــو ،گنــدم و چــاودار،
اقــام و مــواد خــام اصلــی عصــر آهــن را تشــکیل میدادهانــد .انــواع میوههــا بهویــژه انگــور و
مغزهــای پســته و بــادام از اهمیــت مصرفــی برخــوردار بودهانــد .جــو بیشــترین غلـهی کشــت
ً
ـاد گونـهی دوردیفــه و شـشردیفهی آن نشــان میدهــد کــه احتمــاال
شــده بــوده و حجــم زیـ ِ
از ایــن غلــه ،هــم بهعنــوان علوفـهی زمســتانی دامهــا و هــم بــرای تخمیــر و تهیـهی آبجــو
اســتفاده میشــده اســت .چــاودار و ارزن نیــز از دیگــر گیاهــان خانــوادهی گندمیــان هســتند
کــه بــرای تعلیــف دامهــا ،برداشــت و آذوغــه شــدهاند .امــروزه در دشــت ســولدوز ،آذوغـهی
ً
ـتانی حیوانــات کامــا رایــج اســت .ایــن شــواهد در کنــار
ایــن گیاهــان بــرای مصــرف زمسـ ِ
ـوبی برداشــت شــده از دریاچههــا
نتایــج بررس ـیهای گردههــای گیاهــی در مغزههــای رسـ ِ
نیــز نشــان میدهنــد کــه کشــاورزی نقــش مهمــی در اقتصــاد معیشــتی مردمــان شــمالغرب
ایــران در اواخــر هــزارهی دوم و هــزارهی اول قبلازمیــاد داشــته اســت .مقایس ـهی نظــام
کشــاورزی امــروزی
کشــاورزی در دشــت سولدوز-اشــنویه در عصــر آهــن بــا روشهــای
ِ
مردمــان ایــن منطقــه و محصــوالت آنهــا ،شــباهت بســیار زیــادی را نشــان میدهــد.
برمبنــای مطالعــات باستانجانورشناســی نیــز چنیــن میتــوان اذعــان نمــود کــه در
تپ ـهی حســنلو ،دامپــروری یکــی از ارکان اصلـ ِـی نظــام معیشــتی بــوده اســت؛ بهطوریکــه
گوسفندســانان (گوســفند و بــز اهلــی) و گاو اهلــی ،اصلیتریــن منبــع معیشــتی در طــول عصــر
آهــن بودهانــد .ایــن ویژگــی بههمــراه دیگــر شــواهد باستانشناســی در ارتبــاط بــا ســکونت
دائــم در حســنلو ،زیسـتمحیط و شــرایط اقلیمــی مناســب و شــواهد مربــوط بــه کشــاورزی،
همگــی بیانگــر اســکان ثابــت بــا اقتصــاد مبتنیبــر دامپــروری و کشــاورزی در حســنلو
متنــوع اولیــه و ثانویــهی گوسفندســانان و گاو اهمیــت زیــادی در
هســتند .محصــوالت
ِ
اقتصــاد داشــته اســت .طبــق شــواهد باستانجانورشناســی و مــدارک تاریخــی ،اســب یکــی
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از حیوانــات اصلــی پــرورش داده شــده در سرتاســر عصــر آهــن در شــمالغرب ایــران بهشــمار
ـزی حســنلو در دورهی چهــارم ،ســاختمانهایی بهعنــوان اصطبــل بــه
مـیرود .در تپــه مرکـ ِ
نگـهداری و پــرورش اسـبها اختصــاص داده شــده بودهانــد .بــا توجــه بــه شــواهد بهدســت
آمــده از ارابــهی ســوخته در حســنلو و همینطــور نقــش آن در اشــیاء مختلــف ،محتمــل
اســت کــه از اسبســانان بــرای ســوارکاری و بارکشــی و از نیــروی گاو بــرای حمــل و انتقــال
بارهــا بهــره میبردهانــد .آثــار ناهنجــاری و آســیب حاصــل از فشــار روی اندامهــای حرکتــی
و ســتون فقــرات گاو نیــز شــاهدی بــر ایــن موضــوع اســت .بقایــای اســتخوانی مربوط به شــتر
بســیار انــدک ،امــا جالــب توجــه اســت؛ چرا کــه در محوطههــای باســتانی دیگــر در منطقــه،
تــا بهحــال شناســایی نشــده بــود .طبــق مــدارک تاریخــی ،گوســفند ،گاو ،اســب ،خــر و شــتر
ـان اصلــی در نیم ـهی نخســت هــزارهی اول قبلازمیــاد بودهانــد کــه
دوکوهانــه از چهارپایـ ِ
ـراج ایالتهــای شــمالغرب و غــرب ایــران بــه آشــوریان پرداخــت
بهعنــوان غنیمــت یــا خـ ِ
ً
میشــدند .شــواهد باستانجانورشناســی -بهجــز شــتر کــه مکــررا بــه آن اشــاره شــده -نیــز
مؤیــد مــدارک تاریخــی هســتند.
اســتخوان انســانها
آزمایشهــای ایزوتوپــی انجــام شــده روی کربــن  13پایــدار
ِ
(دندانهــا) بیانگــر رژیــم غذایــی ترکیبــی ،مبتنیبــر غــات و گوشــت حیوانــات اســت.
آزمایشهــای ایزوتــوپ کربــن  13پایــدار ،نشــان میدهنــد کــه گیاهــان  3کربنــه ،مثــل
گنــدم و جــو در رژیــم غذایــی مردمــان حســنلو بــه نســبت گیاهــان  4کربنــه ،نظیــر ارزن و
ســورگوم بیشــتر اســت .گیاهــان  4کربنــه توســط دامهــا حین چــرا در مراتع مصرف میشــوند
و مشــخصههای آنهــا بــا تغذیــه گوشــت دامهــا در ایزوتــوپ انســان نفــوذ میکننــد .ایــن
وضعیــت بهطــور معمــول بیانگــر غالــب بــودن غــات کشــت شــده در رژیــم غذایــی اســت.
در مجموعـهی حســنلو بایــد توجــه داشــت کــه دامپــروری و کشــاورزی بهحــدی پیشــرفت
ً
داشــته کــه احتمــاال از کاه و پوشــال گیاهــان کشتشــده نظیــر گنــدم و جــو بــرای تعلیــف
دامهــا -بهویــژه در زمســتان -اســتفاده میشــده و شــواهد آن نیــز در بقایــای گیاهــی (در
ل و حداقــل بــرای اسبســانان) شناســایی شــده اســت .در نتیجــه ،عالئــم ایزوتــوپ
اصطبـ 
ً
کربــن  13پایــدار در بــز ،گوســفند و گاو کــه گوشــت مصرفـ ِـی ســاکنان عمدتــا از آنهــا تأمیــن
ً
میشــده ،احتمــاال بازتــاب گیاهــان  3کربنــه باشــد .از ایــن جهــت ،تنهــا میتــوان اذعــان
داشــت کــه ایــن ترکیــب بیانگــر رژیمــی مبتنیبــر غــات و گوشــت بــوده و تمیــز دادن
آنهــا از یکدیگــر دشــوار اســت؛ از ســوی دیگــر ،شناســایی مشــخصههای گیاهــان 4
ً
کربنــه در اســتخوانهای انســانی حســنلو نشــان میدهــد کــه دامهــا احتمــاال از گیاهــان
و چمنهــای موجــود در چمنزارهــای مناطــق َپســت و مراتــع در دش ـتهای میانکوهــی
تعلیــف شــدهاند .ایــن موضــوع میتوانــد از دو منظــر مهــم باشــد )1 :توســعهی کشــاورزی
ً
و تعلیــف دام بــا گیاهــان  3کربنــه ،و  )2اســتفاده از مراتــع و احتمــاال وجــود رمهگردانــی بــا
توجــه بهوجــود ترکیــب گیاهــان  4کربنــه.
ً
از آنجــا کــه مراتــع آذربایجانغربــی ا کثــرا ییالقــی هســتند و مراتــع قشــاقی بــه
قســمتهای اطــراف دریاچ ـهی ارومیــه و جزایــر و ســواحل جنوبــی آن محــدود میشــوند،
دامپــروری بهجــز مــواردی خــاص بــا روش ییالق و قشــاق صــورت نمیگیــرد؛ در آذربایجان
شــرقی ،امــا ییــاق و قشــاق رواج بیشــتری دارد .تــاالب آلمالــو در منطق ـهای (ارتفاعــات
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ســهند ،مراغــه) قــرار گرفتــه کــه امــروزه گلــهداران کو چنشــین بهعنــوان مراتــع ییالقــی
از آنجــا اســتفاده میکننــد؛ ایــن منطقــه در زمســتان بهدلیــل بــرودت بــاالی هــوا قابــل
ســکونت نیســت .شــواهد چــرای دام و کشــت دیــم در گردههــای گیاهان این تــاالب از عصر
مفــر غ میانــه و سرتاســر عصــر آهــن و دوران تاریخــی شناســایی شــده کــه نشــاندهندهی
ـان زیســتگاههای دائمــی اســت
حضــور مردمــان کــو چرو -دامپــرور و یــا چوپانــان  /رمهگردانـ ِ
ً
کــه در مناطــق َپس ـتتر ســکونت داشــتهاند .ایــن موضــوع هرچنــد دقیقــا قابــل تعمیــم بــه
حســنلو نیســت ،امــا بیانگــر حضــور دامــداران بهطــور فصلــی در ایــن منطقــه اســت و شــاید
ـودن فــرض وجــود نظــام اقتصــادی و
بتــوان آنرا بهعنــوان شــاخصهای بــرای مطــرح نمـ ِ
اجتماعـ ِـی کو چرو-دامپــرور و رمهگردانــی در مراتــع ییالقــی طــی عصــر آهــن -و بــه احتمــال
زیــاد دورههــای قدیمیتــر -هــم محســوب نمــود.
ایــن ســبک از زندگــی و شــیوهی تولیــد در شــمالغرب ایــران همچنــان ادامــه دارد و
کوههــای ســهند و ســبالن ،مراتــع ییالقــی ایــات مختلــف هســتند؛ البتــه ایــل قرهپاپــاق
کــه در جلگ ـهی ســولدوز حضــور دارد ،امــروزه از مراتــع ییالقـ ِـی غربــی در کوههــای اشــنویه
(کلهشــین) در مــرز ایــران و عــراق بــرای تعلیــف دامهــای خــود بهرهمنــد میشــود .البتــه
هیــچ شــاهد و الزامــی وجــود نــدارد کــه در دورهی باســتان نیــز جمعیتهــای کــوݣچرو-
ـرور دشــت ســولدوز ،فقــط از مراتـ ِـع ارتفاعــات غربــی اســتفاده کننــد .بههــر صــورت،
دامپـ ِ
فــرض وجــود شــیوهی رمهگردانــی (اســکان نیمهمتحــرک) توســط چوپانــان و همچنیــن
کــو چروی (اســکان متحــرک) در شــمالغرب ایــران در دورهی باســتان بــا توجــه بــه شــواهد
موجــود ،محتمــل اســت و بهنظــر میرســد از دورههــای پیــش از عصــر آهــن بهعنــوان
یــک سیســتم تولیــد و بخشــی از نظــام اقتصــادی و اجتماعــی در منطقــه کاربــرد داشــته
اســت .بررســی دقیقتــر ایــن موضــوع نیــاز بــه انجــام آزمایشهــای ایزوتوپــی هدفمنــد
روی گیاهــان و بقایــای دنــدان جانــوران یافتشــده از محوطههــای باســتانی و همچنیــن
نمونههــای امــروزی دارد .در پایــان ،الزم بــه اشــاره اســت کــه بررســی نحــوهی برهمکنــش
جوامــع یکجانشــین (نظیــر تپ ـهی حســنلو) و جوامــع کــو چرو و رم ـهدار موجــود در منطقــه
نیــاز بــه بررســی بیشــتری دارد کــه آیــا سیســتمهای مــوازی یکجانشــین و عشــایری در
ارتبــاط بــا یکدیگــر وجــود داشــته و یــا سیســتمهای زندگــی جدا گان ـهای قابــل شناســایی
اســت.

سپاسگزاری
ـین
از آقــای دکتــر نوکنــده (مدیــر کنونــی) و خانــم مهنــدس گرجــی ،آقــای مهنــدس محمدپــور و آقــای دکتــر اکبــرزاده (مدیــران پیشـ ِ
مــوزه ملــی ایــران) جهــت همــکاری در مطالع ـهی بقایــای جانــوری حســنلو در بخــش استخوانشناســی آن مــوزه سپاســگزاریم.
از آقــای دکتــر فریــدون بیگلــری (معاونــت فرهنگــی و مســئول بخــش پارین هســنگی) و از خانــم ناهیــد غفــوری (مســئول بخــش
ســفال) و خانــم نیــره نظــری (امیــن امــوال بخــش پیشازتاریــخ مــوزه ملــی ایــران) بــرای همــکاری در مطالعــات بقایــای اســتخوانی
یشــود .از حمایتهــای بخــش باستانجانورشناســی مــوزه تاریــخ طبیعــی پاریــس ،بهویــژه در گونهشناســی
حســنلو سپاســگزاری م 
آندســته از بقایــای جانــوری کــه مجموعههــای تطبیقــی آنهــا در ایــران وجــود نداشــت ،سپاســگزاریم.

پینوشت
 .1در فصلهــای ذکــر شــده ،تمرکــز کاوشهــا ب هصــورت گســترده بــر ســاختمانهای دو رههــای اســتقراری ســومب (آهــن ،)3
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چهــارم (آهــن  1و  )2و پنجــم (مفــر غ جدیــد) بــوده اســت (.)Dyson & Pigott, 1975; Dyson, 1984
2. NR= Number of Remains.
3. NISP= Number of Identified Specimens.
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