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چکیده

کاوشهــای باستانشناســی تپــه ســنجر در ســالهای  1386و  1388توســط علیرضــا
ســرداریزارچی انجــام شــد .بــا کاوش الیههــای مربــوط بــه شوشــان جدیــد 2و شــوش الــف
پایانــی در پایینتریــن الیههــای گمانههــای  Aو  Fو پیــدا شــدن قطعــات ســفالی مربــوط بــه
فازهــای شوشــان میانــه جدید و شوشــان جدید 1در بررسـیها و همچنیــن موقعیت قرارگیری
تپــه ســنجر در منتهیالیــه شــمالی دشــت شوشــان ،چگونگــی برهمکنشهــای ســفالی تپــه
مذکــور در ُبعــد منطقـهای بــا محوطههــای دشــت شوشــان و در ُبعــد فرامنطقـهای بــا نواحــی
پیرامــون دشــت شوشــان کــه بــا آن پیوســتگی جغرافیایــی داشــتند مــورد توجــه قــرار گرفــت.
پرســش مــورد نظــر در زمین ـهی مطالع ـهی ســفالها ایــن بــود کــه تغییــرات شــکلگرفته در
ســفالهای فازهــای شوشــان میانــه تــا شــوش الف پایانی در دشــت شوشــان و مناطــق اطراف
آن تــا چــه حــد در ســفالهای بهدســت آمــده نمــود دارد و فرضیــات مطــرح شــده در مــورد
تحــوالت دشــت شوشــان تــا چــه حــد بــا تغییــرات ســفالی همخوانــی دارنــد .بــا توجه بــه کمبود
کاوشهــای انجــام شــده در فازهــای مربــوط بــه اواخــر پیشازتاریــخ در دشــت شوشــان طــی
ســالهای اخیــر چنیــن مطالعاتــی بــه درک جامعتــر مــا از تحــوالت و برهمکنشهــای ایــن
منطقــه مهــم باستانشناســی خاورنزدیــک کمــک بیشــتری میکننــد .مقایسـهی منطقـهای
ایــن ســفالها نشــان داد کــه طــی فازهــای شوشــان میان ـهی جدیــد تــا شــوش الــف پایانــی
یکســانی و شــباهت زیــادی بیــن فرهنگهــای ســفالی حاکمبــر دشــت بــوده اســت .در ُبعــد
فرامنطقـهای نیــز فــارس در تمــام فازهــای مــورد مقایســه بــا فازهای معاصر در دشــت شوشــان
کــه شــامل باکــون ب ،2گــپ ،باکــون  Aو لپویــی هســتند ،بیشــترین شــباهت ســفالی را بــا
ســفالهای ســنجر نشــان میدهــد کــه ایــن امــر نشــان میدهــد در اواخــر دوران پیشازتاریــخ،
منطقـهی فــارس نقــش اساســی در ایجــاد شــبکهای پیچیــده از نظــام اجتماعی-اقتصــادی
بــا دشــت شوشــان داشــته اســت.
کلیدواژگان :تپه سنجر ،شوشان میانی ،شوشان جدید ،شوش الف پایانی.

* نویسندهی مسئول
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مقدمه

بــا آغــاز مباحــث مربــوط بــه شــکلگیری جوامــع پیچیــده در جنوبغــرب ایــران و طــرح
مدلهایــی در ایــن مورد توســط پژوهشــگرانی مانند رایــت و جانســون (Wright & Johnson,
 )1975و علیــزاده ( ،)1392نیــاز بــه دیــدی گســتردهتر در مورد برهمکنشهای فرهنگی دشــت
شوشــان بــا مناطــق جغرافیایــی اطــراف آن احســاس شــد .در ایــن بیــن دادههای بهدســت آمده
از محوطههایــی کــه در محــدودهی زمانــی هــزارهی پنجــم و چهــارم ق.م .قــرار دارنــد بهویــژه
یافتههــای ســفالی ،بهعنــوان مبنــای گاهنگاری و شــناخت تعامالت فرهنگی نقــش عمدهای
ایفــا میکننــد .بــا آغــاز کاوشهــای کنترلشــده و بررســیهای علمــی در ســالهای اخیــر در
محوطههــای شــوش (Steve & Gasche, 1971; Dyson: 1966; Le Brun, 1971؛
کانــال ،)1376 ،چغامیــش ( ،)Delougaz & Kantor, 1996جعفرآبــاد ()Dollfus, 1975
و بندبــال ( )Dollfus, 1983از خوزســتان و مقایس ـهی دادههــای بهدســت آمــده بــا فازهــای
همزمــان در مناطقــی ماننــد فــارس ( علیــزاده1383 ،؛ Dayson, 1965; Egami & Sono,
 ،)1962کوهســتانهای بختیــاری (زاگارل ،)1387 ،زاگرسمرکــزی (;Henrickson, 1983
 )Young; 1966; Levine & Young; 1987و دهلــران (Hole et al., 1969; Wright:
 ،)1981پژوهشــگران متوجــه سیســتمی پیچیــده از ارتباطــات و برهمکنشهــای فرهنگــی
شــدند کــه هــر یافتــه جدیــدی در ایــن گســترهی جغرافیایــی میتوانــد قطعـهای گمشــده از ایــن
معماهــای فرهنگــی باشــد.
ً
تپــه ســنجر در شــمال دشــت شوشــان یکــی از محوطههایــی اســت کــه اخیــرا مــورد کاوش
قــرار گرفتــه اســت (ســرداریزارچی )1386-1388 ،و بــا توجــه بــه معــدود بــودن کاوش در
محوطههــای متعلــق بــه فازهــای میانــی تــا پایانی شوشــان در دشــت شوشــان مرکــزی میتواند
باعــث بیشــتر شــدن دانــش ما در بررســی فرضیههــای مطرح شــده در مورد تحــوالت منطقهای
و فرامنطق ـهای دشــت شوشــان شــود (شــکل  .)1ایــن محوطــه بهعنــوان یــک تپ ـهی بــزرگ
باســتانی ،در شهرســتان اندیمشــک و شــمال اســتان خوزســتان بــا وســعت تقریبــی  17تــا 18
هکتــار دارای ســفالهایی از دورههــای اواخــر پیشازتاریــخ و همچنیــن دورههــای ایــام قدیم،
میانــی و جدیــد اســت کــه البتــه تاکنــون گونهشناســی و مقایسـهی دقیقــی بــرروی ســفالهای
پیشازتاریخی آن برای شــناخت و تفکیک دورههای جدیدتر شوشــان صورتنگرفته اســت.
ً
محوطـهی مذکــور بــا توجــه بهمطالعــات صورتگرفتــه بــرروی ســفالهای آن احتمــاال در فــاز
شوشــان میانـهی جدیــد کــه همزمــان بــا افزایــش محوطههــا در دشــت شوشــان اســت مســکونی
شــده و بــا توجــه بــه موقعیــت جغرافیایــی آن کــه از یکســو در منتهیالیــه شــمالی دشــت شوشــان
و در نزدیکــی کوهپایههــای زاگــرس و از طــرف دیگــر بــر ســر راه ارتباطــی شوشــان بــه دهلــران قــرار
ً
گرفتــه اســت ،احتمــاال بتوانــد بــه روشـنتر شــدن درک مــا از نحــوه تعامــات آن زمــان کمــک کنــد.
روش تحقیــق :همانگونــه کــه اشــاره شــد ،تحقیــق حاضــر مبتنیبــر تحلیــل مقایسـهای
و تطبیقــی یکــی از شــاخصترین مــواد باســتانی حاصــل از کاوشهــای باستانشناســی و
بررســیهای ســطحی یــک محوطــهی مهــم فرهنگی-تاریخــی اســت کــه در چارچــوب
فرهنگهــای اواخــر دورهی پیشازتاریــخ جنوبغــرب ایــران قــرار میگیــرد .ایــن مواد که شــامل
قطعات شکستهی ظروف سفالی از دوران شوشان میانی جدید ،شوشان جدید  1و  2و شوش
الف پایانی اســت در طیفی از بافت ،خمیره ،شــاموت ،پوشــش ،پرداخت و تزیین قرار میگیرند
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شــکل  .1تصویــر ماهــوارهای دشــت شوشــان و
موقعیــت تپــه ســنجر (ســرداریزارچی.)1388 ،

که البته شــاخصهی اکثریت آنها ســفالهای منقوش برروی خمیرهی نخودی اســت .بافت
ـش ُرو اســت:
اســتقراری ســفالهای یافتشــده در ســه دســته قــرار میگیــرد کــه شــامل مــوارد پیـ ِ
 -1ســفالهایی کــه در ســطح تپــه مطابــق بــا بررسـیهای روشــمند و سیســتماتیک جمـعآوری
شــدهاند -2 .ســفالهایی کــه در بافتهــا و الیههــای مســکونی و دســت اول دورهی فرهنگــی
خــاص خــود یافــت شــدهاند -3 .ســفالهایی کــه در الیههــای باســتانی تپــه ،ولــی بافــت دســت
دوم و ســوم کــه مربــوط بــه دوران جدیدتــر هســتند شناســایی شــدهاند.
بــا توجــه بــه چنیــن یافتههایی ،میتوان اســتنباط نمود کــه این محوطه از دوران شوشــان
میانــی جدیــد مســکونی شــده و بــا توجــه بــه الیهنــگاری و گاهنــگاری نســبی و مطلــق نمونههــا،
شــواهدی از دوران شوشــان جدیــد و شــوش الــف پایانــی بدونوقفـهی فرهنگــی ادامــه یافتــه
اســت .اگرچــه براســاس کاوشهــای باستانشناســی در دو کارگا ه  Aو  ،Fقدیمیتریــن دوران
شناســایی شــده تاکنــون ،الیههــای اواخــر شوشــان جدیــد 2و اوایــل شــوش پایانــی الــف اســت؛
بــا اینحــال هنــوز حــدود پنــج تــا شــش متــر از الیههــای کاوش نشــده زیــر ایــن الیــه در کارگا ه F
وجــود دارد کــه احتمــال وجــود دوران قدیمتــر را مطــرح میســازد.
از نظــر روششناســی ســفالهای یافتشــده و مــورد مطالعــه در چارچــوب گاهنــگاری
فرهنگهــای پیشازتاریــخ جنوبغــرب ایــران و بــا تمرکــز بــر محوطههــای دشــت
شوشــان (هــول1382 ،؛  )Delougaz & Kantour, 1996; Alizadeh, 2008مقایسـهی
شــده و تــاش گردیــد در چارچــوب تشــابهات ســبکی مــواد محوطههــای ایــن منطقــه،
همگونــی یــا تنــوع روابــط فرهنگــی آنهــا در بســتری منطقـهای و محلــی بررســی شــود .در
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گام بعــدی ،ایــن تشــابهات بــا مــواد حاصــل از محوطههــای ه ـمدوره در مناطــق مجــاور
در زا گرسمرکــزی ،فــارس ،کوهســتان بختیــاری و دهلــران مقایســه و بررســی شــود تــا
برهمکنشهــای فرامنطقــهای نیــز مــورد تحلیــل قــرار گیــرد.

چشمانداز جغرافیایی دشت شوشان و موقعیت تپه سنجر

دشــت شوشــان را میتــوان براســاس دو منطقــه بیــن کارون ،دز و کرخــه بــه دو قســمت
کوچکتــر شــرقی و غربــی تقســیم کــرد (شــکل  .)2حــوزهی شوشــان شــرقی در منطق ـهی بیــن
رودخانههــای کارون و دز واقــع شــده کــه مکانهــای پیشازتاریخــی بنهفضیلــی ،چغابنــوت،
چغامیش و توالیی در آن واقعشــده است(ملکشــهمیرزادی .)206 :1382 ،حوزهی شوشــان
غربی که تاریخچه اســتقرارهای کشــف شــده در آن جدیدتر از حوزهی شوشــان شــرقی اســت در
منطقـهی بیــن دز و کرخــه واقعشــده و شــامل محوطههــای شــکلگرفته در کنــار رودخانههای
شــائور و کرخه ،مانند تپههای شــوش ،جعفرآباد ،بندبال ،بوهالن ،جوی و ابوفندوا میباشــد
کــه درواقــع مهمتریــن محوطـهی ایــن بخــش شــوش اســت .تپــه ســنجر در امتــداد شــمالی این
محوطههــا در حــوزهی شوشــان غربــی ،در  15کیلومتــری شــوش و حــدود  4کیلومتــری شــرق
رودخان ـهی کرخــه قــرار گرفتــه و در بیــن ایــن محوطههــا نزدیکتریــن محوط ـهی شــناخته
شــده بــه کوههــای زاگــرس در شــمال دشــت شوشــان اســت.

یافتههای پژوهش (گونهشناسی و طبقهبندی سبکی سفالها)

ســفالهای بهدســت آمــده از کاوش کارگاههــای  Aو  Fتپــه ســنجر کــه بــه شوشــان میان ـهی
جدید ،شوشان جدید  ،1شوشان جدید  2و شوش الف پایانی منسوب شدند ،دارای خمیرهی

شــکل  .2دشــت شوشــان در شــمال اســتان
خوزســتان (.)Johnson, 1971

مطالعهی تطبیقی برهمکنشهای منطقهای و فرامنطقهای...

49

ً
نخــودی تــا نخــودی مایــل بــه ســبز ،قهــوهای یــا کرم و معمــوال با پوشــش ِگلــی همرنگ خمیره
و شــاموت معدنــی هســتند .در ایــن بیــن تنهــا ســفالهای شــوش الــف پایانــی هســتند که بــه دو
دســتهی خمیــرهی نخــودی و خمیــرهی قرمــز تقســیم میشــوند .نقــوش ایجــاد شــده بــرروی
ایــن ســفالها بــا رنــگ قهــوهای تــا قهــوهای تیــره بــر ســطوح داخلــی یــا خارجــی ایجــاد شــدهاند.
پخــت ســفالهای مذکــور کامــل بــوده و آثــاری از پخــت ناقــص در خمیــرهی ایــن ســفالها
دیــده نمیشــود .خمیــره ایــن ســفالها بهخوبــی ورز داده شــده و میــزان تخلخــل دیــده شــده در
اغلــب آنهــا بســیار ناچیــز اســت .فرمهــای مشــاهده شــده از ســفال شوشــان میانـهی جدیــد تــا
ً
شوشــان جدیــد  2در تپــه ســنجر عمومــا شــامل کاسـهها و خمرههایــی بــا اندازههــای مختلــف با
لبههــای صافشــده ،تیــز شــده یــا گــرد ســاده بــا فرمهــای متمایــل بهخــارج ،متمایــل بهداخــل
و در مــواردی نســبتا عمودی هســتند.
ســفالهای شــوش الــف پایانــی از نظــر فــرم لبــه ،تنــوع جالبــی از ســفالهای ایــن مرحلــه را
ً
عرضــه میکننــد .ایــن لبههــا اکثــرا متعلــق بــه کاسـههای متوســط تــا بــزرگ ،تغارهــا و خمرههــا
هســتند .فــرم غالــب لبههــا گــرد یــا تخــت اســت کــه لبههــای گــرد از نظــر زاویـهی گــرد شــدگی و
ضخامــت لبــه و لبههــای تخــت از نظــر معقــر یــا صــاف بــودن قابــل بررســی هســتند .از نظــر فــرم
بدنــه هــم اکثــر ایــن ظــروف بــا فرمهــای متمایــل بهخــارج و یــا عمــودی هســتند .درصــد کمــی
از ایــن لبههــا فــرم تیــز شــده نیــز دارنــد .نکتـهی بــارز در مطالعـهی ایــن ســفالها فــرم ضخیــم و
ً
ت ســفالگری ظریــف و منقــوش
نســبتا حجیــم لبـ ه و غیرمنقــوش بــودن آنهاســت کــه از ســن 
فــاز شوشــان جدیــد  2فاصلــه گرفتــه و بــه ســنت ســفالگری خشــن و حجیــم اوروک نزدیــک
میشــوند .دو نــوع کــف تخــت و حلقــوی نیــز در بیــن ایــن ســفالها دیــده میشــود.

سفال شوشان میانی جدید

نقــوش ســفالهای شوشــان میانــی جدیــد شــامل نقــوش نیمدایره یــا دال ُبــری بر لبـهی درونی
ســفال ،نوارهــای مــواج مــوازی بــر ســطح داخلــی ،نقــوش ســبدی ،نقــش ردیــف مثلثهــا در
بیــن نوارهــای افقــی ،نقــوش ســیگمایی ،نقوش پلهای منحنــی و پلـهای زیگزاگی و همچنین
نقشــی اســت کــه در آن دوایــر و نیمدایرههــا توســط خطــوط باریــک میلـهای و عمــودی بههــم
متصــل شــدهاند (شــکل .)3

شــکل  .3ســفال شوشــان میان ـهی جدیــد از تپــه
ســنجر (باجورونــد و همــکاران.)1393 ،
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ایــن ســفالها از نظــر نقــش در ُبعــد منطقـهای قابلمقایســه بــا نمونههــای بهدســت آمــده
از فــاز شوشــان میانـهی جدیــد چغامیــش (Delougaz & Kantor, 1996: Fig 30: XXIIb,
،)Fig 30: 3. 197) ،(Alizadeh, 2008: Fig 36: A, I, J, Fig 37: D, Fig 44: S
جعفرآبــاد IIا (Dollfus, 1971: Fig 49: 14, 5, Fig 17: 10) ،(Dollfus,1975: Fig 50:
 )4,13 , Fig 51: 9و بندبــال IIا (Dollfus, 1983: Fig 49: 14, 5 , Fig 17: 10, Fig 50
 ): 4, 13 , Fig 51: 9, 12و در ُبعــد فرامنطقـهای قابلمقایســه بــا نمونههــای بهدســت آمــده
از فــاز ســبز تــا بیــات دهلــران (Hole et al., 1969: Fig 60: b, Fig 57: p, Fig: 65: j , Fig
،)54: h, Fig 66: g; Wright & Neely, 1994: Fig III2: I, Fig III3: F: Fig IV49: e
سوســنگ میانه در زاگرسمرکزی (Abdi, 2002: Fig 8-10, N 1; Haerinck
فاز میانی م 
&Overlaet, 1996: Fig 47, N: 1; Henrickson, 1983: Fig 62, N 59. 1, Fig 67, N
 ،)33. 1; 1985: Fig 10, N 2باکون ب  2در فارس (Langsdorff& Mc Cown, 1942:

& Pl 13, N 21, Pl 47, N 9; Potts
 Roustaei, 2006: Fig 3.84, N 1342, Fig 3.86,

 ،N 1200علیــزاده :1383 ،شــکل  ،23طــرح  22و  )23و فــاز چلـهگاه در منطقـهی بختیــاری
( زاگارل :1387 ،شــکل  ،21طــرح 4؛ صالحیکاخکــی :1386 ،شــکل  ،25 -4شــمارهی  3و
شــکل  ،26 -4شــکل  ،11شــکل  ،29 -4شــکل  )1دیــده میشــود (جــدول .)1

سفال شوشان جدید 1

جــدول  .1مشــخصات فنــی ســفال شوشــان
میان ـهی جدیــد تپــه ســنجر (باجورونــد و همــکاران،
.)1393
ردیف

نقــوش ســفالهای شوشــان جدیــد  1تپــه ســنجر شــامل نوارهــای افقــی َبــر لبههــای بیرونــی و
درونــی ،نوارهــای عمــودی ،ترکیــب نوارهــای پهــن و باریــک بــر ســطح خارجــی و ترکیب نقوش
زیگزاگــی بــا ردیــف نقطههــا اســت .از دیگــر نقــوش ایــن ســفالها میتــوان بــه نقــوش نــواری
افقــی بــا ترکیــب نوارهــای پهــن و باریــک ،نقــوش نــواری منحنــی و مــواج بــر ســطح داخلــی و
ترکیــب نقــوش زیگزاگــی و مثلثهــای مشــبک اســت (شــکل .)4
دوره

منبع

توصیف فنی

1

لبه ،نخودی ،دستساز ،متوسط ،کافی ،شن ،پوشش گلی رقیق

شوشان میانه3

Delougaz & Kantor 1996 Fig:30 XXIIb

2

لبه ،نخودی ،دستساز ،متوسط ،کافی ،شن ریز ،پوشش گلی غلیظ

شوشان میانه 3

Alizadeh2008, Fig:37:D

3

لبه ،نخودی ،دستساز ،متوسط ،کافی ،شن ریز ،پوشش گلی رقیق

شوشان میانه 3

Delougaz & Kantor 1996

4

لبه ،نخودی ،دستساز ،متوسط ،کافی ،شن  ،پوشش گلی رقیق

شوشان میانه 3

Dollfus 1971: Fig: 17: 10

5

لبه ،نخودی ،دستساز ،متوسط ،کافی ،شن  ،پوشش گلی رقیق

شوشان میانه 3

Dollfus 1983:Fig:56 N:10

6

لبه ،نخودی ،دستساز ،متوسط ،کافی ،شن

شوشان میانه 3

Delougaz & Kantor 1996

7

لبه ،نخودی ،دستساز ،متوسط ،کافی ،شن ریز ،پوشش گلی غلیظ قهوهای روشن

شوشان میانه 3

Dollfus 1983:Fig:71: N:11

8

بدنه ،نخودی مایل به سبز ،متوسط ،کافی ،شن

شوشان میانه 3

Alizadeh 2008 Fig:44 N:S

9

بدنه ،نخودی  ،متوسط ،کافی ،شن ریز ،پوشش گلی غلیظ

شوشان میانه 3

Dollfus 1983:Fig:71: N:17

10

کف ،نخودی مایل به سبز ،شن ،پوشش گلی غلیظ

شوشان میانه 3

Alizadeh 2008:Fig:36 :A

Fig:31: XXXIII

Fig:30 N:3.197
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شــکل  .4ســفال شوشــان جدیــد  1از تپــه ســنجر
(باجورونــد و همــکاران.)1393 ،

در بیــن محوطههــای شوشــانی مــورد مقایســه بــا تپــه ســنجر ،تنهــا محوط ـهی بندبــال
نمونههای قابلمقایســه ارائه میکند (Dollfus, 1983: Fig 60, N 8, Fig 83, N 2, Fig
 ،)84, N 12, Fig 84, N 15, Fig 87, N 2امــا در بیــن مناطــق پیرامونــی دشــت شوشــان
نمونههــای قابلمقایســه بیشــتری دیــده میشــود ،بهگونـهای کــه نمونههــای بهدســت آمــده
از تپــه ســنجر قابلمقایســه بــا فــاز فــرخ در دهلــران (& Wright, 1981: Fig 15: a; Neely

Wright, 1994: Fig III4: d, Fig II2: a, Fig III4: k, Fig IV54: b, Fig IV54: d,
 ،)Hole et al.,1977: Fig 60: iفــاز گــپ در فــارس (;Mc Call, 2009: Fig 5.3, N 1133
Potts & Roustaei, 2006: 3.86, N1203; Langsdorff & Mc Cown, 1942: Pl

12, N 4, Fig 66, N 8; Alizadeh, 2006: Fig 29: c, Fig 42: g; Egami & Sono,

 2 :1962: Fig 6, Nو عزیــزی و دیگــران :1391 ،شــکل  ،8طــرح  ،)13فــاز گودیــن  IXدر
زاگرسمرکــزی (;Henrickson, 1983: Fig 40, N 3, Fig 61, N 52.5, Fig 95, N 5
 )Abdi, 2002: Fig 6.8, N 21; Contenau& Ghirshman, 1935: Pl 53, N 3, N 8و
فاز مسوســنگ میانه در منطقهی بختیاری (زاگارل :1387 ،شــکل  ،19طرح  ،5شــکل ،17
طــرح  ،10شــکل  ،20طــرح  )11هســتند (جــدول )2
ردیف

توصیف فنی

جــدول  .2مشــخصات فنــی ســفال شوشــان جدیــد
 1تپــه ســنجر (باجورونــد و همــکاران.)1393 ،

دوره

منبع

1

لبه ،نخودی ،دستساز ،متوسط ،کافی ،شن ریز ،پوشش گلی رقیق

شوشان جدید1

Dollfus 1983 Fig: 60: 8

2

لبه ،نخودی ،دستساز ،متوسط ،کافی ،شن ریز ،پوشش گلی غلیظ و براق

شوشان جدید1

Mc Call:2009; Fig 5.3:1133

3

لبه ،نخودی ،دستساز ،متوسط ،کافی ،شن ریز ،پوشش گلی رقیق

شوشان جدید1

Alizadeh 2008: Fig: 53: a

4

لبه ،نخودی ،دستساز ،متوسط ،کافی ،شن ریز ،پوشش گلی رقیق

شوشان جدید1

Dollfus 1983: Fig:57:6

5

لبه ،نخودی ،دستساز ،متوسط ،کافی ،شن ریز ،پوشش گلی غلیظ

شوشان جدید1

Steve & Gasche 1971: pl:34: 20

6

لبه ،نخودی ،دستساز ،متوسط ،کافی ،شن ریز ،پوشش گلی غلیظ

شوشان جدید1

Dollfus 1983: Fig:84: 12

7

بدنه ،نخودی ،دستساز ،متوسط ،کافی ،شن ریز ،پوشش گلی رقیق

شوشان جدید1

Alizadeh 2008: Fig:44 :R

8

بدنه ،نخودی ،دستساز ،متوسط ،کافی ،شن ریز ،پوشش گلی غلیظ

شوشان جدید1

Dollfus 1983: Fig:84 N:15

9

بدنه ،نخودی ،دستساز ،متوسط ،کافی ،شن ریز ،پوشش گلی غلیظ

شوشان جدید1

Dollfus 1983:Fig:74:6
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شــکل  .5ســفال شوشــان جدیــد  2از تپــه ســنجر
(باجورونــد و همــکاران.)1393 ،

سفال شوشان جدید 2

نقــوش ســفالهای شوشــان جدیــد (2شــوش  Aیــا شــوش الــف یــا شــوش  )1تپه ســنجر ،همگی
نقــوش هندســی هســتند و بــا طیفــی از رنگهــای قهــوهای تــا قهــوهای تیــره و متمایــل به ســیاه
ف Xهــا ،نوارهــای افقــی ،نوارهــای افقــی
یــا ارغوانــی ترســیم شــدهاند .ایــن نقــوش شــامل ردیـ 
روی لبــه ،نوارهــای مــواج و افقــی ،مثلثهــای معکــوس آویــزان ،نقــوش کنگــرهای ،ردیــف
لوزیهــا و نوارهــای افقــی و زیگزا گهــا میباشــند (شــکل  .)5نمونههــای قابلمقایســه بــا
ســفالهای مربــوط بــه ایــن فــاز از تپــه ســنجر در ُبعــد منطقـهای از فــاز شــوش  1در محوطـهی
شــوش (Steve & Gasche, 1971: Pl 35, N 8, Pl 40, N 22, Pl 35, N 6, Pl 35, N
9, pl 34, N 26, Pl 35, N 10; DeMorgan, 1912: Pl VII, N 5, Pl XVIII, N 5, Pl
 ،)xy, N 6, Pl XIX, N 6, Pl III, N 8فــاز شوشــان جدیــد  2در چغامیــش ( & Delogaz
Kantor, 1996: Fig 23, N 11, Fig 23, XVIII, Fig 23, XX, Fig 23, IV; Aliza-

 ،)deh, 2008: Fig 35, A, B, C, Eجعفرآبــاد IIIا (Dollfus, 1971: Fig 11, N 3, Fig

13, N 3, 5, 9, 12, Fig 51, N 3, Fig 12, N 4, 9, 13, 24, Fig 18, N 6, 7, Fig 9, N
 )2, 13, Fig 16, N 22, Fig 15, N 11و بندبــال IIIا (Dollfus, 1983: Fig 88, N 23,

Fig 58, N 7, Fig 80, N 3, Fig 61: 6, Fig 71: 12, Fig 84, N 9, Fig 88, N 15, Fig
 )88, N 18بهدســت آمدهانــد و در ُبعــد فرامنطقـهای همفــاز باکــون Aدر فــارس (Alizadeh,
2006: Pl 30, N D; Langsdorff & Mc Cown, 1942: Pl 47, N 4, Pl 45, N 9, Pl

23, N 20, Pl 31, N 4, Pl 43, N 3, Pl 40, N 6, Pl 19, N 3; Goff, 1963: Fig II,
N 16; Potts & Roustaei, 2006: Fig 4.52, N 2083; Mc Call, 2009: Fig 5.4, N

ٰ1597, 1598; Egami & Masuda, 1962: Fig 13, N 7؛ ســرداریزارچی :1390 ،شــکل
 ،26طــرح  ،4شــکل  ،15.7طــرح  ،2شــکل  ،5.5طــرح 18؛ علیــزاده ،)1383 ،فــاز شــوش  Aدر
دهلــران (Neely & Wright, 1994: Fig IV.14: g, i, Fig III5: c, e, g, Fig IV.7: h,
 ،)Fig IV.49: J, Fig IV. 54: e, g; Wright, 1981: Fig 20: aفــاز افغــان در منطقــهی
بختیــاری (زاگارل :1387 ،شــکل  ،24طــرح  ،4شــکل  ،22طــرح 17و 12؛ صالحیکاخکــی،
 :1386شــکل  ،20 -4طــرح  ،1شــکل  ،9-4طــرح  ،6شــکل  ،25 -4طــرح  )4و فــاز گودیــن
 VIIIدر زاگرسمرکــزی (Henrickson,1983: Fig 111, N 1, Fig 41, N 5, Fig 02, N

مطالعهی تطبیقی برهمکنشهای منطقهای و فرامنطقهای...

53

7; Contenau & Ghirshman, 1935: Pl 53, N 22, Pl 49, N 8, 10, Pl 63, N 2, Pl
54, N 2, 3, 9, Pl 50, N 26, Pl 51, N 18, Pl 55, N 11, Pl 41, N 2; Young, 1969:

 )Fig 7, N 1; Haerinck&Overlaet, 1996: Fig 55, N 2نمونههــای قابلمقایســه بــا
تپــه ســنجر ارائــه میدهنــد.

سفال شوش الف پایانی

ســفالهای مربــوط بــه فــاز شــوش الــف پایانــی از نظــر خمیــرهی بــه دو دســتهی عمــدهی
نخــودی و قرمــز بــا پوشــش گلی غلیظ قابلتقســیم هســتند .ســفالهای دارای خمیــرهی قرمز
از نظــر پوشــش بــه دو دســته بــا پوشــش نخــودی و پوشــش قرمــز قابــل دســتهبندی هســتند.
خمیــرهی فشــرده و متراکــم ،شــاموت معدنــی شـنریز ،گاهــی همــراه بــا دانههــای ســفید رنــگ
و در مــواردی نامشــهود ،پرداخــت هــر دو ســطح بهویــژه ســطح بیرونــی با شــئ ســخت کــه رد آن
برجامانــده و چر خســاز بــودن بــا توجــه بــه فــرم لبههــای بهدســت آمــده از ویژگیهــای بــارز ایــن
قطعــات هســتند (شــکل .)6
در ایــن فــاز محوطههــای چغامیــش ،جعفرآبــاد و بندبــال متــروک شــده و تنها الیههــای 24
و  23آ کروپــل شــوش شــواهد الیهنگارانــه جهــت مقایسـهی ســفالهای ایــن فــاز از تپــه ســنجر
در ُبعــد منطقـهای را فراهــم میکنــد (Steve & Gasche, 1971: Pl 39, N 3, Pl 34, N 1,
 .)4, 5, 6, 7, 8, 17, Pl 39, N 7, Pl 36, N 24, Pl 41, N 23در ُبعــد فرامنطق ـهای هــم
دادههــای قابلمقایســه بــا ســفالهای ایــن فــاز در تپــه ســنجر از فــاز لپویــی در فــارس (& Potts
Roustaei, 2006: Fig 4.52, N 2083, 1992, Fig 4.51, N 2106, 2112, 2144; Mc

Call, 2009: Fig 6.4, N 1448, 1453, 1455, 1467, Fig 6.1, N 540, 1980, 1416,
Fig 6.5, N 1541, Fig 6.2, N 858, 608, Fig 5.4, N 1628; Langsdorff & Mc
 ،)Cown, 1932: Pl 38, N 19فــاز ســرگراب در دهلــران (Wright et al., 1975: Fig 7:

 ،)c, e, Fig 9: c, Fig 8: b; Wright, 1981: Fig 40: b, Fig 41: i, Fig 24: jابتــدای
سوســنگ جدیــد در زاگرسمرکــزی (Henrickson, 1983: Fig 92, N 3, Fig 93, N
م 
ردیف
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جــدول  .3مشــخصات فنی ســفال شوشــان جدید2
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دوره
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شوشان جدید2
شوشان جدید2
شوشان جدید2
شوشان جدید2
شوشان جدید2

منبع
Dollfus 1971: Fig: 13: 12
De Morgan 1912: 1912: Pl VII: 5
Dollfus 1983: Fig:58:7
Dollfus 1983 Fig:84: 9
Dollfus 1983: 1983: Fig:80: 3
Dollfus 1983: Fig:61: 6
Dollfus 1971 Fig:11: 3
Dollfus 1971: Fig:13: 3
Steve & Gasche 1971 pl:35: 8
Alizadeh 2008: Fig:35: E
De Morgan 1912 Pl;xy:6
Dollfus 1971 Fig: 9: 2
Alizadeh 2008 Fig: 35: B
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16, Fig 94, N 5, Fig 40, N 2, 7, Fig 66, N 17.2; Young, 1969: Fig 7, N 13, 20,

 )24, Fig 9, N 12; Levine & Mc Donald, 1977: Fig I, N 9و مسوســنگ جدیــد
در بختیــاری (زاگارل :1387 ،شــکل  ،29طــرح  ،15شــکل  ،28طــرح  ،11شــکل  ،31طــرح ،6
شــکل  ،30طرح  ،14شــکل  ،24طرح  ،7شــکل  ،31طرح  ،13شــکل  ،30طرح  ،8شــکل ،20
طــرح 7؛ صالحیکاخکــی :1386 ،شــکل  ،20 -4طــرح  ،1شــکل  ،29-4طــرح  )14بهدســت
آمــده اســت (جــدول .)4

تحلیل برهمکنشهای منطقهای و فرامنطقهای

مقایس ـههای ســفالی از فــاز شوشــان میان ـهی جدیــد تــا شــوش الــف پایانــی بیــن ســفالهای

شــکل  .6ســفال شــوش الــف پایانــی از تپــه ســنجر
(باجورونــد و همــکاران.)1393 ،

جــدول  .4مشــخصات فنــی ســفال شــوش الــف
پایانــی تپه ســنجر (باجورونــد و همــکاران.)1393 ،
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منبع

Steve & Gasche 1971 Pl:34 N:4
Steve & Gasche 1971 Pl: 34: 7
Wright et al 1975: fig:7: c
Steve & Gasche 1971 pl:34: 1
Wright 1981 Fig: 41, i
Wright 1981 Fig: 40, b
Steve & Gasche 1971 Pl: 34: 4
Steve & Gasche 1971 Pl: 39: 3
زاگارل  :1387شکل :31:طرح13:
Mc Call 2009 Fig:6.2 N:858
Steve & Gasche 1971 Pl: 39: 7
Steve & Gasche 1971 Pl:34 N:5
Steve & Gasche 1971 pl:34: 17
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ســنجر بــا محوطههــای کلیــدی دشــت شوشــان و مناطــق اطــراف آن نشــانداد کــه جهــت و
میــزان تعامــات فرهنگــی بیــن ایــن مناطــق در هــر فــازی دارای تفاوتهایــی بــوده اســت.
در فاز شوشــان میانهی جدید با مطالعه و مقایسـهی نقوش ســفالهای شوشــان میانهی
جدیــد تپــه ســنجر مشــخص شــد که خاســتگاه این نقــوش را بایــد در فازهای قدیمیتــر دهلران
یعنــی فازهــای ســبز ،خزینــه ،مهمــه و بیــات جســتجو کــرد و از این منطقه اســت که ســنتهای
نقشــی ســفال شوشــان میانهی جدید ابتدا به دشــت شوشــان و ســپس به مناطق دیگر رســوخ
کــرد (Hole, et al., 1969: Fig 50: i, Fig 54: h, Fig 55: j, Fig 57: p, Fig 58: a, c,
.)d, Fig 60: a, b

در منطقــهی بختیــاری ســفال مشــابه بــا ســفال شوشــان میانــهی جدیــد در دو رهی
مسوســنگ میانــه کــه نــام محلــی آن فــاز «چل ـهگاه» اســت ،دیــده میشــود (زاگارل:1387 ،
شــکل  ،21طــرح  .)4ســابقهی حضــور ســفال مناطــق پســت در نواحــی بختیــاری بــه دورهی
مسوســنگ قدیــم و ســفال جعفرآبــاد  Iمیرســد .ســفال جعفرآبــاد  Iکــه در منطقـهی بختیاری
ً
پیــدا شــده در نواحــی شــرقی ،شــمالی یــا شــمالغربی ایــن منطقــه یافــت نشــده و کامــا محتمل
اســت کــه جهــت ورود آن از ســرزمین شوشــان بــوده باشــد (زاگارل.)42 :1387 ،
آغــاز تعامــات فرهنگــی فــارس بــا دشــت شوشــان از ایــن فــاز آغــاز میشــود و نقــوش
ســفالهای همزمــان بــا شوشــان میانــی جدیــد تپــه ســنجر ،در فــاز باکــون ب 2در فــارس هــم
دیــده میشــوند (علیــزاده :1383 ،شــکل  ،23طــرح  .)22 ،23فــاز باکــون ب 2بــا فــاز چلـهگاه
در بختیــاری ارتباطــات نزدیکــی دارنــد ( )Mc Call., 2009: 83کــه ایــن ارتبــاط در مــورد
ً
فــاز شوشــان میان ـهی جدیــد در دشــت شوشــان هــم دیــده میشــود و ظاهــرا بهتدریــج شــاهد
شــکلگیری شــبکهای از مبــادالت فرهنگــی در ســه منطق ـهی شوشــان ،فــارس و بختیــاری
در ایــن زمــان هســتیم .بــه احتمــال زیــاد نقــش کوچنشــینان در شــکلگیری ایــن شــبکهی
فرهنگــی بــا توجــه بــه رشــد گســتردهی اقتصــاد معیشــتی کوچنشــینی در فازهــای بعــدی،
انکارناپذیــر بهشــمار میآیــد.
ً
در نواحــی جنوبــی زاگرسمرکــزی کــه تقریبــا شــامل لرســتان امــروزی اســت شــباهتهایی
ت از نواحــی
بــا ســفال ایــن فــاز در دشــت شوشــان دیــده میشــود .ایــن شــرایط تاحــدی متفــاو 
شــمالی و غربــی زاگرسمرکــزی اســت کــه ســنت متفاوتــی نســبت بــه دشــت شوشــان را در
همیــن فــاز بهنمایــش میگــذارد و بیشــتر نشــاندهندهی ارتباطــات فرهنگــی با زاگرس شــمالی
و بینالنهریــن شــمالی اســت (ر .ک .بــهHenrickson, 1983, 1985; Levine, 1975; :
 .)Levine & Young, 1987در ناحیـهی هلیــان و از محوطـهی کزآبــاد ،توالــی ســفالهای
شوشــان از شوشــان  Cو  Bتــا شــوش  Aبهدســت آمــده اســت (مورتنســن .)22 :1388 ،دلیــل
ً
ایــن امــر احتمــاال نزدیکــی ایــن منطقــه بهدشــت شوشــان و وجــود راه ارتباطــی قدیمی اســت که
ً
تقریبــا عمــود بــر راه خراســان بــزرگ ،زاگرسمرکــزی را بــه نواحــی شــمالی دشــت شوشــان پیونــد
میدهــد ( )Henrickson, 1985a : 9و از آنجاییکــه تپــه ســنجر شــمالیترین محوطــهی
شــناخته شــده در بخــش غربــی دشــت شوشــان اســت ،میتوانــد بهعنــوان یکــی از اولیــن نقــاط
تمــاس بیــن ســاکنان ایــن دو منطقــه و مکانــی بــرای تالقــی ســه جریــان عمــدهی فرهنگــی
برخاســته از شوشــان ،دهلــران و بخشهــای جنوبــی زاگرسمرکــزی در ایــن زمــان محســوب
شــود.
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پــس از فــاز شوشــان میان ـهی جدیــد ،مرحل ـهی شوشــان جدیــد 1آغــاز میشــود کــه از نظــر
زمانــی ،وقف ـهی اســتقراری بیــن متروکشــدن محوط ـهی چغامیــش تــا شــکلگیری شــوش
را پــر میکنــد .علیــزاده ســفال شــاخص ایــن فــاز -ســفال منقــوش نقطـهای -را گســتردهترین
ســفال دورهی پیشازتاریــخ ایــران میدانــد (علیــزاده )90 :1391 ،کــه ایــن موضــوع نشــان از
شــبکهی مبادالتــی گســتردهی فرهنگــی در ایــن زمــان اســت .شــباهتهای دیــده شــده در
ســفالهای مناطــق مــورد مطالعــه در ایــن فــاز شــبکهای از ارتباطــات را ترســیم میکنــد کــه
نواحــی گســتردهتری نســبت بــه فــاز شوشــان میان ـهی جدیــد را دربــر میگیــرد.
در ُبعــد منطقــهای در ایــن فــاز ،تنهــا محوطــهی بندبــال دادههــای الیهنــگاری جهــت
مقایســه بــا ســفالهای تپــه ســنجر را فراهــم میکنــد .ایــن محوطــه در فاصلـهی  5کیلومتــری
جنوبشــرقی تپــه ســنجر قــرار دارد و بــا توجــه بــه برهمکنشهــای فرامنطق ـهای بهویــژه بــا
بلندیهــای زاگــرس در شــمال دشــت شوشــان و دهلــران در شــمالغربی آن نقــش تپــه ســنجر
بهعنــوان نقطـهی تالقــی ایــن ســه منطقــه ُپــر رنگتــر میشــود .در ایــن زمــان فر خآبــاد مــدارک
الیهنــگاری جهــت مقایســه دادههــای ســفالی شوشــان جدیــد 1در دهلــران را ارائــه میدهــد .دو
محوطـهای کــه خــارج از دهلــران ،دادههــای قابلمقایســه بــرای ایــن محوطه نشــان میدهند
قبرســتان پرچینــه 4600-4200( Aق.م ).در زاگــرس جنوبــی و محوطـهی بندبــال در دشــت
شوشــان هســتند .محوطـهی ســنجر بــا توجــه بــه موقعیــت مکانــی کــه در دشــت شوشــان دارد،
در بیــن مســیر ارتباطــی ایــن دو محوط ـهی شــاخص فــاز شوشــان جدیــد  ،1یعنــی بندبــال و
فر خآبــاد قــرار گرفتــه و ســفالهای آن انعکاسدهنــدهی بخشــی از ایــن ارتبــاط فرهنگــی در آن
زمــان هســتند.
در زاگرسمرکــزی هــم در ایــن فــاز برخــاف فــاز شوشــان میانــهی جدیــد کــه تنهــا در
بخشهــای جنوبــی آن نمونههــای مشــابه بــا شوشــان دیــده شــد ،پیوندهــای بیشــتری بــا
ســفالهای ســرزمینهای پســت میبینیــم و مناطــق کنــگاور و ماهیدشــت نمونههــای مشــابه
بــا فــاز شوشــان جدیــد  1ارائــه میدهنــد (.)Henrickson,1983: Fig 71, 101, 102, 103
در منطق ـهی بختیــاری ســفالهای فــاز میانــی دورهی مسوســنگ میانــی همزمــان بــا
شوشــان جدیــد  ،1مرحلـهی فــرخ و بیــات در دهلــران هســتند (زاگارل :1387 ،شــکل  ،19طــرح
 .)11 ،7 ،6 ،2هــر چنــد کــه شــباهتهای بیــن ســفالهای منطقـهی بختیــاری بــا تپــه ســنجر
ل بــا نقــوش نقط ـهای در
کمتــر از بقیــه مناطــق مــورد مقایســه اســت ،امــا بهدســت آمــدن ســفا 
مناطــق کوهرنــگ و شــهرکرد (صالحیکاخکــی :1386 ،شــکل  ،8 -4طــرح  ،1شــکل ،10 -4
طــرح  )10 ،8و چغاخــور (نــوروزی و همــکاران :1392 ،شــکل  ،8طــرح  )13 ،8 ،7 ،4 ،2کــه جزو
مناطــق غربــی تــا شــرقی منطقـهی بختیــاری هســتند ،نشــان از گســتردگی فرهنــگ شوشــان
جدیــد  1در ایــن منطقــه اســت.
در فــارس هــم اســتفاده از نقشمای ـهی نقط ـهای کــه در مجموعــه آثــار شوشــان جدیــد 1
مشــهود اســت ،تاریخچـهی طوالنــی بهویــژه در تــل جــری  Bدارد .ایــن نقشمایــه در فــارس به
ل باکــون ب 2و تــل گــپ کــه همزمــان بــا شوشــان جدیــد  1هســتند و فــاز تــل باکــون
فازهــای تـ 
 Aکــه معاصــر بــا شوشــان جدیــد  2دانســته میشــوند ،کشــیده شــده اســت (Alizadeh, 2008:
 .)74-75در اینجــا برخــاف نقشمایههــای فــاز شوشــان میانــهی جدیــد کــه در ســفالگری
ً
فــارس ،جدیــد و وارداتــی از ســرزمینهای پســت بودنــد ،نقشمایــهی نقطــهای ظاهــرا از
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هنــر ســفالگری فــارس و از طریــق شــبکهی ارتباطــی گســتردهای کــه نبــض جریــان حرکتــی
آن در دســت کوچنشــینان بــود ،در ناحی ـهی جنوبغربــی تــا غــرب ایــران پراکنــده شــدهاند.
یکپارچگــی و برهمکنشهــای فرهنگــی بیــن ایــن مناطــق کــه در فــاز شوشــان میانـهی جدیــد
آغــاز شــده بــود در فــاز شوشــان جدیــد  1بــه گســتردگی بیشــتری رســید؛ بهطــور مثــال ،اگــر در فــاز
شوشــان میانـهی جدیــد تنها ناحیـهی جنوبی زاگرسمرکــزی مانند هلیــان دارای پیوندهای
ســفالی بــا دشــت شوشــان بودنــد ،در فــاز شوشــان جدیــد  1ســفالهای ایــن فــاز در دیگــر مناطــق
آن ،ماننــد کنــگاور و ماهیدشــت هــم دیــده شــد کــه نشــان از پیوســتن ایــن دو منطقــه بــه
شــبکهی مبادالتــی و ارتباطــی ناحیـهی جنوبغــرب ایــران و بهنوعــی گسســت فرهنگــی ایــن
مناطــق بــا نواحــی شــمالی زاگــرس و بینالنهریــن شــمالی اســت کــه در فــاز قبلــی تأثیــر زیــادی بــر
ســنت ســفالگری ایــن مناطــق داشــتند.
شــبکهای از راههــا کــه زاگرسمرکــزی ،دهلــران و شوشــان را بههــم پیونــد میدهنــد در
جنوبشــرقی تپــه ســنجر بــه دو مســیر اصلــی تقســیم میشــوند کــه یــک مســیر بهســمت شــرق
دشــت شوشــان و کوههــای بختیــاری و درنهایــت بــه فــات ایران میرســد و یک راه دیگــر هم از
نواحــی جنوبشــرقی دشــت شوشــان بهســمت بهبهــان ،رامهرمــز و درنهایت فارس مـیرود .به
اینترتیــب کوچنشــینانی کــه بیــن منطقـهی بختیاری و دشــت شوشــان در حال کوچ هســتند
و در ایــن شــبکهی ارتباطــی قــرار دارنــد ،ســنتهای فرهنگــی را در ایــن مســیرهای ارتباطــی
بــه جریــان انداختــه و نقــش مهمــی در پیوندهــای فرهنگــی ســاکنان دشــت و کوهســتان ایفــا
میکننــد.
بعــد از فــاز شوشــان جدیــد  ،1فــاز شوشــان جدیــد ( 2شــوش Aیــا شــوش الــف) آغــاز
میشــود .مقایس ـهی ســفالهای تپــه ســنجر در قالــب منطق ـهای در دشــت شوشــان در ایــن
فــاز ،تفاوتهایــی کــه بتــوان آنهــا را ناشــی از تفاوتهــای عمیــق ســبکی و یــا جهتگیــری
خاصــی در ســنت ســفالهای شوشــان جدیــد  2تپــه ســنجر بــا محوطههــای دو ســوی دشــت
ُ
دانســت ،نشــان نمیدهــد .آزمایشهــای کنـشوری نوترونــی نیــز نشــانداده کــه مکانهــای
مختلف تولید ســفال در دشــت ،گســترهی عظیمی از انواع ســفال منقوش را تولید میکردهاند
( .)Kouchoukos, 1998: 170ایــن دادههــا همچنیــن نشــاندادند کــه گورســتان شــوش
ً
احتمــاال حــاوی ظروفــی هســتند کــه در مکانهــای مختلــف دشــت تولیــد شــدهاند .دادههــای
ریختشناســی بهدســت آمــده از ظــروف ســالم و دسـتنخورده نیــز رابطـهی بیــن زیــر ســبکها
و مکانهــای مختلــف تولیــد و در نتیجــه منشـأهای گوناگــون ســفالهای گورســتان را تأییــد
میکنــد (.)Kouchoukos, 1998: 170
بــا نگاهــی بــه ســفالهای ایــن فــاز تپــه ســنجر و مقایســهی منطقــهای آنهــا متوجــه
میشــویم کــه در ایــن فــاز ،هنــر ســفالگری چــه از نظــر کاربــرد و تنــوع نقــوش و چــه از نظــر فــرم،
ً
تقریبــا الگوهــای مشــابهی را نشــان میدهــد .دشــت شوشــان بهدلیــل وســعت کــم و تراکــم
ً
م ق.م .و بــا توجــه بــه ایــن موضــوع کــه هــر چقــدر
جمعیتــی نســبتا زیــاد در هــزارهی پنجــ 
محوطههــا و ســفالگران بههــم نزدیکتــر باشــند تفاوتهــای کمتــری را میبینیــم ،دارای
ســنت هنــری خــاص و یکســانی اســت کــه اگرچــه ممکــن اســت در رونــد طبیعــی مبــادالت
ً
فرهنگــی ســنتهای هنــری را از جوامــع اطرافــش وام گرفتــه باشــد ،ولــی معمــوال در تمــام
محوطههــا یکدســتی هنــری و ســبکی خــاص را بهنمایــش میگــذارد .کوچوکــوس معتقد اســت
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کــه ســفالهای مشــابهی ماننــد ســفالهای یافتشــده در گورســتان شــوش در سراســر دشــت
شوشــان و در مکانهایــی کــه اکثــر همیــن ســفالهای گورســتان تولیــد شــدهاند ،بهدســت
آمدهانــد .ایــن نکتــه نیــز حائــز اهمیــت اســت کــه افزایش ســریع اســتقرارها در دشــت ،ســفالگران
ً
را در مکانهــای تقریبــا نزدیــک هــم بهویــژه بهعنــوان جمعیــت غالب دشــت در نیمـهی غربی
دشــت قــرار داده و الگــوی جدیــدی از تعامــات و تأثیــرات وضــع نمــود (Kouchoukos, 1998:
.)171
در ُبعــد فرامنطقــهای ،فــاز شوشــان جدیــد  2زمــان افزایــش ارتباطــات فرهنگــی دشــت
شوشــان بــا بلندیهــای زاگــرس و فــارس و کمشــدن ارتبــاط بــا دهلــران و منطقـهی بختیــاری
اســت کــه ایــن مســئله بــا توجــه بــه مقایسـههای ســفالی هــم تأییــد میشــود .در نیمـهی دوم
مسوســنگ میانــه ،نشــانههای روشــنی مبنیبــر فاصلــه گرفتــن ســنتهای ســفالی منطقـهی
بختیــاری از مناطــق پســت وجــود دارد؛ در ایــن زمــان ،شــباهت بســیار کمــی بیــن ســفالهای
منطقـهی بختیــاری بــا ســفال منقــوش شــوش الــف وجــود دارد (زاگارل .)76 :1387 ،در مــورد
دهلــران هــم پــس از فــاز شوشــان میانـهی جدیــد ،نهتنهــا وجــوه مشــترک فرهنگــی شوشــان و
دهلــران کاهــش یافــت ،بلکــه از یکســو دهلــران بهتدریــج بــه حــوزهی تعامــل بــا بینالنهریــن
وارد شــد و از ســوی دیگــر فــارس و درههــای مرکــزی زاگــرس بــه حــوزهی تعامــل بــا شوشــان
پیوســتند .ایــن تحــول در دهلــران همچنیــن همــراه بــود بــا کاهــش تعامــل میــان شوشــان بــا
بینالنهریــن در همــان فــاز (علیــزاده.)88 :1391 ،
در جنوبشــرق دشــت شوشــان در منطقـهی بهبهــان و همچنیــن در منطقـهی ممســنی
کــه مــرز بیــن شوشــان و فــارس هســتند ،ســفالهای ظریــف منقــوش نخــودی شوشــان جدید 2
دیــده شــده اســت ( .)Mc Call, 2009: 82در بهبهــان توالــی محلــی ظــروف نخــودی منقوش
باکــون قدیــم تــا جدیــد دیــده میشــود .در ایــذه و رامهرمــز هــم مجموع ـهی ظــروف نخــودی
منســوب بــه شوشــان و باکــون بــا هــم بهدســت آمــد ( .)Mc Call, 2009: 83ایــن پراکندگــی
و شــباهتهای ســفالی در نواحــی جنوبشــرقی دشــت شوشــان کــه مســیر طبیعــی شوشــان بــه
فــارس چــه در دورهی باســتان و چــه امــروز اســت و همچنیــن شــباهتهای دیــده شــده بیــن
ً
ســفالهای ســنجر بــا مناطــق ممســنی و نورآبــاد در فــارس کــه تقریبــا جــزو نخســتین مناطــق
از اســتان فــارس امــروزی از مســیر شوشــان بهســمت فــارس هســتند ،نشــان از ارتبــاط بیشــتر
ایــن دو منطقــه در ایــن فــاز دارد .علیــزاده نیــز معتقــد اســت کــه مشــخصهی دورهی پایانــی
پیشازتاریــخ در غــرب ،جنوبغــرب و جنــوب ایــران ،گســتردگی جغرافیایــی ســبکهای
ســفال منقــوش دش ـتهای پســت شوشــان و فــارس اســت (علیــزاده.)42 :1383 ،
ایــن گســتردگی ســفال منقــوش ســبک شوشــان و فــارس در تمــام مناطــق زاگرسمرکــزی
هــم قابــل مشــاهده اســت .در مناطــق جنوبــی زاگرسمرکــزی در درهی هلیــان و در تپه کهره و
تپــه کزآبــاد Bســفالهای ایــن فــاز دیــده میشــوند (مورتنســن )22 :1388 ،در نواحــی غربــی تــا
جنوبغربــی لرســتان و در ایــام امــروزی در قبرســتانهای کلــه نســار ،پرچینــه  Cو  Bو هــکالن
 Bو  Aهــم ســفالهای فــاز شــوش  Aدیــده میشــوند (Haerinck & Overlaet, 1996:
 .)26-27ظــروف منســوب بــه شــوش  Aدر درهی ســیمره و کوهدشــت نیــز دیــده میشــوند
( .)Henrickson, 1985: 81در منطقـهی ماهیدشــت در غــرب زاگرسمرکــزی ،فــاز ســیاهبید
کــه جدیدتریــن فــاز از دورهی مسوســنگ میانــه اســت؛ ســفالهای منقــوش ســیاه بــرروی
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نخــودی ارائــه میکنــد کــه شــبیه بــه نمونههــای شــوش  Aهســتند ( .)Abdi, 2002: 136در
گیــان هــم ،الی ـهی  Vcحــاوی ســفال شــوش  Aاســت (.)Henrickson, 1985: 75
بــا توجــه بــه پراکندگــی ســفال موســوم بــه شــوش  Aدر مناطــق زاگرسمرکــزی و پیوندهای
مشــترک ایــن ســفال بــا ســفال باکــون  Aدر فــارس و مشــابهتهای بیشــتر ســفالی تپه ســنجر در
ً
ایــن فــاز بــا ایــن دو ناحیــه در شــمال و جنوبشــرقی دشــت شوشــان ظاهــرا ارتبــاط شوشــان بــا
دهلران و منطقهی بختیاری کمتر شده و ارتباط بیشتری بین سه منطقهی زاگرسمرکزی،
دشــت شوشــان و فــارس برقــرار میشــود .علیــزاده هــم بــه ایــن موضــوع اشــاره میکنــد و معتقــد
اســت کــه در ایــن فــاز ســنت دیرپــای ســاخت ســفال منقــوش بــا ظهــور ســفالهای کالســیک
باکــون Aکــه پیوندهــای ســبک شــناختی بــا ســفالهای شوشــان و مناطــق جنوبــی و مرکــزی
زاگــرس داشــت بــه اوج خــود رســید (علیــزاده.)33 :1383 ،
بــا پایــان یافتــن فــاز شوشــان جدیــد  2در  4000ق.م ،.دورهی کوتاهــی در دشــت شوشــان
بــا نــام شــوش  Aپایانی(شــوش الــف پایانــی) دیــده میشــود کــه بهنوعــی گــذار از فــاز شوشــان
جدید  2به دورهی شــوش  2یا اوروک محســوب میشــود .طبق بررســی جانســون (Johnson,
 )1973در این فاز محوطههای دشــت شوشــان 18 ،محوطه -بدون احتســاب تپه ســنجر -و
ُ
جمعیــت آن  6000نفــر تخمیــن زده شــده اســت .بــا افــت شــدید محوطههــا در ایــن فاز در دشــت
شوشــان ،شــوش و ابوفنــدوا هــر کــدام بــا حــدود  5هکتــار مســاحت بزرگتریــن محوطههــای
دشــت بهحســاب میآینــد .در بازبینــی نقش ـههای الگــوی اســتقرار شوشــان در ایــن زمــان4 ،
گــروه کوچــک محوطههــا دیــده میشــود کــه شــاید از منابــع آبــی گذشــته پیــروی میکردنــد
( .)Johnson, 1973: 88یــک گــروه در شوشــان شــرقی ،یــک گــروه در شوشــان مرکــزی و دو
گــروه در شوشــان غربــی کــه هــر دو محوطـهی  5هکتــاری شــوش و ابوفنــدوه جــزو یــک گــروه
از ایــن دو گــروه مســتقر در شوشــان غربــی هســتند .تپــه ســنجر هــم بــا توجــه بــه نزدیکــی بــه
شــوش جــز ایــن گــروه بــوده کــه البتــه فقــط در کاوشهــای اخیــر مســکونی بــودن ایــن محوطــه
در ایــن فــاز ثابــت شــده و تاکنــون در مطالعــات و بررسـیهای پیشــین اشــارهای بهوجــود ایــن
فــاز در تپــه ســنجر نشــده بــود .نگاهــی بهتوصیــف ســفالهای بهدســت آمــده از محوط ـهی
 KS-269در  13کیلومتــری شــوش و مقایسـهی آن بــا ســفالهای تپــه ســنجر و شــوش در ایــن
فــاز نشــان میدهــد کــه تــا چــه حــد ایــن ســفالها از نظــر بافــت خمیــره و شــاموت شــبیه بههــم
هســتند .تغییــر نکــردن الگــوی معیشــت در دشــت شوشــان در ایــن فــاز و بــا توجــه بــه اینکــه
در مناطقــی ماننــد فــارس ،دهلــران و زاگــرس نشــانههای آشــکاری از تغییــر الگــوی اســتقراری
از محوطههــای وابســته بــه منابــع آب بــه محوطههــای ســاکن در ارتفاعــات دیــده میشــود،
ً
احتمــاال نشــان از حفــظ سیســتم معیشــتی و اجتماعــی دشــت شوشــان در ایــن فــاز بــا مرکزیــت
محوطههایــی ماننــد ابوفنــدوا و شــوش اســت.
در مناطق اطراف دشت شوشان هم تغییرات گستردهای نسبت به دورهی قبل ُر خ داد.
در دهلــران تنهــا دو محوطـهی ســرگراب و چکالــی یافت شــدند کــه در دامنههای باالیی دشــت
قــرار داشــتند و ســفالهای آنهــا پیونــد زیــادی بــا ســفال بلندیهــای زاگــرس از نظــر شــاموت
و بافــت ســفال داشــتند و برخــاف ســفالهای ســنجر کــه بافــت ظریــف بــا شــاموت شـنریز یــا
ً
نامشــهود داشــتند ،ســفالهای موســوم به ســرگراب ،بافت نســبتا خشــن با شــاموت کاه درشت
و خردهســنگ و آهــک داشــتند .در نواحــی مختلــف زاگرسمرکــزی هــم ســفالهای ابتــدای
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دورهی مسوســنگ جدیــد ســفالهای خشــن بــا پوشــش ِگلــی غلیــظ دارنــد .در منطق ـهی
کنگاور ســفالهای گودین  VIو  VIIبا پوشــش ِگلی غلیظ قرمز در الیههای باالیی ســفالهای
سـهگابی ،Bمشــابه بــا نمونههــای دیــده شــده در گیــان  Vcهســتند ()Hamlin, 1974: 226
ســفالهای فــاز گودیــن  ،VIIســفالهای خشــن نخــودی بــا آمیــزهی کاه ،ناخالصــی شــن و
پخــت ناکافــی بــا پوشــش غلیــظ قرمــز ،نخــودی و پوشــش رقیــق نخــودی هســتند (Young,
 .)1969: 3ســفالهای گودیــن  VIدر تمــام درههــای زاگرسمرکــزی یافتشــده اســت ،حتــی
در درههــای شــمال کــوه ســفید ،کنــگاور ،مالیــر و نهاونــد .مجموعــه الگــوی اســتقراری ایــن
درههــا نشــان میدهــد کــه تعــداد محوطههــا نســبت بــه دورهی مسوســنگ میانــه افزایــش
پیــدا کــرده کــه در مقابــل ایــن پدیــده در جنــوب کــوه ســفید در دره هلیــان و ماهیدشــت کاهش
تعــداد محوطههــای مسوســنگ جدیــد را نشــان میدهــد (.)Henrickson, 1989: 288
در منطقــهی بختیــاری هــم در دورهی مسوســنگ جدیــد در تعــداد کل محوطههــا و
در انــدازهی آنهــا کاهــش دیــده میشــود .همــراه بــا ایــن کاهــش ،نــوع جدیــدی از محوطــه
ً
ظاهــر میشــود کــه احتمــاال بــا فعالیتهــای دامپروری مرتبط اســت .پیوســتگی بســیار نزدیکی
بیــن ســفال ایــن منطقــه و دیگــر مناطــق مرتفــع دیــده میشــود تــا بــا خوزســتان (زاگارل:1387 ،
 .)77در فــارس و در فــاز لپویــی هــم شــاهد کاهــش جمعیــت و شــمار محوطهها هســتیم .تغییر
ً
در تعــداد محوطههــا و جمعیــت منطقــه احتمــاال نشــانهی تغییــر شــیوهی زندگــی کشــاورزی
مبتنیبــر آبیــاری بــه کوچنشــینی همــراه بــا کشــاورزی محــدود اســت (علیــزاده.)81 :1383 ،
ســفالهای فــاز لپویــی در فــارس بیشــترین شــباهت را بــا ســفالهای فــاز شــوش الــف
پایانــی در تپــه ســنجر داشــتند .از طرفــی افزایــش ارتباطــی کــه در فازهــای قدیمیتــر بیــن فــارس
و شوشــان آغــاز شــده بــود ،در فــاز لپویــی براســاس مشــابهتهای ســفالی ادامــه پیــدا کــرد .از
عوامــل اصلــی ایــن ارتبــاط هــم بهماننــد فازهــای قبلــیمیتــوان از کوچنشــینان نامبــرد .وجــود
ســفال قرمــز لپویــی در منطق ـهی عشــایری غــرب فــارس ،یعنــی ناحی ـهی بهبهــان و رامهرمــز
نواحــی جنوبشــرقی دشــت شوشــان -کــه در آنجــا ســفالهای نزدیــک بــه باکــون  Aنیــزیافــت شــده ،بــا رابطــه گاهشــناختی و پیونــد فرهنگــی ایــن دو ســفال شــاخص هماهنگــی دارد
(علیــزاده .)79 :1383 ،از طــرف دیگــر ،تــل گســر در رامهرمــز ســفالهای شــوش الــف و شــوش
الــف پایانــی را بهنمایــش میگــذارد و نشــان میدهــد کــه ارتبــاط شوشــان و فــارس در ایــن فــاز
بــا وجــود کاهــش جمعیــت و کاهــش محوطههــا هنــوز در ســطح باالیــی بــوده وݣݣبهرغــم کاهــش
ارتبــاط تپــه ســنجر بــا دهلــران و مناطــق زاگرسمرکــزی و منطقـهی بختیــاری ،ارتبــاط نزدیکی
بیــن کوچنشــینان فــارس کــه از نواحــی جنوبشــرقی شوشــان بــه ایــن دشــت وارد میشــدند بــا
ســاکنان شوشــان و تپــه ســنجر بــوده اســت.

نتیجهگیری

تپــه ســنجر از معــدود محوطههــای دشــت شوشــان اســت کــه بــا توجــه بــه ســفالهای کشــف
شــده از آن ،توالــی منظمــی از  4فــاز شوشــان میانـهی جدیــد تــا شــوش الــف پایانــی را بهنمایــش
میگــذارد .اگــر چــه در ارائ ـهی چنیــن نظــری بــا توجــه بــه تعــداد انــدک ســفالهای فازهــای
شوشــان میان ـهی جدیــد -کــه در بافــت غیــر شوشــانی بهدســت آمدهانــد -و شوشــان جدیــد 1
و احتمــال تــداوم برخــی نقــوش بــه مراحــل جدیدتــر ،میبایســت محتــاط بــود ،ولــی بــا توجــه
بــه حــدود  5متــر الیـهی کاوش نشــده تــا خــاک بکــر ،احتمــال وجــود الیههــای مربــوط بــه ایــن
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دو فــاز را نمیتــوان دور از ذهــن دانســت .تــداوم ایــن  4فــاز باستانشــناختی از اواســط هــزارهی
پنج ـم.ق.م .تــا ابتــدای هــزارهی چهــارم ق.م .کــه طــی آن شــاهد آغــاز کاهــش ارتباطــات
فرهنگــی دشــت شوشــان بــا ســرزمینهای پســت بینالنهریــن و افزایــش تعامــات فرهنگــی
ً
دشــت شوشــان بــا ســرزمینهای مرتفــع فالت ایران هســتیم ،احتمــاال ناشــی از موقعیت خاص
جغرافیایــی تپــه ســنجر باشــد .فقــدان چنیــن توالــی منظمــی در محوطههــای مهمــی ماننــد
چغامیــش ،جعفرآبــاد و بندبــال در طــی ایــن  4فــاز ،اهمیــت تپــه ســنجر در شــناخت تحــوالت
دوران اواخــر پیشازتاریــخ دشــت شوشــان را بیشــتر نشــان میدهــد .عالوهبــر مــکان جغرافیایی
مناســب در شــکلگیری چنیــن تداومــی بایــد بــه ایــن موضــوع هــم توجــه داشــته باشــیم کــه
فــاز شوشــان میانـهی جدیــد دورهی افزایــش محوطههــا در دشــت شوشــان و نزدیکتــر شــدن
محوطههــا در دشــت اســت .ایــن افزایــش محوطههــا باعــث بیشــتر شــدن ارتباطــات ایــن
محوطههــا و افزایــش شــباهت بیــن تولیــدات مــادی دشــت شوشــان شــده اســت ،بهگونـهای
کــه باوجــود رونــد کاهشــی تعــداد محوطههــا در دشــت شوشــان طــی فــاز شوشــان میان ـهی
جدیــد تــا شــوش الــف پایانــی بــاز هم شــباهت و یکســانی زیــادی بیــن ســفالهای محوطههای
دشــت دیــده میشــود .فــاز شوشــان میانـهی جدیــد زمــان شــروع رســوخ ســنتهای ســفالگری
دشـتهای پســت به ســرزمینهای بلند اســت و آغاز شــکلگیری سیســتم تعاملی بین این دو
منطقــه را نشــان میدهــد کــه در فازهــای شوشــان جدیــد  1و  2بــه بیشــترین میزان خود رســید و
در فاز شــوش الف پایانی باوجود رشــد بیشــتر ســنتهای منطقهای در مناطق مورد مقایســه و
ظهور محوطهها در مناطقی که بیشــتر متناســب با فعالیتهای دامپروری هســتند ،در دشــت
شوشــان فقــط از تعــداد اســتقرارها کاســته شــد و تغییــر چشــمگیری در تغییــر الگــوی پراکنــش
محوطههــا در دشــت دیــده نشــد.

پینوشت
 .1ایــن مقالــه بــر گرفتــه از پایاننامـهی کارشناسیارشــد نگارنــده اســت کــه بهراهنمایــی دکتــر مهــدی مرتضــوی و و مشــاورهی
دکتــر علیرضــا ســرداریزارچی نــگارش شــده اســت.

کتابنامه

 باجورونــد ،بیــژن؛ مرتضــوی ،مهــدی؛ ســرداریزارچی ،علیرضــا« ،1393 ،مطالعــهیتطبیقــی بــر هــم کنــش هــای منطقــه ای و فرامنطقــه ای از شوشــان میانــه جدید تا شــوش الف
پایانــی براســاس ســفالهای مکشــوف از تپــه ســنجر ،خوزســتان» ،پایاننامــه کارشناسیارشــد،
دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان (منتشر نشــده).
 ســرداریزارچی ،علیرضا ،1388 ،کاوشهای باستانشناســی تپه ســنجر ،خوزســتان،مجموعــه گزارشهــای دهمیــن گردهمایــی بینالمللــی ســاالنهی باستانشناســی ایــران،
بندرعبــاس ،انتشــارات ســازمان میراثفرهنگــی ،گردشــگری و صنایعدســتی .زیــر چــاپ
 ســرداریزارچی ،علیرضــا« ،1390 ،تحلیــل پیچیدگیهــای اجتماعی-اقتصــادیفرهنگهــای شــمال فــارس (اقلیــد) در دورهی مسســنگی براســاس کاوشهــای تپــه
مهرعلــی» ،رســالهی دکتــری باستانشناســی ،دانشــگاه تربیتمــدرس (منتشــر نشــده)
 صالحیکاخکــی ،احمــد« ،1386 ،بررســی باستانشــناختی بخشهــای چنــار رود و بــنرود در حوضــه آبخیــز زاینــده رود» ،رســالهی دکتــری باست انشناســی ،دانشــگاه تربیــت مــدرس
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(منتشر نشــده).
 عزیزیخرانقــی ،محمدحســین؛ نیشــیاکی ،یوشــیرو؛ و خانیپــور ،مرتضــی1391 ،«تاریخگــذاری مطلــق و نســبی تپــه رحمتآبــاد» ،ایــران نامــه ،ســال  ،27پاســارگاد ،شــمارهی 2
و  ،3صــص.78-101 :
 علیــزاده ،عبــاس ،1383 ،منشــأ نهادهــای حکومتــی در پیشازتاریــخ فــارس ،تــلبا کــون :کو چنشــینی باســتان و تشــکیل حکومتهــای ّاو ّلیــه ،ترجمـهی کــوروش روســتایی،
چــاپ اول ،تهــران :ســازمان میراثفرهنگــی و گردشــگری :انتشــارات بنیــاد پژوهــش پارســه
پاســارگاد.
 علیــزاده ،عبــاس ،1387 ،شــکلگیری حکومــت عشــایری و کوهســتانی عیــامباســتان ،چــاپ اول ،تهــران :ســازمان میراثفرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان
چهارمحــال و بختیــاری.
 علیــزاده ،عبــاس« ،1391 ،رونــد پیچیدگــی اجتماعــی و سیاســی در جهــان عیالمــی»،پیامباست انشــناس ،شــمارهی هفدهــم ،صــص.87-102 :
 علیــزاده ،عبــاس« ،1392 ،آمیــزش معیشـتهای متضــاد و مکمل کشــاورزی و دامداریکوچنشــینی در جنوبغربــی ایــران» ،باستانشناســی ایــران ،شــماره ســوم،صص.74-41 :
 زاگارل ،الــن ،1387 ،باستانشناســی پیشازتاریــخ منطقــه بختیــاری ،ظهــورشــیوه زندگــی در ارتفاعــات ،ترجمــهی کــوروش روســتایی ،چــاپ اول ،انتشــارات ســازمان
میراثفرهنگــی ،گردشــگری و صنایعدســتی اســتان چهارمحــال و بختیــاری.
 کانــال ،دنــی« ،1376 ،صفــه مرتفع آ کروپل شــوش ،مرکز پژوهشهای علمی فرانســه»،در :ســری مقــاالت کتــاب شــوش و جنــوب غــرب ایــران (ســیر تکامــل اجتماعــی و فرهنگــی
از هــزاره هفتــم قبــل از میــاد تــا یــورش مغــول) ،زیــر نظــر :ژان پــرو و ژنویــو دلفــوس ،ترجمهی
هایــد ه اقبــال ،تهران :مرکز نشــر دانشــگاهی ،صــص.40 -48 :
 ملکشــهمیرزادی ،صــادق ،1382 ،ایــران در پیشازتاریــخ ،چــاپ دوم ،تهــران:انتشــارات ســازمان میراثفرهنگــی.
 مورتنســن ،پــدر« ،1388 ،بررســی محوطههــای پیشازتاریخــی کهــن در درههلیــان ،لرســتان» ،ترجمـهی ســجاد علیبیگــی و شــکوه خســروی ،مجلـهی پژوهشهــای
باستانشناســی مــدرس ،ســال اول ،شــمارهی اول ،صــص.19-35 :
 نــوروزی ،علیاصغــر؛ حیــدری ،محســن؛ و احمــدی ،خســرو« ،1392 ،محوطــه ســاکیآباد در حوضه تاالب چغاخور :شــواهدی از اســتقرار کوچنشــینی در دوره مسوســنگ در شــمال
زاگــرس جنوبــی» ،مطالعــات باستانشناســی ،دورهی  ،5شــمارهی  ،1صــص.145 -163 :
 هول ،فرانک ،1382 ،باست انشناسی غرب ایران ،چاپ دوم ،تهران :انتشارات سمت.- Abdi, K., 2002, “Strategies of Herding: Pastoralism in the Middle Chalcolithic Period of the West Central Zagros Mountains”, Ph. D. Thesis, Department of Anthropology, University of Michigan, 2002.
- Alizadeh, A., 2006, The Origins of State Organizations in Prehistoric
HighlandFars, Southern Iran: Excavations at Tall-e Bakun, Oriental Institute
Publications,Volume 128,Chicago.
- Alizadeh, A., 2008, Choghamish II, The Development of a Prehistoric
Regional center in lowland Susiana, Southwestern Iran, Final Report on the
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