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چکیده

در حــوزهی فرهنگــی فــارس ،بــازهی زمانــی نیمــهی دوم هــزارهی هفتــم قبلازمیــاد ،تحــت
عنــوان «دورهی موشــکی» معرفــی شــده اســت؛ در ایــن دوره ،الگوهــای معیشــتی فــارس از معیشـ ِـت
مبتنیبــر کشــاورزی بــه معیشـ ِـت مبتنیبــر شــکارورزی تغییــر کــرده و ســپس در اوایــل هــزارهی ششــم
قبلازمیــاد ،همزمــان بــا «دورهی جــری» معیشـ ِـت کشــاورزی بهشــیوهی آبیــاری تبدیــل میگــردد
کــه ایــن موضــوع تحلیلهــای متفاوتــی را بــه همــراه داشــته اســت .جهــت شــناخت و تحلیــل بهتــر
ایــن تغییــرات معیشــتی نیــاز اســت تــا دیگــر درههــای فــارس نیــز مــورد بررســی قــرار گیرنــد تــا بتــوان
بــه تحلیلــی جامعتــر دسـتیافت .طــی بررسـیهای باستانشناســی حوضـهی رودخانـهی بوانــات
از ســطح محوطــهی هرمنــگان ،ســفالهای دورهی نوســنگی شناســایی گردیــد .جهــت تعییــن
عرص ـهی محوطــه ،گاهنــگاری مطلــق و نســبی دورهی نوســنگی در منطق ـهی بوانــات ،شــناخت
شــاخصههای فرهنگــی ،بررســی و شــناخت شــیوهی معیشــت براســاس مطالعــهی یافتههــای
گیاهــی و اســتخوانی و برهمکنشهــای منطقــهای و فرامنطقــهای منطقــهی بوانــات در دورهی
نوســنگی ،ایــن محوطــه مــورد کاوش قــرار گرفــت .در ایــن مقالــه ســعی بــر ایــن اســت تــا در ابتــدا،
یافتههــای بهدســت آمــده از نخســتین فصــل کاوش معرفــی گــردد؛ ســپس جایــگاه ایــن محوطــه
را در نوســنگی فــارس تبییــن نماییــم .بــا توجــه بــه اهــداف مقالــه ،ایــن پرســش مطــرح شــد کــه،
محوطــهی هرمنــگان مربــوط بــه چــه دورهای اســت؟ ســاختارهای اقتصــادی مردمــان ســاکن
در ایــن محوطــه چگونــه بــوده و برهمکنشهــای منطقــهای و فرامنطقــهای آن در طــول دوران
اســتقراری چگونــه بــوده اســت؟ طــی کاوشهــای صورت گرفته ،دو فاز اســتقراری شناســایی شــد ،با
توجــه بــه پژوهشهــای صــورت گرفتــه ،بهنظــر میرســد در نیمـهی دوم هــزارهی هفتــم قبلازمیــاد
بــر اثــر تغییــرات اقلیمــی مردمانــی از دیگــر دش ـتهای فــارس بــه ایــن منطقــه کــوچکردهانــد .فــاز
قدیمیتــر را بــا توجــه بــه عــدم وجــود معمــاری ،کمــی ضخامــت نهشــتهها ،وجــود اجاقهــای متعــدد
میتــوان اســتقراری فصلــی دانســت و فــاز جدیدتــر را بــا توجــه بــه وجــود معمــاری مربــوط بــه اســتقرار
دائــم تاریخگــذاری کــرد .بــا توجــه بــه مقایس ـهی یافتههــای کاوش نیــز ایــن محوطــه را میتــوان
بــه نیم ـهی دوم هــزارهی هفتــم قبلازمیــاد دانســت کــه مــواد فرهنگــی آن قابلمقایســه بــا تــل
موشــکی ،تــل جــری ب ،تــل بشــی ،تپــه رحمتآبــاد و کوش ـکهزار اســت.
کلیدواژگان:حوضهیرودخانهیبوانات،محوطهی ُه َرمنگان،دورهینوسنگی،دورهیموشکی.
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مقدمه

بــا شــروع دورهی نوســنگی تغییــرات اقتصــادی و معیشــتی در جوامــع بشــری بهوجــود آمــد که
پدیــدار شــدن اجتماعــات كشــاورز و جوامــع دامــدار از عمدهتریــن مصادیــق بــروز ایــن دگرگونی
محســوب میشــود .بیشــک تغییــر وضعیــت اجتماعی-اقتصــادی از گــردآوری بــه تولیــد
ً
خــوراك ،تأثیــرات فراوانــی بــر زندگــی بشــر داشــته اســت .بــا توجــه بــه ســابقه نســبتا طوالنــی
مطالعــات دورهی نوســنگی در فــارس ،هنــوز شــماری از پرسـشهای اساســی ،بــدون پاســخ
ماندهانــد .در آن میــان ،شــاید مهمتریــن پرســش گاهنــگاری اســت کــه بــرای اوایــل دو رهی
نوســنگی باســفال ،دورهای کــه در آن از اولیــن مراحــل اســتقرار بــرای تولیــد اقتصــادی غــذا
در ایــن ناحیــه بحــث میشــود ،ارائــه شــده اســت ( .)Nishiaki, 2010: 1از طرفــی حــوزهی
فرهنگــی فــارس دارای تنــوع زیسـتمحیطی بــوده کــه ایــن شــرایط مختلــف در هــر دوره بــر
شــکلگیری اســتقرارها تأثیرگــذار بــوده اســت .جهــت شــناخت بهتــر فرهنگهــای مختلــف
فــارس در هــر دوره نیــاز اســت تــا درههــا و مناطــق مختلــف بهصــورت جداگانــه مــورد ارزیابــی
قــرار گیرنــد و درنهایــت بــه تحلیلــی جامع رســید .نامنظم بــودن فعالیتهای باستانشناســی
در فــارس باعــث گردیــده تــا از یکطــرف ،بســیاری از مناطــق ،ماننــد شهرســتان بوانــات
همچنــان ناشــناخته باقــی بماننــد؛ از طرفــی در مناطقــی ماننــد مرودشــت کــه بیشــتر
پژوهشهــا در ایــن دشــت انجــام شــده ،تمرکــز بــر دورهای خــاص و یــا محوطههایــی
ً
خــاص بــوده اســت ،همچنیــن حــدود گســترش فرهنگهــا کامــا ناشــناخته اســت .بــا
توجــه بــه اهمیــت موضــوع ،حوضــهی رودخانــهی بوانــات در ســال  1394مــورد بررســی
باستانشناســی قــرار گرفــت کــه طــی آن ســفالهای دورهی نوســنگی از ســطح محوط ـهی
هرمنــگان 1شناســایی شــد (خانیپــور .)1394 ،پیــش از کاوش محوط ـهی هرمنــگان هیــچ
مطالعـهی باستانشناســی بــر روی اســتقرارهای نوســنگی منطقـهی بوانــات صــورت نگرفته
بــود و کاوشهــای صورتگرفتــه در نوســنگی فــارس ،شــامل کاوش تــل موشــکی (Vanden
 ،)Berghe, 1953-54; Fukai el al., 1973; Nishiaki, 2010aتــل جــری (Maeda,
 ،)1986; Nishiaki, 2010bتــل باکــون ب (علیــزاده1383 ،؛ ،)Alizadeh et al., 2004
تل بشی ( ،)Pollock et al., 2010تل نورآباد (Potts & Rustaei, 2006; Weeks et al.,
 ،)2006تــل رحمتآبــاد (عزیزیخرانقــی و همــکاران1391 ،؛ عزیزیخرانقــی و خانیپــور،
1393؛  )Azizi Kharanaghi et al., 2013و تــل قصراحمــد (عزیزیخرانقــی و همــکاران،
 )1391اســت.
ضــرورت و اهــداف پژوهــش :همانطــور کــه گفتــه شــد ،بــا توجــه بــه نیــاز مطالعــات
باستانشناســی درههــای مختلــف جهــت تحلیــل بهتــر فرهنگهــای نوســنگی فــارس،
کاوش محوطــهی هرمنــگان ضــروری بهنظــر رســید .ایــن محوطــه بــا هــدف شــناخت
شــاخصههای فرهنگــی و برهمکنشهــای منطقـهای و فرامنطقـهای حوضـهی رودخانـهی
بوانــات در دورهی نوســنگی مــورد کاوش قــرار گرفــت کــه در ایــن مقالــه ســعی بــرآن اســت تــا
بــه تحلیــل یافتههــای حاصــل از ایــن کاوش پرداختــه شــود.
پرســش و فرضیــات پژوهــش :مهمتریــن پرســشهای ایــن پژوهــش عبارتنــد از:
محوطــه هرمنــگان مربــوط بــه چــه دورهای اســت؟ ســاختارهای اقتصــادی مردمــان ســاکن
در ایــن محوطــه چگونــه بــوده و همچنیــن تعامــات فرهنگــی ایــن منطقــه بــا ســایر مناطــق
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تحتنفــوذ و گســترش فرهنــگ مشــابه چگونــه اســت؟ کــه بــا توجــه بــه پرسـشهای مطــرح
شــده ،فــرض بــر آن اســت کــه مــواد فرهنگــی محوطـهی هرمنــگان قابلمقایســه بــا دورهی
ُ
موشــکی حوضـهی رودخانـهی کــر ،یعنــی نیمـهی دوم هــزارهی هفتــم قبلازمیــاد بــوده کــه
بــا توجــه بــه تغییــرات اقلیمــی در ایــن برهـهی زمانــی ،بخشــی از نیازهــای اقتصــادی مردمان
نوســنگی شــمال فــارس را تأمیــن میکــرده اســت.
روش پژوهــش :بــا توجــه بــه موضــوع پژوهــش و متغیرهــای مــورد بررســی در آن ،روش
گــردآوری اطالعــات بهصــورت میدانــی و ابــزار جمـعآوری اطالعــات در ایــن تحقیــق کاوشهای
باستانشــناختی و گزارشــات و مقــاالت مرتبــط اســت .بــا توجــه بــه موضــوع پژوهــش ،اطالعات
مــورد نیــاز آن از طریــق مطالعـهی مقــاالت و اطالعــات کتابخانـهای جمـعآوریگردیــد.

موقعیت و توصیف محوطه

محوط ـهی هرمنــگان در غــرب روســتای جشــنیان ()UTM: 39 R 741396 - 3377711
در حوضــهی جنوبــی رودخانــهی بوانــات در ارتفــاع  2364متــر از ســطح دریــا واقــع شــده
اســت (تصاویــر  1و  .)2ایــن محوطــه در فروردیــن  1394طــی بررســی باستانشناســی بخــش
مرکــزی و مزایجــان بــه سرپرســتی مرتضی خانیپور شناســایی شــد (خانیپــور.)156 :1394 ،
محوطـهی هرمنــگان ،محوطـهای کوچــک با امتداد شــمالی-جنوبی اســت کــه بخشهای
جنوبــی و شــرقی آن در اثــر فعالیــت کشــاورزی از بیــن رفتــه و خــاک آن تــا عمــق نزدیــک بــه دو
متــر برداشــت شــده و در بخــش شــمالی محوطــه در دامنـهی تپهماهــور انباشــته شــده اســت.
اولیــن فصــل کاوش باستانشناســی محوطــهی هرمنــگان بهمــدت  45روز در اســفندماه
 1394و فروردیــن  1395انجــام پذیرفــت .مهمتریــن اهــداف کاوش عبارتانــداز :تعییــن
عرصــه و مشــخص کــردن حریــم محوطــه ،شــناخت توالــی اســتقراری ،ارائ ـهی گاهنــگاری
نســبی و مطلــق ،بررســی برهمکنشهــای منطقــهای و فرامنطقــهای هرمنــگان در دوران
اســتقراری ،مطالعــهی اســتخوانهای حیوانــی و نمونههــای گیاهــی بهدســتآمده از
الیههــای فرهنگــی مختلــف جهــت شــناخت رژیــم غذایــی و تغذیـهی ســاکنین و همچنیــن
پوشــش گیاهــی و گونههــای حیوانــی منطقــه در ادوار فرهنگــی مختلــف ،بررســی آثــار و

تصویــر  .1موقعیــت جغرافیایــی محوط ـهی
هرمنــگان (نگارنــدگان.)1396 ،
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تصویــر  .2چش ـمانداز حوض ـهی رودخان ـهی
بوانــات و موقعیــت محوط ـهی هرمنــگان
یپــور.)1394 ،
(خان 

تصویر  .3نمای کلی کارگاههای  1و  ،2معماریهای
دورهی نوســنگی محوط ـهی هرمنــگان (خانیپــور،
.)1394

شــواهد مبــادالت تجــاری و فرهنگــی بــا اســتناد بــه یافتههــای باستانشــناختی حاصــل از
کاوش و شــناخت کارکــرد محوطــه در دورههــای اســتقراری.
جهــت مشــخص نمــودن عرصـهی محوطــه ،چهــارده گمانــه بــه ابعــاد  1×1متــر و جهــت
کاوش ســه کارگاه بــا ابعــاد  8×8و  5×5و  4×4متــر ایجــاد گردیــد؛ درمجمــوع ،عمقــی در
حــدود یــک متــر کاوش شــد کــه منجــر بــه شــناخت الیههایــی از اواخــر هــزارهی هفتــم و اوایــل
هــزارهی ششــم قبلازمیــاد شــد .بــا توجــه بــه گمانههــای کاوش شــده ،امــروزه از عرص ـهی
محوطــه حــدود  2400مترمربــع باقیمانــده ،البتــه محوطه بهســمت جنوب گســترش داشــته
اســت کــه طــی ســالیان گذشــته جهــت عملیــات کشــاورزی و باغــداری بهکلــی نابــود شــده
اســت؛ بــا توجــه بــه وضعیــت موجــود ،میتــوان حــدس زد کــه روســتای نوســنگی هرمنــگان
کمتــر از نیــم هکتــار وســعت داشــته اســت (خانیپــور .)1395 ،بــا کاوش در کارگاه  ،1پــس از
برداشــت الیههــای ســطحی مضطــرب ،آثــار رد دیوارهــای معمــاری نمایــان شــد کــه شــامل
چندیــن فضــا بــا پــان راستگوشــه بــود (تصویــر  .)3دیوارهــا ،همگــی چینــه بــوده کــه ســطح
آنهــا انــدود شــده اســت .از ایــن کارگاه ســه اتــاق روبــه شــرق ،یــک فضــا روبــه جنــوب (عــرض
حــدود  220ســانتیمتر ،امــا ادام ـهی طــول آنکــه بهســمت جنــوب امتــداد داشــته ،تخریــب
شــده و طــول واقعــی آن مشــخص نیســت) ،یــک فضــای باریــک راهــرو ماننــد (عــرض حــدود
 1متــر و طــول  6متــر کــه البتــه طــول آن بهســمت جنــوب ادامــه داشــته کــه در ســالیان گذشــته
تخریــب شــد ه اســت) بــا جهــت شــمالی-جنوبی و فضــای بزرگــی در ســمت غربــی قــرار داشــت
ً
کــه بــا توجــه بهوجــود اجاقهــای متعــدد و پراکندگــی خاکســتر ،احتمــاال فضایــی جهــت
پختوپــز بــوده اســت .نکت ـهی جالبتوجــه در ایــن معمــاری ،فضــای شمالشــرقی کارگاه
بــود؛ در ایــن فضــا ،پــس از ســاخت دیوارهــای اصلــی بنــا ،دیوارهــای دیگــری چســبیده بــه
دیــوار اصلــی ســاخته و کــف آن نیــز بــا قلوهســنگ و خــاک کفســازی شــده کــه تنهــا بخــش
معمــاری بــوده کــه در آن از ســنگ اســتفاده شــده اســت .پــس از ســاخت این کــف و دیوارهای
ُ
داخلــی ،تمامــی ســطح دیوارهــا و کــف بــا خــاک اخــری انــدود و بــه رنــگ قرمــز درآمــده اســت؛
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عــرض ایــن فضــا  150ســانتیمتر بــوده و بهدلیــل تخریــب صــورت گرفتــه طــول واقعــی آن
مشــخص نیســت .در ادامــهی کاوش ،مشــخص شــد کــه در زیــر ایــن ســاختار معمــاری
نهشــتههای فرهنگــی شــامل اجاقهــای متعــدد ،خــاک حــرارت دیــده و خاکســتر وجــود دارد،
ضخامــت ایــن الیههــا کمتــر از  30ســانتیمتر بــود .در نتیجــه ،دو فــاز اســتقراری شناســایی
شــد؛ همانطــور کــه توضیــح داده شــد ،فــاز قدیمیتــر فاقــد معمــاری بــوده و وجــود اجاقهــا و
خاکســتر نشــان از عــدم یکجانشــینی در ایــن فــاز بــوده ،امــا در فاز جدیدتر که شــامل فضاهای
معمــاری اســت ،نشــان از یکجانشــینی و اســتقرار دائــم اســت .بــا کاوش در کارگاه  ،2پــس از
کاوش الیـهی ســطحی رد دیوارهــا نمایــان شــد کــه شــامل فضاهــای متعــددی بــود (تصویــر
 .)3در گوشـهی جنوبشــرقی کارگاه و در کنــار اتــاق منقــوش شــدهی کارگاه  1نیــز فضایــی بــا
ویژگیهــای معمــاری مشــابه ،شــامل دیوارهــای درونــی ،کفســازی و درنهایــت تزیین با گل
ُ
ً
اخــری شناســایی شــد کــه کامــا قرینــه هســتند؛ در شــمال این فضــا ،دو فضا کــه ورودی آنها
از ســمت شــمال بــوده نیــز شناســایی شــد .در زیــر ایــن معمــاری نیــز اجــاق ،خاک حــرارت دیده
و خاکســتر وجــود داشــت کــه هماننــد کارگاه قبــل نشــان از دو فــاز اســتقراری اســت.
بــا کاوش در کارگاه  ،3ســازههای حرارتدیــده آشــکار شــد؛ ســطح ســازه بــر اثــر حــرارت
زیــاد و مــداوم تــا حــدودی جوشــیده و بــه رنــگ ســبز درآمــده و متراکــم شــده بــود ،زیــر آن نیــز
خا کهــا براثــر حــرارت بــه رنــگ قرمــز درآمــده بودنــد .اطــراف ایــن ســازهی حرارتــی ،دیــوارهای
بــا ارتفــاع حــدود  15ســانتیمتر قــرار داشــته کــه بخشهــای زیــادی از آن تخریــب شــده و تنهــا
قســمت کمــی از آن در بخــش جنوبــی باقیمانــده اســت .بــا کاوش در اطــراف ایــن ســازه،
مشــخص گردیــد اطــراف آن بهوســیلهدیوارکهــای چین ـهای فضابنــدی شــده و هــر فضــا
کارکــرد مشــخصی داشــته اســت؛ بهطوریکــه در فضــای شمالشــرقی خــاک رس ســرند شــده
و در فضــای جنوبغربــی خاکســتر انباشــت شــده بــود .بــا توجــه بــه تغییــر بافــت و رنــگ خاک
بــر اثــر حــرارت مــداوم و همچنیــن یافتشــدن ســفال در اطــراف آن ،میتــوان احتمــال داد کــه
ایــن ســازه کــورهای از نــوع کورههــای اولیـهی بــاز بــوده کــه ســفالهای مردمــان هرمنــگان در
آن تولیــد میشــده اســت (تصاویــر  4و .)5

تصویــر  .4کــورهی بــاز اولیــه و تغییــرات بافــت آن
توســط حــرارت (خانیپــور.)1394 ،
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تصویــر  .5نمــای کلــی کارگاه  3و پــان کلــی کــورهی
یپــور.)1394 ،
ســفالگری (خان 

یافتههای کاوش

ســفال :ســفالهای محوطـهی هرمنــگان را میتــوان در کل بــه دو گــروه نخــودی و قرمــز
تقســیم نمــود کــه هــر گــروه را بــه دو دســتهی منقــوش و ســاده ،و از نظــر کیفیــت ســاخت
نیــز بــه دو گــروه ســفالهای متوســط و خشــن تفکیــک کــرد .آمیــزهی تمامــی ســفالها
گیاهــی بــوده ،ا گــر چــه در برخــی از نمونههــا آثــار مــواد معدنــی ،شــامل شـنریز یــا دانههــای
ریــز ســفید رنــگ دیــد ه میشــود؛ بــا توجــه بــه مطالعــات اولیــه ،بهدرســتی نمیتــوان گفــت
کــه ایــن آمیــزهی معدنــی بهطــور عمــد بــوده یــا بــر اثــر ناخالصــی ِگل ســفالگری بــه ســفالها
اضافــه شــده اســت .انــدازهی آمیزههــای گیاهــی نیــز متفــاوت بــوده ،بهطوریکــه در ســطح
و در خمیــرهی برخــی از ســفالها بهخصــوص نمونههــای خشــن فرورفتگیهایــی کــه
نشــاندهندهی آمیــزه گیاهــی اســت ،دیــده میشــود .از نظــر کیفیــت پخــت نیــز بــا توجــه
بــه اینکــه پخــت آنهــا در کــورهی بــاز صــورت گرفتــه ،مغــز ا کثــر آنهــا خاکســتری بــوده
کــه نشــان از عــدم پخــت کافــی ســفالها اســت .تکنیــک ســاخت ســفالها قابلتوجــه
بــوده ،بهطوریکــه در برخــی از ظــروف زاویــهدار بــر روی نیمــهی پایینــی ظــرف اثــرات
ً
ناهمواریهــای منظمــی کــه احتمــاال رد ســبد بــوده ،دیــده میشــود کــه پــس از قالبگیــری
ظــرف درون ســبد ،یــا بــا دســت مرطــوب ســطح را صــاف میکردهانــد و یــا بــر روی آن
پوشــش ِگلــی غلیظــی میدادهانــد .در برخــی نمونههــا کــه پوشــش کمتــری داده شــده
ً
و برخــی کــه بــر اثــر فرســایش پوشــش کلــی جــدا شــده ،کامــا اثــرات ســبد مشــخص اســت؛
جالــب اینجاســت کــه در ظــروف تنهــا نیمــهی پایینــی درون ســبد قالبگیــری شــده
اســت .در مقطــع برخــی از ســفالها ،خطــوط عمــودی دیــده میشــود کــه نشــان میدهــد
ایــن ســفالها بــا چنــد مرتبــه قــرار گرفتــن ورقههــای گل بــر روی هــم ،بدنــهی ظــروف
ً
شــکل گرفتهانــد .نقــوش عمومــا بــه بخــش فوقانــی و میانــی ظــروف محــدود شــدهاند
و اغلــب شــامل خطــوط افقــی و باندهایــی بــر لبــه و خطــوط مــورب یــا بهه ـم پیوســته بــا
الگوهــای خــاص میباشــند .خطــوط افقــی پلکانــی ،از دیگــر نقشهــای تزیینــی رایــج
در ایــن مجموعــه هســتند .رایجتریــن فــرم لبههــا ،باریــک یــا اندکــی بــه بیــرون متمایــل
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اســت ،ولــی لبههــای باریــک صــاف و ســاده نیــز رایــج میباشــند؛ ایــن لبههــا نیــز اغلــب بــا
باندهایــی تزییـن شــدهاند و در چنــد قطعــه نیــز در داخــل ظــرف نیــز خطــوط مــورب ترســیم
شــده اســت ،همچنیــن در بیــن ســفالها دو قطعــه ســفال بــا تزییــن چندرنــگ بهدســت
آمــد کــه قبــل از ایــن نیــز ســفالهای چنــد رنــگ از تــل نورآبــاد (;Potts & Rustaei, 2006
 )Weeks et al., 2006, 2013نیــز گــزارش شــده اســت .فرمهــای غالــب ســفالهای
هرمنــگان ،شــامل کاســههایی بــا لبــهی مســتقیم و ســاده یــا لیوانهــای ( )Beakerبــه
بیــرون خمیــده ،کاس ـههای بــا بدن ـهی زاوی ـهدار ( )Carinatedو خمرههــای دهانهگشــاد
ً
اســت .کفهــا مقعــر (گــود) یــا تخــت ،و مقطــع ظــروف عمومــا صــاف و منحنــی هســتند.
ً
ســفالهای هرمنــگان ،کامــا قابلمقایســه بــا ســفالهای تــل موشــکی بهخصــوص کارگاه
 TMBا( ،)Fukai et al., 1973تــل جــری ب ( ،)Nishiaki, 2010b: 125تــل بشــی
( ،)Pollock et al., 2010تــل کوش ـکهزار ( )Alden et al., 2004: 32-34و جدیدتریــن
الیههــای نوســنگی تپــهی رحمتآبــاد (عزیــزی خرانقــی و همــکاران1391 ،؛ عزیــزی
خرانقــی و خانیپــور1393 ،؛  )Azizi Kharanaghi et al., 2013هســتند (تصاویــر  6و
.)7
ً
مصنوعــات ســنگی :طــی کاوش صــورت گرفتــه ،تقریبــا از هم ـهی بافتارهــا ،مصنوعــات
ســنگی بهدســت آمــد کــه شــامل :تیغــه ،ریزتیغــه ،هندس ـیها ،تراشــه ،ســنگ مــادر ،متههــا
و دورریــز هســتند .بیشــتر مصنوعــات ســنگی محوط ـهی هرمنــگان ،تیغــه و تراشــه هســتند
کــه بــر روی یــک یــا دو لبــه روتــوش شــدهاند ،بــدون اینکــه تغییــر اساســی در شــکل قالــب
اصلــی آنهــا ایجادشــده باشــد؛ عالوهبــر ایــن ،بــرای تیغههــا و تراش ـهها بــا یــک یــا بیشــتر
لبــهی روتــوش شــده ،در بیشــتر مــوارد تیغههــای استفادهشــده و روتــوش شــده بیشــتر از
تیغههــای اســتفاده نشــده هســتند .در ُهرمنــگان ،چــرت و ابســیدین بهعنــوان مــواد خــام
اســتفاده شــدهاند؛ بههرحــال ،ابســیدین تنهــا در مقیــاس خیلــی محــدود اســتفاده شــده
اســت .نمونههایــی از ریزتیغههــای هندســی دربردارنــدهی هــر دو شــکل ذوزنقــهای و
هاللــی هســتند .همـهی ایــن مصنوعــات از تیغههــا ســاخته شــده و همگــی از چرتهایــی بــا

تصویــر  .6نمونــه ســفالهای محوط ـهی
هرمنــگان (خانیپــور.)1394 ،

تصویــر  .7طــرح نمونـهی ســفالهای محوطهی
هرمنــگان (طراح :زینب قاســمی).
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بافــت خــوب و ظریــف درســت شــده بودنــد .ریزتیغههــای ذوزنق ـهای از دیگــر محوطههــای
ُ
نوســنگی کاوش شــده در حوض ـهی رودخان ـهی کــر هــم شــناخته شــدهاند .در تــل موشــکی
( ،)Fukai et al., 1973تــل بشــی ( )Ghasidian et al., 2010و جــری (;Hori, 1989
 ،)Nishiaki, 2013هــر دو نــوع ذوزنقهایــی و هاللــی تائیــد شــدهاند؛ از تــل جــری ب ،تنهــا
نــوع ذوزنقـهای گــزارش شــده اســت .هــوری تأ کید میکند کــه ریزتیغههای ذوزنقـهای جری
ب ،کوچکتــر از آنهایــی هســتند کــه در موشــکی یافــت شــدهاند و پیشــنهاد میکنــد کــه
ایــن ممکــن اســت بخشــی از فرآینــد کوچــک نمــودن ایــن مصنوعــات باشــد (.)Hori, 1989
در موشــکی ،ریزتیغههــای هندســی در طــول توالــی بــه یــک نســبت شــایعتر هســتند (Fukai
 .)et al., 1973; Abe, 2011در محوط ـهی هرمنــگان نیــز بهماننــد موشــکی ،هندس ـیها
ن مصنوعــات بهعنــوان پرتــاب
رواج زیــادی دارنــد؛ بهطورکلــی فــرض برایــن اســت کــه اگــر ایـ 
شــونده بــر روی نــوک ســاحهای شــکار اســتفاده شــده بودنــد ،ایــن احتمــال وجــود دارد کــه
آنهــا پیــش از گــم شــدن یــا دور انداختــه شــدن بهمــدت زیــاد مــورد اســتفاده قــرار نگرفتــه
باشــند .درصــد بــاالی ابزارهــای شــکار ،یکــی از ویژگیهــای منحصربهفــرد ُهرمنــگان اســت.
ش صــورت گرفتــه ،اداوات ســنگی مختلفــی بهدســت آمــد کــه
ادوات ســنگی :طــی کاو 
شــامل سنگســاب ،دســتاس و کوبنــده هســتند (تصویــر  .)9مــواد خــام بــهکار رفتــه در
ســاخت ایــن ادوات ســنگی از ســنگ آهــک اســت کــه از حداقــل خردگــی و فرســایش در زمــان
اســتفاده بــرای آســیاب و آمادهســازی بقایــای گیاهــی را دارد .از ســه کارگاه کاوش شــده ،ایــن
ً
ادوات ســنگی بهدســت آمدهانــد .سنگســابها بــر روی ســنگهایی تقریبــا مــدور نامنظــم
ایجــاد شــدهاند و در واقــع بخــش زیریــن آنهــا ناصــاف بــوده کــه بــر روی زمیــن یا ســطح ثابت
قــرار میگرفتــه و ســطح آنهــا اغلــب مســطح یــا کمــی مقعــر بــوده کــه جــزو سنگســابهای
مســطح قابــل تقســیمبندی هســتند .کوبندههــای ســنگی در واقــع همــان قلوهســنگهای
بســتر رودخانــه بــوده کــه جهــت کوبیــدن و یــا خــرد کــردن بـهکار رفتــه و لــذا در روی بخشــی
از ســطح آن آثــار ضربــه و اســتفاده دیــده میشــود؛ همچنیــن چنــد دســتاس ســنگی بهدســت
آمــد ،در حقیقــت ایــن ادوات بخــش متحــرک و باالیــی کــه بهصــورت گویماننــد بــوده و
اغلــب بــر روی سنگســاب مــورد اســتفاده قــرار میگرفتــه اســت .دســتاسها را بــه دو دســتهی
دیسکیشــکل و غلتکیشــکل میتــوان تقســیم نمــود؛ دســتاسهای دیسکیشــکل بــر روی

تصویــر  .8نمون ـهی مصنوعــات ســنگی بهدســت
یپــور.)1394 ،
آمــده (خان 
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ســطح آن آثــار ســایش دیــده میشــود ،و در دســتاسهای غلتکیشــکل بــر ســطحهای
مختلــف آن آثــار ســاییدگی دیــده میشــود .در مــورد کارکــرد ایــن ادوات ســنگی ،نظــرات
ً
گوناگونــی وجــود دارد؛ امــا اکثــرا معتقدنــد کــه بیــن میــزان اســتفاده از دســتاس و سنگســاب
و از طرفــی ســطح کشــاورزی و تولیــد غــذا ارتباطــی تأمــل برانگیــز وجــود دارد (دارابــی:1395 ،
)17؛ بــر روی یکــی از سنگســابها و همچنیــن بــر روی دو مشــتهی بهدســت آمــده از
ُ
هرمنــگان آثــار قرمــزی گل اخــری دیــده میشــود و همچنیــن بــر روی کــف و دیوارهــای دو
ُ
ُ
فضــا آثــاری از منقــوش شــدن بهوســیلهی گل اخــری وجــود دارد .وجــود ِگل اخــری نشــان
ً
میدهــد احتمــاال ادوات ســنگی مــورد اســتفاده در هرمنــگان ،کارکــردی چندگانــه داشــتهاند
کــه پیــش از ایــن نیــز در برخــی از محوطههــا ،ماننــد تپــه ســراب (McDonald, 1979:
 ،)305تپــه چغــاگالن ( ،)Conard & Zeidi, 2013: 371تپــه قصراحمــد (عزیــزی خرانقی و
ُ
همــکاران )1391 ،و آثــار رنــگ قرمــز ِگل اخــرا بــر روی سنگســابها و دســتاسها دیــده شــده
اســت؛ بنابــر آنچــه گفتــه شــد ،میتــوان کارکــردی دوگانــه ،شــامل خــرد و نــرم کــردن مــواد
ُ
غذایــی و همچنیــن آمادهســازی ِگل اخــری بــرای ادوات ســنگی بهدسـتآمده از محوطـهی
هرمنــگان در نظــر گرفــت.
اشــیاء ریــز ِگلــی و ســنگی ،کارکردهــا و تفاســیر :از ســطح محوطــه و کاوش صــورت گرفتــه
 90عــدد شــئ ریــز از جنــس ِگل پختــه و ســنگ بهدســت آمــد .از نظــر شــکل ظاهــری ،ایــن
اشــیاء را میتــوان بــه گونههــای ِگــرد یــا کــروی ،دیســکی ،مخروطــی و هرمــی ،تقســیم کــرد.
نمونههــای دیســکی نیــز دارای تنــوع در شــکل ظاهــری هســتند ،برخــی دارای کــف تخــت
یــا کمــی مقعــر بــوده و ســطح بدنــه نیــز کمــی تــو رفتــه اســت؛ در برخــی قســمت روی شــئ
ً
کامــا تخــت بــوده و بعضــی دارای فرورفتگــی هســتند ،همچنیــن اکثــر نمونههــای دیســکی،
قســمتهای فرورفتــه آنهــا یــک پوشــش ســفیدرنگ بــر روی آن قــرار دارد (تصاویــر  10و
ً
 .)11در مــورد کارکــرد ایــن اشــیاء تفاســیر گوناگونــی شــده اســت ،ایــن اشــیاء قبــا بــا عنــوان
وســیلهی تزیینــی گــوش یــا بینــی ( )Fukai et al., 1973: 57-63و یــا زیورآالتــی بــرای
لــب ( ،)Hole, 1977: 236, 1987: 53; Delougaz & Kantor, 1996: 252وســیلهی

تصویــر  .9ادوات ســنگی بهدســت آمــده
(خانیپــور.)1394 ،
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تصویــر  .10نمون ـهی اشــیاء ریــز ِگلــی و ســنگی
یپــور.)1394 ،
(خان 

تصویــر  .11طــرح اشــیاء ریــز ِگلــی و ســنگی (طــراح:
زینــب قاســمی).

بــازی ( )Masson & Sarianidi, 1972: 42; Bernbeck, 2004و کاالشــمار (Schmandt

ف شــدهاند؛ ولــی در حقیقــت ،چنیــن کارکردهایــی هنــوز در هالهای
 )Besserat, 1992توصیـ 
از ابهــام قــرار دارنــد .بههرحــال چنیــن اشــیایی در روســتاهای اولیـهی بســیاری از :جیتــون در
ُ
ترکمنســتان ،ســنگچخماق و ســیلک تــا حوضـهی آبریــز رود کــر ،دشــت شوشــان و دهلــران،
ی شــدهاند ( .)Schmandt Besserat, 1992اشــیاء ریــز ِگلــی
بینالنهریــن و لوانــت ،شناســای 
ُ
و ســنگی (کاالشــمار؟) هرمنــگان قابلمقایســه بــا یافتههــای تــل موشــکی (Fukai et al.,
 ،)1973تــل بشــی ( ،)Pollock, 2010: 182کوشــکهزار ( )Alden et al., 2004: 44و
تپــه رحمتآبــاد (عزیــزی خرانقــی و همــکاران )1391 ،اســت .در بره ـهی زمانــی نیمــه دوم
هــزارهی هفتــم قبلازمیــاد ایــن یافتههــای فرهنگــی در مناطــق شــمالی فــارس بــه یکبــاره
زیــاد میشــود ،بهطوریکــه از ســه محوطــهی تــل موشــکی ،بشــی و هرمنــگان ،تعــداد
زیــادی از ایــن نــوع یافتههــا بهدســت آمــده اســت؛ بــا توجــه بــه حجــم یافتههــا و تنــوع آنهــا،
شــاید بتــوان برخــی از کارکردهــای پیشــنهاد شــده را رد نمــود .اولیــن نظــر کــه توســط برخــی
از پژوهشــگران ،ماننــد فوکایــی ارائــه شــده ،کارکــرد تزیینــی گــوش یــا بینــی اســت؛ در اینجــا
ذکــر دو نکت ـ ه الزم اســت ،اول اینکــه برخــی از نمونههــا بــا توجــه بــه شــکل ظاهــری مثــل
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مخروطیهــا ،نمیتوانســته بهعنــوان تزییــن اســتفاده شــود و از طرفــی طــی کاوش محــدود
هرمنــگان 90 ،نمونــه بهدســت آمــد ،پرســش اینجاســت کــه در ایــن فضــای محــدود چنــد
نفــر زندگــی میکردهانــد کــه ایــن تعــداد اشــیاء تزیینــی داشــتهاند .دومیــن نظــر ،کارکــردی
وســیلهای بــرای بــازی پیشــنهاد شــده اســت؛ اگــر ایــن فــرض را بپذیریــم ،ایــن تراکــم یافتـه
نشــان بــر ایــن اســت کــه مردمــان ایــن دوره ،اینهمــه بــه بــازی میپرداختهانــد و همچنیــن
بــا توجــه بــه محدودیتهــای مختلــف ایــن اشــیاء بــا همــهی ظرافــت ســاخت و تــراش
ً
نمونههــای ســنگی و حتــی تهی ـهی ســنگهای مرمــر ،صرفــا جهــت بــازی چنــدان منطقــی
نیســت .بــا تغییــرات اقلیمــی ایــن دوره و بــه طبــع آن ،تغییــرات معیشــتی صــورت گرفتــه کــه
نمــود آنرا در تغییــر مصنوعــات ســنگی و اســتخوانهای حیوانــی میبینیــم ،مردمــان ایــن
دوره بــا محدودیتهــا و مشــکالت زیــادی معیشــتی گریبانگیــر بــوده و کمتــر وقتــی جهــت
بــازی یــا ســاخت اشــیاء تزیینــی در چنیــن ســطح گســتردهای را داشــتهاند .در مــورد کاالشــمار
بودن این اشــیاء نیز نیاز اســت تا پژوهشهای بیشــتری صورت گیرد ،همچنین اســتفاده از
مطالعــات میانرشــتهای و آنالیــز ترکیبــات نمونههــای مختلــف میتوانــد بــه تأییــد یــا رد ایــن
نظریــه نیــز کمــک کنــد .زیــاد شــدن ایــن اشــیاء در نیمـهی دوم هــزارهی هفتــم قبلازمیــاد و
کــم شــدن آن در نیمـهی اول هــزارهی ششــم قبلازمیــاد تــا حــدودی همخوانــی معنــاداری
بــا تغییــرات معیشــتی دارد کــه نیــاز اســت در آینــده بــه ایــن مقولــه بیشــتر پرداختــه شــود.
یافت ههــای فلــزی :طــی کاوشهــای صــورت گرفتــه از دو کارگاه  1و  ،2یــک درفــش فلــزی
ً
(تصویــر  )12و چندیــن قطعــه ریــز فلــزی بهدســت آمــد کــه احتمــاال از جنــس مــس اســت؛
ً
نمونههــای مشــابه نیــز قبــا از کاوش تــل موشــکی ( )Fukai et al., 1973, 55–57نیــز
گــزارش شــده اســت .ایــن اشــیاء فلــزی در حقیقــت اولیــن نمونههــای اســتفاده از فلــز بــوده کــه
از معــادن مــس کــه بهصــورت رگههــای خالــص طبیعــی وجــود داشــته ،اســتخراج و بــا تکنیــک
چکـشکاری ساختهشــدهاند کــه از دو محوطـهی هرمنــگان و موشــکی شناســایی شــده اســت؛
همچنیــن مشــابه ایــن نمونــه درفشهــا از تــل بشــی ( )Javari et al., 2010: 200نیــز گــزارش
شــده ،امــا نمونههــای بشــی بهدلیــل مشــخص نبــودن الیههــای آن نمیتــوان بــه قطعیــت
گفــت کــه مربــوط بــه ایــن دوره یــا دورهی باکون هســتند .انجام مطالعــات متالوگرافی میتواند
کمــک شــایانی بــه شــناخت مــا از اولیــن نمونههــای فلزگــری نماییــد.
مهرههــای تزیینــی صدفــی :طــی کاشهــای صــورت گرفتــه ،بررســی ســطحی و
ً
ســرند خا کهــا تعــداد  16مهــرهی ســفید و  1مهــرهی ســبز رنــگ بهدســت آمــد کــه احتمــاال
نمونههــای ســفید رنــگ از صــدف ســاخته شــدهاند (تصویــر  .)13از نظــر شــکل ظاهــری،
ً
 15نمون ـهی آنهــا کامــا گــرد بــوده و در مرکــز آنهــا نیــز ســوراخی وجــود دارد کــه انــدازهی
قطــر آنهــا بیــن  10تــا  5میلیمتــر متغیــر بــوده و همچنیــن ضخامــت آنهــا نیــز کمتــر از 3
میلیمتــر اســت .دو نمونــه از آنهــا نیــز بهشــکل اســتوانهی بســیار ریــز بــوده کــه قطــر هــر دو
 3میلیمتــر ،طــول یکــی همگــی  7میلیمتــر ،طــول دیگــری  5میلیمتــر و ضخامــت هــر دو
در حــدود  1میلیمتــر بــوده و بــر ســطح آنهــا شــیارهایی وجــود دارد .بــر روی یکــی از نمونـهی
ُ
مهرههــای نــوع ِگــرد ،آثــار رنــگ قرمــز ِگل اخــری دیــده میشــود .بــا توجــه بــه اینکــه ایــن
مهرههــا در بافتهــا و فضاهــای مختلــف بهدســت آمــد و پراکنــش آنهــا از الگــوی خاصــی
تبعیــت نمیکنــد ،نمیتــوان بهطــور قطــع کارکــرد آنهــا را مشــخص نمــود؛ امــا بــا توجــه
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بهدســت آمــدن از دیگــر محوطههــا و همگــی بــا اتفاقنظــر ،بــرای آنهــا کارکــرد تزیینــی در
نظــر گرفتهانــد ،میتــوان احتمــال داد کــه ایــن اشــیاء نیــز بهعنــوان مهرههــای تزیینــی در
ایــن محوطــه مــورد اســتفاده بــوده اســت .نمونهی چنیــن مهرههایــی از تل موشــکی (Fukai
 )et al., 1973: PL. XLو تــل بشــی ( )Javari et al., 2010: 193نیــز گــزارش شــده اســت.

برهمکنشهای منطقهای و فرامنطقهای محوطهی هرمنگان

در فــارس از نیمـهی دوم هــزارهی هفتــم قبلازمیــاد تا پایان دورهی نوســنگی ،شــاهد افزایش
ُ
اســتقرارها هســتیم؛ اگرچــه بیشــتر محوطههــای معرفــی شــده در حوضـهی رود کــر قــرار دارنــد،
جهــت درک بهتــر نوســنگی بایســتی دیگــر درههای فــارس نیز مورد بررســی قرار گیرنــد (Weeks
ُ
 .)et al., 2006سفالهای گزارش شده از حوضهی رود کر و پلوار (Vanden Berghe, 1953-
 ،)54; Fukai el al., 1973; Sumner, 1972; 1977; Azizi Kharanahgi, 2013کازرون
و شــیراز ( ،)Sumner, 1977ارســنجان ( ،)Ikeda, 1979منطق ـهی ممســنی (Weeks et al.,
 ،)2006; 2013; Zeidi et al., 2006; McCall, 2009درهی رود قرهآغــاج (عزیزیخرانقــی،
1389؛ عزیزیخرانقــی و همــکاران 1391؛  )Bernbeck et al., 2005و درههــای فســا و داراب
( )Miroschedji, 1972تنوع گســتردهای از ســفالهای منقوش ،تشــابهات اساســی در فرآیند
ت در فرم ســفالها را نشــان میدهند ( .)Petrie, 2011محوطههای
تکنیکی تولید و محدوی 
ً
شناســایی شــده ،عمومــا تپههــای اســتقراری کوچکــی هســتند کــه کمتــر از یــک هکتــار وســعت
دارنــد و بیشــتر در درههـ ا قــرار دارنــد؛ تعــداد محوطههــای ثبــت شــده بهصــورت قابلتوجهــی از
دورههــای قدیمــی بــه آخریــن فازهــای نوســنگی ،افزایــش مییابــد (.)Weeks et al., 2013
برهــهی زمانــی حــدود  6350تــا  5600ق.م .در منطقــهی فــارس تحتعنــوان «دورههــای
موشــکی و جــری» معرفــی شــده کــه جهــت درک منشــأ و توســعه ایــن جوامــع بحثهــای
مکــرری را از ده ـهی  1950م .تــا بهحــال بههمــراه داشــته اســت (علیــزاده1383 ،؛ خانیپــور
و نیکنامــی1396 ،؛Vanden Berghe 1953-54; Fukai el al., 1973; Sumner, 1977;,
)Maeda 1986; Alizadeh, 2004; Alizadeh et al., 2004; Nishiaki 2010 a, b؛ بــا
اینوجــود ،در دهـهی گذشــته فــاز فرهنگی بشــی در فاصلهی گــذر از دورهی موشــکی به جری
پیشــنهاد شــده اســت ( .)Pollock el al., 2010یافتههــای فرهنگــی موجــود ،نشــاندهندهی
مجموعــهای از تغییــرات اجتماعی-اقتصــادی از دورهی موشــکی بــه جــری اســت؛ یکــی از
ً
برجســتهترین آنهــا ،مربــوط بــه الگوهــای معیشــتی بــوده کــه ظاهــرا در آن یــک روش زندگــی
کمتحــرک در دورهی موشــکی بــا فعالیتهــای اســتقراری ُپرتحرکتــری در دورههــای بعــدی
جایگزیــن میشــود ( .)Sumner, 1977; Hole, 1987: 54الیهنــگاری و بقایــای معمــاری،
وجــود ریزتیغههــای هندســی و وجــود اســتخوان حیوانــات وحشــی ،بهخصــوص اسبســانان،
نشــاندهندهی اســتقراری فصلی و متناوب در تل موشــکی اســت که ســپس با معماری ثابت
و اســتقرار دائــم در تــل جــری ب جایگزیــن شــده اســت (.)Nishiaki & Mashkour, 2006
ایــن موضــوع نیــز در هرمنــگان دیــده میشــود؛ عــدم وجــود معمــاری ،وجــود اجاقهــای متعــدد
نزدیــک بههــم ،پراکندگــی خاکســتر و ضخامــت کــم نهشــتهها نیــز بیانگــر اســتقراری فصلــی
اســت کــه در فــاز جدیدتــر معمــاری منســجم بــا پــان مستطیلشــکل بــا خانههایی با چنــد اتاق
کــه از چینــه ســاخته و انــدود شــدهاند ،جایگزیــن شــده کــه داللــت بــر یــک اســتقرار دائــم دارد.
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هیــچ اســتخوان گوســفند اهلــی در ُتــل موشــکی ( )Mashkour et al., 2006یــا الیههــای
اولیــهی ُتــل َبشــی شناســایی نشــده ،امــا گوســفند در دورهی جــری در ُتلهــای جــری ب
ً
و َبشــی ظاهــر میشــوند و تقریبــا تعــداد اســتخوانهای بــز و گوســفند در ایــن دوره باهــم
برابــر اســت ( .)Mashkour & Bailon, 2010حــدود  %90مجموعههــای اســتخوانی
ُ
نهشــتههای نوســنگی ُتــل نورآبــاد ،هماننــد دورهی جــری در حوضــهی رود کــر ،بــز اهلــی
ً
بــوده و درصــد کمــی نیــز گاو اهلــی و خــوک (احتمــاال وحشــی) دیــده میشــود (Mashkour,
 .)2006اســتخوانهای غــزال در ُتــل نورآبــاد و ُتــل اســپید در ممســنی از دوره نوســنگی تــا
عصــر مفــر غ بهکلــی غایــب اســت کــه نشــاندهندهی تفاوتهــا و تنــوع منطقــهای در
ُ
مجموعههــای اســتخوانی در دورهی نوســنگی نســبت بــه حوضــهی رود کــر میباشــد
( .)Mashkour, 2006: 138خوشــبختانه طــی کاوش محوطـهی هرمنــگان مقــدار فراوانــی
نمونههــای اســتخوان حیوانــی بهدســت آمــد کــه بــهزودی مطالعــه و نتایــج آن منتشــر
خواهــد شــد؛ بررس ـیهای اولیــه ،وجــود اســتخوان حیوانــات وحشــی را نشــان میدهــد .بــا
توجــه بــه تفاوتهــای اقلیمــی و منظــری بوانــات نســبت بــه دشــت مرودشــت و ممســنی،
بررســی و مطالعـهی اســتخوانهای حیوانــی میتوانــد تفاوتهــای منطقـهای را در اســتفاده
از حیوانــات مختلــف مشــخص نمایــد.
مطالعــهی بقایــای گیاهــی از محوطههــای دورهی نوســنگی باســفال فــارس ،نشــان
میدهــد طیفــی از غــات و حبوبــات اهلــی معمــول در دیگــر محوطـهی نوســنگی ایــران مــورد
اســتفاده قــرار گرفتهانــد .نمونههــای گیاهــی بهدس ـتآمده از ُتــل َبشــیُ ،تــل موشــکی و ُتــل
جــری الــف ،نشــاندهندهی ِکشــت گنــدم اینکــورن ،گنــدم نــان و جــو دو ردیفــه و جمـعآوری
ً
گونههــای وحشــی پســته و بــادام و دیگــر گونههــای علــف هــرز کــه احتمــاال در داخــل
فضــوالت حیوانــی کــه بهعنــوان ســوخت اســتفاده میشــده ،شــامل میشــود (Kimiaie,
ً
)2010؛ امــا بهرهبــرداری از گنــدم ایمــر و احتمــاال جــو ش ـشردیفه خیلــی مشــخص نیســت
( .)Miller & Kimiaie, 2006در دورهی موشــکی برداشــت محصــوالت بــه بــارش بــاران
در کشــاورزی دیــم و آبیــاری در مقیــاس کوچــک در نواحــی نزدیــک بــه چشــمهها بســتگی
داشــت؛ همانگونــه کــه ســامنر توضیــح میدهــد ،در دورهی جــری کشــاورزی آبــی بــر مبنــای
ُ
ایجــاد کانالهایــی از رود کــر ،اولیــن شــیوهی بهرهبــرداری محوطههــا از آب رودخانــه بــوده
اســت ،ایــن شــیوه در دورهی شــمسآباد در نیمـهی دوم هــزارهی ششــم قبلازمیــاد توســعه
و گســترش یافــت (.)Sumner, 1990: 97–99; Sumner, 1994: 52
ً
از دیگــر جنبههــای مــواد فرهنگــی ایــن محوطههــا ،تعــداد تقریبــا انــدک ابزارهــای
ســنگی شــاخص بــرای محوطههــای نوســنگی ،از قبیــل ریــز ابزارهــای هندســی و تیغههــای
کنگــرهدار و تیغههــا داس اســت ( .)Fukai et al., 1973; Ghasidian et al., 2010ایــن
مصنوعــات نشــاندهندهی تمایــل بــه اســتفاده از منابــع ســنگ خــام محلــی را در محوطـهی
هرمنــگان و دیگــر محوطههــای همزمــان نشــان میدهنــد و اســتفاده از ســنگ ابســیدین
بســیار محــدود بــوده اســت (Fukai et al., 1973: 37; Alden et al., 2004: 42; Weeks
 .)et al., 2006: 63بــا توجــه بــه تکنولــوژی مصنوعــات ســنگی محوط ـهی هرمنــگان کــه
پیشتــر توضیــح داده شــد ،اســتفادهی گســترده از مصنوعــات ســنگی هندســی ،ممکــن
اســت بــه بازتابــی از اهمیــت شــکار در محوط ـهی هرمنــگان و موشــکی تفســیر شــود .ظهــور
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مصنوعــات ســنگی هندســی ،یــک پدیــدهی محلــی نیســت و در تمــام خاورمیانــه دیــده
میشــود .بهخصــوص ذوزنق ـهایَ ،نهتنهــا در محوطههــای همزمــان منطق ـهی زاگــرس،
بلکــه تــا نواحــی دوردســت شــمال و شــرق از قفقــاز تــا لوانــت پراکندهانــد (& Kozlowski
 .)Aurenche, 2005; Nishiaki et al., 2015ایــن پدیــده را بایــد بــا نگاهــی فرامنطقـهای و
عوامــل اقلیمــی جهانــی موردتوجــه قــرار داد؛ ایــن پدیــدهی مبهــم اقتصــادی در آغــاز هــزارهی
ششــم قبلازمیــاد زمانیکــه اقتصــاد مبتنیبــر کشــاورزی بهصــورت کامــل فراگیــر شــده،
متوقــف شــد و در ایــن مرحلــه ،تیغههــای داس بــه فراوانــی دیــده میشــود کــه در محوطـهی
جــری ایــن موضــوع را بهخوبــی میتــوان مشــاهده کــرد.
پدیــدهی فرهنگــی متمایــزی کــه در محوطههــای هرمنــگان و موشــکی رخ داده،
ً
احتمــاال میتوانســته بــه تغییــرات و وخامــت ناگهانــی «اقلیمــی» مربــوط باشــد؛ اگرچــه
تنهــا شــواهد محــدودی از ایــن موضــوع حمایــت میکننــد (Weeks, 2013; Nishiaki,
 .)2010رویــداد ســردی و خشــکی هــوا بهمــدت چنــد صــد ســال بهطــول انجامیــد و در
حــدود  6200قبلازمیــاد ایــن شــرایط بهبــود یافتــه اســت (& Clarke el al., 2004; Alley
ً
 .)Aguslsdotiir, 2005تغییــرات فرهنگــی ،احتمــاال منعکسکننــدهی وخامــت و یــا بهبــود
شــرایط اقلیمــی بــوده کــه بهطــور گســترده در ســوابق باستانشناســی خاورمیانــه ثبــت شــده
اســت ( .)Weninger et al., 2006; Bcrgcr & Guilainc, 2009ایــن تغییــرات اقلیمــی
بهاحتمــال زیــاد تأثیــر مســتقیمی بــر اســتراتژیهای اقتصادی-اجتماعــی جوامــع نوســنگی
فــارس داشــته اســت .ممکــن اســت فقــدان اســتخوان گوســفند در تــل موشــکی و افزایــش
آن در تــل جــری ب ،نشــاندهندهی یــک تغییــر اقلیمــی از شــرایط خشــک بــه مرطوبتــر
باشــد ()Mashkour et al., 2006: 105؛ بههرحــال رابطــهی فرهنــگ و شــرایط اقلیمــی
تنهــا یکــی از مدلهایــی اســت کــه میتــوان بــا آن تغییــرات فرهنگــی را توضیــح داد و ایــن
ً
مشــخصا بــه مطالعــات بیشــتری نیــاز دارد .بســیاری از باستانشناســان اعتقــاد دارنــد کــه بــا
تغییــرات شــدید اقلیمــی در  6200قب ـلاز میــاد جوامــع نوســنگی بــه ســازگاری جدیــدی نیــاز
داشــتهاند .ممکــن اســت بعضــی از آنهــا بــه مناطقــی بــا شــرایط اقلیمــی بهتــر کــوچ کــرده
ً
باشــند ،درحالیکــه احتمــاال دیگــر جوامــع راهبردهــای جدیــدی را بــرای امــرار معــاش ،همانند
شــکار و جمــعآوری خــوراک بهجــای کشــاورزی در پیــش گرفتهانــد (.)Nishiaki, 2010a
مــواد فرهنگــی محوطـهی هرمنــگان بــه فهــم مــا از تنــوع ســفالی ،گاهنــگاری و جغرافیایــی
از دورهی موشــکی (جوامــع شــکارورز) میافزایــد و بــه شــناخت بیشــتر جنبههــای تکنیکــی
و فرهنگــی جامعــهی دورهی نوســنگی ،شــامل :ســازمان تولیــد ســفال ،مبــادالت راه دور،
الگوهــای معیشــتی و تولیــد مصنوعــات ســنگی در ایــن ناحیــه کمــک مینمایــد .بهنظــر
میرســد بــا توجــه بــه تغییــرات اقلیمــی در اواســط هــزارهی هفتــم قبلازمیــاد و بهبــود آن
در تغییراتــی در الگوهــای اســتقراری ایــن دوره شــاهد هســتیم .در حــدود  6350ق.م .بــا
تغییــرات اقلیمــی ،مردمــان نوســنگی فــارس جهــت تأمیــن بخشــی از نیازهــای خــود در فصــل
مناســب بــه حوض ـهی رودخانــه بوانــات کــوچ میکردهانــد؛ فــاز قدیمیتــر هرمنــگان نشــان
میدهــد کــه مردمــان نیمهیکجانشــین در فصــول خاصــی از ســال در ایــن محــل مســتقر
شــدهاند .پــس از بهبــود اقلیــم پــس از  6200ق.م .بــا ســاخت معمــاری کــه در فــاز جدیدتــر
محوط ـهی هرمنــگان وجــود دارد بهطــور دائــم ســاکن شــدهاند.
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بــا گمانهزنــی و کاوشهــای صــورت گرفتــه در محوط ـهی هرمنــگان ،مشــخص گردیــد کــه
بخــش جنوبــی آن بهکلــی از بیــن رفتــه و امــروزه کمتــر از  2400مترمربــع از آن باقیمانــده
اســت .کاوشهــا نشــان داد کــه در ایــن محوطــه دو مرحلــهی اســتقراری وجــود دارد؛ در
مرحلـهی قدیمیتــر عــدم وجــود معمــاری و همچنیــن وجــود اجاقهــای متعــدد و پراکندگــی
ً
خاکســتر ،نشــان از عــدم یکجانشــینی و احتمــاال کــوچرو بــودن دارد .بــر روی ایــن نهشــتهها،
معمــاری چینــهای شــامل اتاقهــا و فضاهــای متعــدد شناســایی شــد کــه دیوارهــا انــدود
ُ
شــدهاند ،همچنیــن دیوارهــای دو اتــاق بهوســیلهی گل اخــری بــه رنــگ قرمــز درآمدهانــد؛
متأســفانه بــر اثــر خا کبــرداری غیرمجــاز بیشــتر ایــن اتاقهــا تخریــب شــدهاند کــه باعــث
شــده نتــوان تحلیــل درســت و قاطعــی از کارکــرد ایــن فضاهــا داشــت .همچنیــن یــک ســازهی
ً
حرارتــی کــه احتمــاال از نــوع کورههــای اولی ـهی بــاز میباشــد ،شناســایی شــد کــه تــا کنــون
ش از ایــن از محوطههــای نوســنگی فــارس گــزارش نشــده اســت .حرارتدیدگــی ســطح
پی ـ 
کــوره و همچنیــن انباش ـتهای خاکســتر در گوش ـهی ایــن ســازه ،نشــان میدهــد کــه مــدت
طوالنــی از ایــن ســازه جهــت پخــت اســتفاده میشــده کــه البتــه بایــد اشــاره کــرد کــه ایــن کــوره
همزمــان بــا فــاز جدیــد محوطــه اســت؛ جهــت تشــخیص الگوهــای مبــادالت اقتصــادی-
اجتماعــی تعییــن دقیــق مــکان تولیــد ســفال از اهمیــت ویــژهای برخــوردار اســت .پراکندگــی
جمعیــت ،منابــع موجــود ،مکانیزمهــای مبادالتــی ،تولیــد خانگــی خودبســنده و فقــدان
کنتــرل اداری ،همگــی در شــکلگیری الگــو مکانــی تشــکیالت تولیــد نقــش داشــتهاند.
فراوانــی ســفال و کــم بــودن کارگاههــا و کورههــا باعــث شــده تــا بیشــتر پژوهشهــا بــرروی
مطالعـهی ســفالها صــورت پذیــرد .شناســایی ایــن کــوره میتوانــد جهــت شــناخت ســازمان
تولیــد ســفال در جوامــع نوســنگی فــارس و همچنیــن شــناخت کورههــای اولیــهی ایــران
ُ
کمــک نمایــد .بــا مقایس ـهی یافتههــای ایــن محوطــه بــا محوطههــای حوض ـهی رود کــر
ً
ازجملــه :تــل موشــکی ،تــل جــری ،تــل بشــی ،رحمتآبــاد و کوشــکهزار ،احتمــاال هــر دو
مرحل ـهی شناســایی شــده مربــوط بــه حــدود  6350ق.م .بــوده کــه تــا حــدود  6000ق.م.
ادامــه داشــته اســت .بــا توجــه بــه تغییــرات اقلیمــی در اواســط هــزارهی هفتــم قبلازمیــاد
و بهبــود آن در  6200ق.م .تغییراتــی در الگوهــای اســتقراری ایــن دوره شــاهد هســتیم .در
ایــن دوره جوامــع نوســنگی از دشـتها بــه دیگــر درههــای میانکوهــی مهاجــرت میکننــد کــه
محوطـهی هرمنــگان در حوضـهی رودخانـهی بوانــات یکــی از ایــن محوطههــا بــوده کــه از
دش ـتهای کمارتفاعتــر بــه ایــن منطقــه کــوچ کــرده و پــس از مدتــی بهطــور دائــم مســتقر
شــدهاند .در واقــع محوطـهی هرمنــگان تأمینکننــده بخشــی از نیازهــای اقتصــادی مردمــان
نیمـهی دوم هــزارهی هفتــم قبلازمیــاد فــارس بــوده کــه مدتــی از ســال را در ایــن منطقــه بــه
شــکار میپرداختهانــد .انجــام مطالعــات آزمایشــگاهی و تکمیلــی بــر روی یافتههــا میتوانــد
آ گاهــی مــا را نســبت بــه دورهی نوســنگی بــا ســفال فــارس روش ـنتر نمایــد.

سپاسگزاری

در ابتــدا الزم میدانیــم از فرمانــدار محتــرم شهرســتان بوانــات جنــاب آقــای محمــد اســدالهی
جهــت تأمیــن اعتبــار بودجـهی کاوش ،ســرکارخانم دکتر حمیده چوبک (ریاســت محترم وقت
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پژوهشــکده باستانشناســی) ،از جنــاب آقــای دکتــر علیرضــا ســرداریزارچی (مشــاور علمــی و
راهبــردی کاوش) ،جنــاب آقــای امیــر حیــدری (نماینــدهی محتــرم اداره کل میراثفرهنگــی،
صنایعدســتی و گردشــگری فــارس) ،جنــاب آقــای پوراســد و جنــاب آقــای خدابنــده از میــراث
فرهنگــی بوانــات ،اعضــای تیــم کاوش :آقایــان حبیــب عمــادی و افشــین اکبــری و خانمهــا
زینــب هــادی ،شــیما پورمومنــی ،مرضیــه خضرحیــدری و از ســرکار خانــم زینــب قاســمی جهــت
طراحــی یافتههــای کاوش قدرانــی نماییــم .از دکتــر محمدحسـنعزیزی خرانقــی ،دکتــر ســجاد
علیبیگــی و دکتــر محمدامیــن میرقــادری ،جهــت راهنمایــی ،بازخوانــی متــن مقالــه و ارائـهی
پیشــنهادهای ســازنده و در اختیــار نهــادن برخــی منابــع قدردانــی مینماییــم؛ همچنیــن از
دکتــر ماساشــی آبــه ،جهــت مطالعـهی مصنوعــات ســنگی و دکتــر ســجی اریــا ،جهــت مطالعـهی
نمون ـهی اســتخوانهای حیوانــی بهدســت آمــده از کاوش سپاســگزاری مینماییــم.
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