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چکیده

موضــوع اصلـ ِـی دورهبنــدی و گاهشناسـ ِـی باستانشــناختی ،مســألهی شـ
ـاخصههای زمانــی و مکانـ ِـی  .Iدانشــجوی دکتــرای باستانشناســی
ِ
ـزاء ســازندهی محوطههــای باســتانی بهعنــوان دانشــگاه بوعلیســینا.
موادفرهنگیســت .برهمیناســاس ،اجـ ِ
ـای ِ
مجموعههـ ِ
تشــابهاتفرهنگی ،از اهمیــت باالیــی برخوردارنــد؛ و هرگونــه خطایــی در  .IIدانشــیار گروه باستانشناســی دانشگاه
مــواد بنیادیــن مقایســهی
ِ
بوعلیسینا (نویسندهی مسئول).

تر مکانــی و زمانــی
تشــخیص شــاخص بــودن آنهــا ،انعـ
ـکاس مســتقیمی در الگویابیهــای گســترده ِ
ً
کمیــت نســبتا خــوب فعالیتهــای باستان
خواهــد داشــت .بــ ا وجــود
ِ
شــناختی مرکــز فــات ایــران در  .IIIاســتادیار گــروه باستانشناســی
ِ
ً
ـای اخیــر ،گاهنگاریهــا و دورهبندیهــای صورتگرفتــه بــرای پیشازتاریــخ منطقــه کــه عمومــا دانشــگاه آزاد اســامی واحــد ورامیــن-
دهههـ ِ
ِ
متکیبــر تقســیمبندی بی ـشاز هشــتاد ســالهی ســیلک کاشــان هســتند ،تغییــر چندانــی نکردهانــد؛ پیشــوا.
ِ
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 .1ایــن مقالــه برگرفتــه از رســالهی دکتــرا باعنــوان:
ِ
ِ
ـای
جغرافیایــی
«الگــوی
انتشــار نوآوریهـ ِ
ِ
ِ
ـات اخیــر ،نشــاندهندهی ناتوانــی آنهــا در ارائ ـهی تصویــری
ایــران صورتگرفتــه ،امــا نتایـ ِـج مطالعـ ِ
ـزی ایــران (در
ـ
مرک
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در
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س
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سبکشـ
ِ
ِ
ِ
ـی ادوار مختلــف پی ـشاز تاریخــی منطقــه اســت .ا ز همی ـنرو ،بهنظــر نیمــهی دوم هــزارهی چهــارم ق.م« ،).مجیــد
روشــن از فرآینــد تحــوالت فرهنگـ ِ
راهنمایــی عبــاس مترجــم و
ضیغمــی» کــه به
ِ
تحوالت گاهشناســانهی منطقه و
تحلیل فرآیند
میرســدکه تجزی هو
رویکردهای حاکمبر آن ،ســنجش
ِ
ِ
ِ
مشــاورهی روحاهلل یوسفی ُزشــک؛ در گــروه
ـیمات پیشــین باستانشناســی دانشــگاه بوعلیســینا تهیــه و
کیفیــت دورهبندیهــا و تقســیمات گاهشـ
ـناختی صورتگرفتــه و چرایـ ِـی عدمتغییــر تقسـ ِ
ِ
تنظیــم شــده اســت.
و ناکامـ ِـی تالشهــای انجامشــده تــا بــه امــروز ،موضوعــات مهمــی هســتند کــه پاس ـخگویی بهآنهــا
ت کــه
بــرای اصــاح و تغییـ ِـر رویکردهــا و تقســیمات ارائهشــده ،ضروریســت .محتملتریــن گزینــه آنسـ 
ضعــف در مبانــی نظــری و اصــول فعالیتهــای میدانی باستانشناســی را عامل چنیــن اتفاقاتی بدانیم؛
ـدت
امــا ،نتایـ ِـج تحلیلهایــی کــه برمبنــای سـ
ـنجش فرآینــد تحــول فعالیتهــای پژوهشــی طوالنیمـ ِ
ِ
منطقــه ،د ر مقایســهبــا تحــوالت تعاریــف و رویکردهــای نظــری و عملــی باستانشناســی اروپــا و آمریــکا
بهدســت آمدهانــد ،نشــاندهندهی آنســتکــه ایــن عــدم موفقیــت ،عالوهبــر مــواردفــوق ،بهواســطهی
بیتوجهیبــه رویدادهــای فرهنگــی کوتاهمــدت و برداش ـتهای ضعیــف و انعطافناپذیـ ِـر هنجــاری
ـول تغییــرات
ـرن گذشــته ،بهواســطهی حصـ ِ
ـوم فرهنــگ ،حاصــلآمدهانــد؛ چراکــه در طــول قـ ِ
از مفهـ ِ
ـود
تغییر فرهنگی ،گاهشناســی و دورهبندی،
بســیار در تعریف مفاهیم ِ
مطالعات باستانشــناختی بهسـ ِ
ِ
زمانی کوتاهمدتتر ،از
ـدن
ِ
بهرســمیت شــناخته شـ ِ
تمایزات درونمنطقهای و محوطهای ،و معیارهای ِ
َ
مرزهای فرهنگی در ابعــاد زمانی
ـیالیت
تعاریــف انعطافناپذیـ ِـر هنجــاری فاصلـ ه گرفتــه؛ و بــا
پذیرش سـ ِ
ِ
ِ
و مکانــی آن ،بــر دقتنظـ ِـر خــود در تشــخیص و تمییــز فرآیندهــای فرهنگــی افزودهانــد .دراینمیــان
خطاهــای فراوانــی در
نظیــر میمونآبــاد نیــز ،منجربــه آشــکار شــدن
تــداوم مطالعــات کاوشهایــی
ِ
ِ
ِ
ـوالت درونمنطقـهای شــده که تأ کید مجــددی بر ضرورت بازبینـ ِـی مطالعات و
گاهشناســی و فرآینــد تحـ ِ
ـزی ایــران دارد.
تقســیمبندیهای گذشــتهی پیشازتاریــخ فالتمرکـ ِ
کلیــدواژگان :دورهبنــدی ،هــزارهی چهــارم قبلازمیــاد ،فالتمرکــزی ،تپــه ســیلک ،تپــه
میمونآبــاد ،باستانشناســی ایــران.

amotarjem@gmail.com
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مقدمه

هــای باستانشــناختی در مرکــز فــات ایــران یــا آنچــه کــه
حــدود ًیــک قــرن از آغــاز فعالیت ِ
ً
ـزی ایــران گفتــه میشــود ،گذشــته و قطعــا حجــم دادههــای گردآوریشــده،
اصطالحــا فالتمرکـ ِ
بهویــژه از ادوار پیشازتاریخــی منطقــه ،قابلمقایســ ه بــا مقاطــع آغازیــن ایــن فعالیتهــا در
محوطههایــی نظیــر :چشــمهعلی ،تپهحصــار و ســیلک نیســت؛ امــا بهنظرمیرســد کــه باوجــود
ً
کمیـ ِـت نســبتا خــوب فعالیتهــا و صــرف زمــان و هزینههــای بســیار ،رشــد همگونــی در همگــی
زمینههــای مطالعاتــی ممکــن اتفاقنیفتــاده و یافتههــای مــا از ایــن فعالیتهــا بی ـشاز حجــم
آ گاهــی و دانــش مــا از گذشــته بــه حجــم دادههایمــان افــزوده اســت .عباسنــژاد و اســدی،
در اینبــاره معتقدنــدکــه باوجــود مزایایبســیار ایــن فعالیتهــا ،میتــوان چالشهایــی چــون:
وجــود تناقــض در تفســیرها و تحلیلهــا ،چنددســتگی در مطالعــات ،تعصبــات محوطــهای،
باستانشــناس محــوری ،عــدمنقدپذیــری ،بیتوجهــی بــه انتشــارات و نتایــج جدیــد ،ابهــام در
تقســیمبندی مرزهــای فرهنگــی و باستانشــناختی ،گاهنگاریهــای ناهمگــون و ســردرگمی
ً
را جــزو معایــب آنهــا بهشــمار آورد (عباسنــژاد و اســدی .)۱۳۹۴ ،تقریبــا تمامــی ایــن مــوارد
کــه قابــلجمعبنــدی در ذیــل عنــوان «ســردرگمی» هســتند ،بهطــورمســتقیم یــا غیرمســتقیم،
ناشــی از مشــکالت نظــری و عملــی باستانشناســی ایــران هســتند .یکــیاز نمودهــای بــارز ایــن
مشــکالت را میتــوان در مبحــث گاهنگاریهــا و دورهبندیهــای ناهمگــون ،و گاه متناقضــی
یافــت کــه رابطـهی مســتقیمی بــا کیفیــت فعالیتهــای میدانــی و کارگاهــی دارنــد؛ بــا اینحــال،
یقربــاغ»
در مــواردی مثــل نادیــده گرفتــه شــدن یافتههــای شــاخص محوطــهای چــون ِ«ا
ِ
هشــتگرد توســط باستانشناســان پیشازتاریــخ فالتمرکــزی ،الجــرم بایــد مشــکل را در خــارجاز
محــدودهی کاوش و نتیجهگیــری ،در منظورهــا و هدفگــذاری ایــن فعالیتهــا جســتج و کــرد.
ً
تقریبــا در تمامــی ایــن نزدیــک بــه یــک قرنــی کــه از عمــر فعالیتهــای فالتمرکــزی میگــذرد،
ســیلک مهمتریــن شــاخص دورهبنــدی پیشازتاریــخ منطقــه بــوده و مطالعــات گســترده و
بازنگریهــای متعــدد و البتــه مفیــد صــورت گرفتــه در ایــن ســالها هرگــز قــوت کافــی بــرای تغییـ ِـر
ســاختار آنرا نداشــتهاند؛ معرفــی فرهنــگ زاغــه ،فرهنــگ ســفال آلویــی و ســفال خاکســتری
قبرســتان  IIIاز آنجملهانــد .در رابطــهبــا نیمــهی دوم هــزارهی چهــارم قبلازمیــاد نیــز جــز
ِ
اســتنادبــه نظــرات گیرشــمن در ســیلک و افزایــش حجــم موادفرهنگــی ،تحــول چش ـمگیری
مراحلفرهنگــی اتفــاق نیفتــاد ه و فرآینـ ِـد دگرگونــی از دورهای بــه دورهی دیگــر
در دورهبنــدی
ِ
گــذار بیــن دورههــا
چنــدان مــورد توجــه نبــوده اســت .نمونــهی ایــن بیتوجهــی بــه فرآینــد ِ
و مراحــل را میتــوان در بهکارگیــری اصطــاح قــراردادی و غیرمنعطــف عصــر مفــر غ در اوج
سوســنگ
تحــوالت بیوقفــه و پرشــتاب سیاســی و اجتماعــی آنچــه کــه دورهی پایانــی عصــر م 
ً
یــا نیمـهی دوم هــزارهی چهــارم قبلازمیــاد قلمــدا د شــده ،مشــاهد ه کــرد کــه عمــا ناخواســته به
تقســیم غیرســودمند یــک فرآینــد تحولی پیوســتهی سیاســی ،اجتماعــی و فرهنگی منجرشــده و
تمامــی تفســیرهای باستانشــناختی را تحتتأثیــر قــرار داده اســت.
پرســش پژوهــش :تجزی هوتحلیــل فرآینــد تحــوالت گاهشناســانهی منطقــه و رویکردهــای
حاکمبــر آن ،ســنجش کیفیــت دورهبندیهــا و تقســیمات گاهشــناختی صورتگرفتــه ،در
کنــار چرایــی عــدم تغییــر تقســیمات پیشــین و ناکامــی تالشهــای انجــام شــده ،موضوعــات
و پرســشهایی هســتند کــه در ایــن مقالــه بهعنــوان یــک ضــرورت بــه بررســی آنهــا
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پرداختهخواهدشــد .دراینمیــان ،محتملتریــن گزینههــا بــرای توضیــح اشــکاالت تقســیمات
پیشــین و اصــاح آنهــا ،بحــث کمتوجهــی بــه تغییــر و تحــوالت نظــری پدیــد آمــده در مطالعهی
تقســیمبندیهای زمانــی و مکانــی تحــوالت فرهنگــی گذشــته اســت ،کــه از طریــق کمتوجهــی
بــه اهمیــت بازبینــی دورهبندیهــای قدیمــی و روشهــای مــورد اســتفاده بــرای آن ،و نیــز ضعــف
طبقهبنــدی ،توصیــف و تحلیــل مــواد فرهنگــی موجــب بقــای دورهبنــدی بیــش از هشــتاد
ســالهی گیرشــمن در ســیلک شــده اســت (ر .ک .بــه :فاضلــی .)11-30 :1390 ،بهویــژه اینکــه
درطــول قــرن گذشــته نیــز تغییرات بســیاری در تعریف مفاهیم فرهنگــی و روشهای گــردآوری،
طبقهبنــدی و تجزی هوتحلیــل یافتههــای باستانشــناختی بهوجــود آمــده اســت.
روش پژوهــش :ایــن مقالـهی انتقــادی ،بــا رویکــردی توصیفی-تحلیلــی ،ســعیبرآن دارد
تــا ا ز طریــق بازخوانــی دورهبندیهــای باستانشــناختی پیشازتاریــخ فالتمرکــزی ایــران و
ســنجش آن برمبنــای پیشــینه و خطســیر رویکردهــا و مکاتــب باستانشناســی اروپــا و آمریــکا،
ضمــن آسیبشناســی و عیبیابــی تقســیمبندیهای مختلــف ،راهکارهــای مناســبی را بــرای
برطــرف کــردن معایــب آنهــا ارائــه کنــد.

تاریخ فالتمرکزی ایران
توصیف و تحلیل پیشینهی دورهبندی پیشاز ِ

کاوشهــا ،طیــف گســتردهای از دادههــا و اشــیاء مــادی را در اختیــار میگذارنــد و طبقهبنــدی
یکــی از اولیــن ابزارهاییســت کــه مــا از طریــق آن ،درجاتــی از ترتیــب را بــه بقایــای
متنــوع گذشــتهی بشــر اعمــال میکنیــم ( .)Adams, 2003از جملــهی مهمتریــن آنهــا
طبقهبندیهــای ادوار فرهنگــی جوامــع انسانیســت کــه بــا تکیهبــر خصوصیــات مختلــف
نســبت داده شــده بــه فعالیتهــای انســانی قابلاعمالانــد .کریســتین یورگنســن تامســن
( )۱۸۴۸از نخســتین کســانی بــود کــه بــا چنیــن رویکــردی آثــار و بقایــای باســتانی مــوزهی
ملــی کپنهــاک را در قالــب ســه دورهی ســنگ ،مفــر غ ،و آهــن تقســیمبندی نمــود (Thomsen,
 ،)1848امــا از آنجاییکــه رویکردهــای متنوعــی بــرای انجــام فرآینــد طبقهبنــدی و
ســاخت شــالودهی طر حهــای طبقهبندیکننــده وجــود داشــت کــه هرکــدام نیــز اهــداف
و ویژگیهــای ســاختاری متفاوتــی داشــتند ()Kwasnik, 2000؛ بعدهــا تقســیمبندی
او هــم دچــار تحــوالت ظاهــری و ســاختاری بســیاری شــد کــه از آنجملــه میتــوان بــه
افــزودن دورههــای پارینهســنگی ،میانســنگی ،نوســنگی ،و مسوســنگ و شــکلگیری
تقســیمبندیهایی مبتنیبــر اقتصــاد معیشــتی و یــا ســاختار نظــام اجتماعــی اشــاره کــرد
(ملکشــهمیرزادی ۱۳۸۲ ،الــف .)100-116 :در انتهــای قــرن نوزدهــم و آغــاز قــرن بیســتم
میــادی ،باوجــود امــکان تمرکــز باستانشناســان روی حوزههــای تخصصــی ،دلمشــغولی
آنهــا بــا رویکــردی کلیگرایانــه ،مبحــث انســان بــود و دورهبنــدی ادوار فرهنگــی اتــکای
زیــادی بــه روششناســی ویــژهی فرگشــت داشــت .در ایــن مقطــع ،توضیــح تفاوتهــای
مجموعههــای باستانشــناختی ،بــا فــرض اینکــه فرهنــگ جهانــی بــوده و از همیــنرو در
ً
همهجــا در مســیر یکســانی توســعهیافته ،صرفــا در ُبعــد زمــان بهنمایــش گذاشــته میشــدند و
عالوهبــر عصــر ( )Ageکــه بــر تحــول تکنولــوژی ابــزار اســتوار بــود ،دورهــا ( )Epochsیــا دورههــا
( )Periodsبهعنــوان زیرشــاخههایی در پایینتریــن ســطوح افقهــای زمانــی ،برمبنــای
تحــول فرهنگــی تعریــف میشــدند ( .)Lucas, 2001: 106-141بــا آغــاز ده ـهی  ۱۹۳۰م،.
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ایــن کلیگرایــی بــا درک معینتــری از زمــان و مــکان گروههــای فرهنگــی جایگزیــن شــده و
موجــب ظهــور مفهــوم گروهفرهنــگ شــد (.)Ibid
ن اشــمیت بــود کــه بهعنــوان یکــی از اولینهــا ،اقــدام
در باستانشناســی ایــران ،اگرچــه ای ـ 
ی-مسســنگی فالتمرکــزی ایــران
بــه تفکیــک ســه دورهی فرهنگــی اســامی ،پارتــی ،و نوسنگ 
را براســاس کاوشهــای چشــمهعلی ( )1934کــرده بــود (ر .ک .بــهMajidzadeh, 1976: p. :
)1؛ تــا آغــاز فعالیتهــای دانشــگاه تهــران در دشــت قزویــن ،یافتههــای ســیلک مبنــای توالــی
ً
فرهنگــی ایــن منطقــه را شــکل مـیداد ( .)Fazeli, 2005از فالتمرکــزی ایــران ،غالبــا بهعنــوان
مناطقــی واقــع در جنــوب رشــتهکوه البــرز کــه از شــرق و شمالشــرق بــا حاشــیهی دشــت کویــر و
دشــت لــوت ،از غــرب بــا دامن ـهی رشــتهکوههای مرکــزی ،از گوش ـهی شــمالغربی بــا محــل
تالقــی البــرز و زاگــرس ،و از جنــوب بــا جلگ ـهی فــارس و بخشهایــی از جنــوب و جنوبشــرق
ارتفاعــات زاگــرس هممــرز اســت ،یــاد شــده (ملکشــهمیرزادی)1382 ،؛ کــه بخــش حاصلخیــز
آن ،شــامل دشــتهای :ســمنان و دامغــان ،گرمســار ،ورامیــن ،ری و کــرج ،قزویــن ،ســاوه،
قــم و کاشــان اســت ( .)Majidzadeh, 1976باتوجــه بــه تقســیمبندی صورتگرفتــه بــرای
سوســنگ و مفــر غ و متشــکلاز
دورهبنــدی ســیلک کــه ابتــدا مبتنیبــر ســه عصــر :نوســنگی ،م 
ً
هفــده طبقــهی اســتقراری بــود؛ بهنظرمیرســد کــه گیرشــمن عمــا رویکــردی دورشناســانه
اختیــارکــرده باشــد کــه طــول هــر دورهی آن مبتنیبــر کوچکتریــن مراحــل زمانــی مرتبشــده
براســاس طبقــات اســتقراری بــوده اســت .اگرچــه ،وی بــا تصــور همزمانــی میــان حصـ ِـار  IAو
پشتســر هـ ِـم ماقبلتاریخــی متعلــق بــه قبایلــی از یــک گــروه
ـیلک ،IIآنهــا را «روســتاهای ِ
سـ ِ
ف میکنــد ،باتوجــه بــه دیدگاههــای کلیگرایانـهی او ،بهنظرنمیرســد کــه قصــد
قومــی» توصیـ 
وی تعریــف جزءنگرانـهای از گروههــای فرهنگــی بــوده باشــد؛ اگرچــه ،بــا توجــه بــه مطر حشــدن
بحــث آریاییهــا و تحلیــل قبرســتانهای الــف و ب ســیلک ،وی چندانهــم بــهدور از
مباحــث معاصــرش در اروپــا نبــوده اســت .بههرحــال ،در ایــن دوره بــا توســعهی دغدغههــای
تخصصیتــر تاریخفرهنگــی ،برخــورد میــان دورهبندیهــای ســنتی و نیــاز بــه گاهنگاریهــای
مســتقل منطقـهای نیــز اجتنابناپذیــر بــود .همزمــان ،طبقهبندیهــای فرهنگــی ایــن مقطــع
ی را در پــس مشــابهتهای فرهنگــی متصــور بودنــد ،و از همی ـنرو
در آمریــکا رابط ـهای ژنتیک ـ 
تــاش زیــادی بــرای احتــراز از مفهــوم فرهنگمنطقههــا کــه محدودکننــدهی چنیــن رابط ـهای
بــود ،ب ـهکار میبســتند ،کــه خــود موجــب برجســتهتر شــدن ارتباطــات تاریخــی و گاهشــناختی
میشــد ( .)Lucas, 2001: 106-115ازجملــه ،وینفـ ِـرد و هارولــد ِگلیدویــن در  ۱۹۳۴م .باتوجـه
بــه ناهماهنگــی گاهشــناختی بیــن مناطــق مختلــف جنوبغــرب آمریــکا ،دورههــای این منطقه
را بهصورتــی شــبهدرختی کــه در عیــن دارا بــودن اشــارات ژنتیکــی ،مســتقل از گاهنــگاری هــم
بــود ،توســعه دادنــد کــه در پایـهی آن ریشـهای وجودداشــت کــه بــه ســاقهها ،و ســپس شــاخهها
ً
و نهایتــا فازهــا کــه کوچکتریــن واحدهــای فرهنگــی بودنــد ،تقسیممیشــد (& Gladwin
 .)Gladwin, 1934همچنیــن ،برخــاف دغدغههــای قومشناســانه در باستانشناســی اروپــا
کــه از اولویــت مرزبندیهــای قومــی ناشــی میشــد ،در آمریــکا بهســبب ضعــف قومشناســی
در آشکارســازی روابــط زمانــی ،از آن دوری میشــد و باستانشناســان بهجــای تقســیمات
توانشــان را صــرف مشــابهت موادفرهنگــی میکردنــد ()Lucas, 2001: 106-115؛
قومــیِ ،
بــرای نمونــه ،درحالیکــه اســتیوارد اعتقــاد بــه اســتعمال یــک رویکــرد مســتقیم تاریخــی،

شناسی فالتِمرکزی...
نقد و تجزی هوتحلیل دورهبندی و گاه
ِ

همانندشناســانه از اجتماعــات پیشازتاریخــی بــا اســتفاده از دادههــای تاریخــی داشــت؛
مک ِکــرن معتقــد بــود ،رویکــرد مســتقیم تاریخــی بهواســطهی محتــوای قومشناســانه بهجــای
باستانشناســانه قابلمقایســه بــا طبقهبندیهــای ردهبندیگونــه نیســت ،و ازهمیــنرو،
بیشــتر خــود را بــا مشــابهتهای موادفرهنگــی مشــغول میکــرد (McKern, 1939; Steward,
 .)1942مشــکل اصلــی تفســیرهای ژنتیکــی ،نمودارهــای درختــی آنهــا بــود .شــاخههای دور از
هــم کــه در ریشــه از یکدیگــر جداشــده بودنــد ،اجــازهی ارتبــاط میانفرهنگــی را بیــن فازهایــی
کــه در انتهــای شــاخهها قــرار داشــتند ،نــداده و فاقــد توانایــی الزم بــرای نشــاندادن فرآیندهــای
انتشــاری درمیــان انشــعابات بودنــد .ایــن سیســتم ،بعدهــا اصالحشــده و تنهــا کوچکتریــن
و بزرگتریــن واحدهــای آنهــا در انتهــای شــاخهها کــه شــامل اجــزاء ســازندهی هــر محوطــه
( )Componentsو فازهــا بودنــد ،باقــی میماننــد« .فازهــا» کــه معــادل «کانونهــا» بودنــد ،در
حکــم گروهــی از اجــزاء ســازندهی دارای فراوانــی بــاالی خصیصههــای فرهنگـ ِـی یکســان بودنــد
کــه بهســادگی بهشــیوهی گاهشناســانه و جغرافیایــی در الگویــی بزرگتــر مرتــب میشــدند
(.)Lucas, 2001: 115-117
نخســتین تالشهــا بــرای ترســیم جــدول کاملــی از گاهشناســی پیشازتاریــخ ایــران به انتشــار
کتــاب الی هنــگاری مقایسـهای ایــران قدیـ ِـم «مـککان» و ارائـهی نظریـهی «دوقطبــی فرهنگی»
وی بهســال  ۱۹۴۲م .بازمیگــردد کــه بــا هــدف مطالعـهی تقســیمات محوطههای کاوش شــده
در قالــب فازهــا و دورههــا ،و مقایسـهی آن بــا توالــی بینالنهریــن منتشــرشــده بــود (MCcown,
 .)1942اعتقــاد وی بــه یــک دوقطبــی فرهنگــی ،از حضــور دو گونـهی نخــودی و قرمــز طبقـهی
ً
اول ســیلک ،ناشیمیشــد کــه او معتقــد بــود احتمــاال مشــخصکنندهی دو فرهنــگ متفــاوت
بودهانــد .وی کــه تقســیمات گیرشــمن را رعایــت کــرده ،اصطــاح فــاز را بهعنــوان کوچکتریــن
ن بــهکار گرفتــه اســت .مــککان
واحــد گاهشناســی ،و فرهنــگ را در معنایــی گســتردهتر از آ 
معتقدبــود کــه تفــاوت بیــن بقایــای س ـهدورهی متوالــی آغازیــن ســیلک را میتــوان نماینــدهی
ً
ســه فرهنــگ متفــاوت (ســیلک ،چشــمهعلی و حصــار)؛ و َنــه صرفــا ســه مرحلــه از توســعهی یــک
فرهنــگ واحــد دانســت ( .)Ibidباتوجــه بــه اســتفاده از مفهــوم فرهنــگ کــه جایگزیــن اصطــاح
دوره شــده ،میتــوان ردپــای روشــنی از دیدگاههــای رایــج در آمریــکای شــمالی و فاصلــه گرفتــن
از رویکرهــای دورشناســانه را در افــکار او مشــاهده کــرد .بهنظــر میرســد وی ،باوجــود گرفتــار
نظــری تحــوالت فرهنگــی ،در ســطحی
شــدن در مفهــوم فرهنگمنطقههــا ،بهلحــاظ درک
ِ
پیشــرفتهتر از رویکــرد دورشناســانهی گیرشــمن قــرار داشــته اســت.
بــ ا افــول دیــدگاه دورشناســانه و تقــارن آن بــا ظهــور رویکردهــای متمایلبــه تاریخهــای
فرهنگــی ّ
معینتــر ،یکــی از مباحثــی کــه مجــال ظهــور پیــدا کــرد ،مبحــث «انتشــار» ()Diffusion
هایفرهنگــی اهمیــت بهســزایی
بــود کــه بهویــژه ازلحــاظ تشــخیص مشــابهتهای میــان گروه ِ
داشــت .بــا اهمیــت یافتـ ِـن تمایــزات زمانــی ،مکانــی و انتشــار ،دسترســی بــه گاهنگاریهــای
مســتقل و دقیقتــر ،امــری ضــروری بــود .از همی ـنرو در طــی ایــن مرحلــه (ده ـهی  ۱۹۵۰م).
کنتــرل زمــان بــه عامــل مهمــی در باستانشناســی اروپــا و آمریــکای شــمالی تبدیــل شــد ()Ibid
کــه در  ۱۹۴۷م .بهواســطهی تالشهــای ویــارد لیبــی بــا ابــداع تاریخگــذاری رادیوکربــن بــه
ســرانجام رســید (هاشــمیزر جآباد .)۱۳۸۳ ،ســالهای ده ـهی پنجــاه و بعــد از آن ،همچنیــن
شــاهد اهمیــت یافتــن تفاســیر کارکــردی و نیــاز بــه ســنجش واقعــی ارتباطــات و پیوســتگیهای
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بیــن فرهنگهــا (کانونهــا) بهجــای طبقهبنــدی ســادهی آنهــا بــود .وایلــی و فلیپــس،
برهمیناســاس بــا ارائ ـهی طرحــی ،عناصــر بنیــادی اجــزاء و کانونهــا (فازهــا) را در چهارچــوب
دومحــور متقاطــع ســنت و افــق موردتوجــه قراردادنــد ( )Willey & Phillips, 1958: 41کــه
در آن ،مفهــوم افــق (پراکندگــی خصیصههــا در گســترهی یــک منطقـهی وســیع و یــک دورهی
ّ
معیــن کوتــاه) را بهواســطهی مفهــوم ســنت (پایــداری بلندمــدت خصیصههــا در درون حــوزهای
بینفرهنگــی
یکســان) متعــادل میســاختند؛ کــه ســعی آن ،حــذف موانــع تحلیــل روابــط ِ
بهواســطهی افــق ،در عیــن تأ کیدبــر روابـ ِـط ژنتیکــی بلندمــدت فرهنگهــا بــود (Lucas, 2001:
ً
 .)118تقریبــا در همیــن ســالها ویرایــش دوم كتاب گاهشناســی باستانشناســی دنیای باســتان
ضمــن حــذف نظریـهی دوقطبــی مـککان ،مقالـهای از رابــرت دایســون ( )Dyson, 1965را کــه
بهســبک باستانشناســی آمریــکا از اصطــاح «افــق» اســتفاده کــرده بــود ،جایگزیــن آن میکنــد.
ً
بــا اینحــال ،وی در ایــن مقالــه و مقالـهی تصحیحــی آن بهســال  ۱۹۶۸م ،.عمــا تالشــی بــرای
ایجــاد تغییــر در اســاس دورهبنــدی محوطههــا و تغییــر تقســیمبندیهای درونمنطقــهای
زمانــی آنهــا را بهشــیوهی مقایســهای دســتخوش تغییراتــی
نکــرده و تنهــا جایــگاه
ِ
میکنــد ()Dyson, 1965; 1968؛ درحالیکــه ،ســنجش افقهــای زمانــی چنیــن گســترهی
موکیــف گاهنگاریهــای
جغرافیایــی وســیعی نیازمنــد شــناخت بهمراتــب عمیقتــری از ک 
درونمنطقهایســت .در آغــاز دهـهی  ۱۹۷۰م .و بــا آغــاز فعالیتهــای میدانــی دانشــگاه تهــران
در زاغــه ،قبرســتان و ســگزآباد کــه تــا  ۱۹۷۹م .تداومداشــت ( ،)Fazeli, 2005ایــن نگهبــان بــود
نهــای ایــران و دنیــای باســتان بهتحلیل گاهشناســی مقایسـهای
کــه در جــدول مقایسـهای تمد 
ادوار مختلــف فالتمرکــزی پرداخــت (نگهبــان)۲۴-۱ :1351 ،؛ همچنیــن ملکشــهمیرزادی
بهســبب گنجانــدن ســتونی بــرای عنــوان «ســفال نخــودی» ،جدول نگهبــان را متأثــر از مقالهی
مــککان دانســته کــه بهســبب تخمیــن غیرقابلقبــول قدمــت دشــت قزویــن و بالتکلیفــی
ی میدانســت (ملکشــهمیرزادی،
جاگــذاری ســتونهای مناطــق مختلــف نیازمنــد بازنگــر 
۵۳۲ :۱۳۸۲؛ و همچنیــن.)۱۳۷۴ :
پــس از تالشهــای نگهبــان ،مجیــدزاده کــه از فصــل دوم کاوشهــای تپهقبرســتان در
 ۱۹۷۱م .بهمــدت ســه فصــل سرپرســتی کاوشهــای ایــن محوطــه را برعهــد ه گرفتــه بــود،
ادوار پیشازتاریخــی فالتمرکــزی ،از نوســنگی تــا مفــر غ را ذیــل عنــوان مشــترک «فــات»
بــه دورههــای «قدیــم ،میانــی ،و جدیــد» تقســیمبندیمیکند ()Majidzadeh, 1976؛ کــه
بعدهــا دورهی «عتیــق» نیــز ب ـهآن اضافــه میشــود .وی بهدرســتی تقســیمات س ـهفرهنگی
(ســیلک ،چشــمهعلی و حصـ ِـار) م ـککان را نمودهــای مختلــف یــک فرهنــگ واحــد قلمــداد
کــرد ،و ازهمیـنرو اطــاق عنــوان «فرهنــگ زاغــه» یا «فرهنگ قبرســتان» به کشــفیات جدید را
غیرمفیــد و موجــب پیچیدهشــدن مســأله میدانســت .جــدول مقایسـهای او ،توالــی فرهنگــی
ـیلک Iو ،)II
فالتمرکــزی را در قالــب چهــار دورهی فــات عتیــق (دورهی زاغــه) ،قدیــم (سـ ِ
ـتان
ـیلک  ،III1-5قبرســتان  Iو  )IIو جدیــد (سـ ِ
میانــی (سـ ِ
ـیلک  ،III6-7bحصــار  ICو قبرسـ ِ
 IIIو  )IVتقســیمبندی میکــرد ( .)Majidzadeh, 1976: 204اســتدالل وی در رابطــه بــا
گاهشناســی ســیلک ،آن بــود کــه ،باتوجــه بــه وابســتگیاش بــه معمــاری وتوجــه کمتــر بــه
ایفاینقــش جدیتــری را داشــته ،بازنگــری در
تغییــرات سبکشــناختی ســفال کــه قابلیــت
ِ
آن ضروریدانســت ( .)Majidzadeh, 1978: 93-101مجیــدزاده معتقـ د بــود کــه اشــتباهاتی

شناسی فالتِمرکزی...
نقد و تجزی هوتحلیل دورهبندی و گاه
ِ

نظیــر نادیــده گرفتــه شــدن وقفــهی زمانــی بیــن دورههــای  III4-5و  III6-7bســیلک کــه
ـتان  IIIبــود ،موجــب بــروز مشــکالت جــدی در
بنابــر دریافــت ایشــان ،معــادل دورهی قبرسـ ِ
ـیلک  IIIرا کــه بهنظــر
گاهنــگاری نســبی محوطههــا و مناطــق دیگــر خواهــد شــد .او دورهی سـ ِ
وی ،بهواســطهی انتســاب ناصحیــح ســبکهای ســفالی بــه ســطوح مختلــف ی ـک دورهی
واحــد درنظــرگرفتــه شــدهبودند ،بــه دو دورهی کوتاهتــر  III1-5و  III6-7bبــا وقف ـهای میــان
آنهــا فــرو میکاهــد ( )Majidzadeh, 1978: 93-101ویژگــی مهــم کار مجیــدزاده ،توجــه
بــه مســألهی سبکشناسیســت کــه همــواره تکیــهگاه توســعهی گاهنگاریهــای فرهنگــی
بودهاســت .از برآیندهــای پرداختــن بــه شــاخصههای سبکشــناختی در بســتر زمــان و
مــکان ،طــرح مبحــث «انتشــار» بــود و دالیــل وقــوع آن ،از بزرگتریــن عالقهمندیهــای
قومشناســان آمریکایــی بهشــمار میآمــد ()Boas, 1911; kroeber, 1944؛ کــه البتــه بــر
تمامــی قــارهی آمریــکا مســتولی نبــود .عالوهبــر ایــن ،ده ـهی  1960م .شــاهد تغییــر مهمــی
در تمایــل باستانشناســانه بــه عوامــل اجتماعــی و فرآیندهــای مؤثــر در الگوهــای شــباهت
قــراردادی مســتتر در مســتندات مــادی بــود ،کــه در مطالعـهی نقــش ســبک بر تقویت انســجام
و هویــت اجتماعــی تجلــی پیــدا میکــرد ( .)Davis, 1983: 53-89پــاگ ،انــواع مختلــف
مطالعــات سبکشناســانه را در دو گــروه ،شــامل :پژوهشهــای مرتبطبــا کشــف و توصیــف
تغییــرات سبکشــناختی ر خداده در طــول زمــان و تحلیلهــای متمرکــز بــر تنــوع مکانــی
ســبکها تقســیمبندی میکنــد ( .)Plog, 1980: p. 1باوجــود ایــرادات زیــادی کــه امــروزه
دقتنظــر مجیــدزاده در
بهواســطهی افزایــش اطالعــات باستانشــناختی مــا ر خنمودهانــدِ ،
ـناختی ســفال آلویــی و تشــخیص خطاهایــی در جایابــی صحیــح برخــی از
شناســایی سبکشـ
ِ
ـیلک جنوبــی ،نشــان از تســلط او بــه رویکــرد اول دارد .بهویــژه اینکــه
انــواع نقوشتزیینــی سـ ِ
امــروزه نتایــج کاوشهــای نجاتبخشــی ســد تالــوار کردســتان (موچشــی و همــکاران۱۳۹۰ ،؛
ذیفــر و همــکاران۱۳۹۳ ،؛ مترجــم و شــریفی )۱۳۹۳ ،بــا ارائـهی گونههایــی از ســفال آلویــی یــا
بنابــه اصطــاح رایــج در آن منطقــه ،ســفال «دالمایــی» کــه نشــانههایی از تأثیــر و تأثــر متقابــل
بــا ســفال آلویــی فالتمرکــزی را در خــود دارنــد (موچشــی و همــکاران ،)۱۳۹۰ ،حداقــل وجــود
(بدونتوجــه بــه چگونگــی آن) بهخوبــی
تمایــزات سبکشناســانهی متأثــر از عوامــل بیرونــی
ِ
قابـ ِـل تأیی ـ د اســت؛ بــا اینحــال ،رویکــرد وی بــه گســتره و تنــوع مکانــی ســبکها ،چنــدان
خالــیاز ِاشــکال نیســت .ایندســت از تحــوالت بهســبب ارتبــاط مســتقیمی کــه بــا فرآینــد و
نتیجــهی برهمکنشهــای انســانی دارنــدِ ،بســتر مناســبی بــرای بحــث از انتشــار هســتند
ن مــورد ،مجیــدزاده «انتشــار جمعیتــی» را دلیــل گســترش ســفال آلویی
( .)Davis, 1983در ایـ 
ُ
دانســته و تنهــا بــه یــک درک تــک بعــدی از مفهــوم انتشــار و تعمیــم آن بــه کلیــت فالتمرکــزی
بینفرهنگــی محتمــل در مناطــق ســرحدی
پرداختــه؛ در حالیکــه ،تنــوع شــیوههای تعامــات ِ
ســرزمینهای مــرزی ( )Parker, 2006را نادیدهگرفتــه اســت؛ ایــن درحالیســت کــه انتشــار،
َنــه دلیــل گســترش و پذیــرش خصیصههــای فرهنگــی یــا نوعــی از شــیوهی توضیــح و تفســیر
آنهــا ،بلکــه تنهــا یــک شــیوهی ارجــاع بــه گروهــیاز فرآیندهاییســت کــه بهواســطهی
دامنــهی متغیــری از عوامــل فرهنگــی بــهکار افتــاده و موضوعــی بــرای توضیــح و تفســیر
ســتیفن ِش َــنن نیــز در مقالــهای بهســال
بهشــمار میرونــد ( .)Davis, 1980عالوهبــر ایــنِ ،ا ِ
 ۱۹۷۸م ،)Shennan, 1978( .ا گرچــه اندکــی پــس از انتشــار نظــرات مجیــدزاده ،بــر ضــرورت
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موادفرهنگــی بــه هــر موجودیــت کلیگرایانـهی بزرگتــری چــون
اینکــه پیــش از نســبتدادن ِ
فرهنگهــا و قومیتهــا ،بایــد الگوهــای رفتــاری مؤثــر در بهوجــود آمــدن شــاخصههای زمانــی
و مکانــی موادفرهنگــی را موردتوجــه قراردهیــم ،تأ کیــد میکنــد؛ چراکــه بهاعتقــاد وی ،طیــف
متنوعــی از فرآیندهایــی بســیار تعیینکننــده وجــود دارد کــه میتواننــد در بــروز تنــوع ســبکها
مؤثــر باشــند ( .)Shennan, 1978: 1989امــروزه دیگــر میدانیــم کــه نمیتــوان فرهنــگ
را بهســادگی بهعنــوان موجودیتــی یکپارچــه و محــدود شــده در مزرهــا دیــد .فرهنــگ،
ً
معــادل قومیــت نیســت؛ بلکــه قومیــت ترجیحــا میتوانــد یــک ُبعــدی از فرهنــگ و شــیوهای
بــرای نشــاندادن تفــاوت باشــد ( .)Jones, 1997: 139بههرحــال ،مجیــدزاده در توضیــح
ً
ـفال آلویــی قبرســتان را ،ولــو گاهــا بهواســطهی چنــد قطعــه
دورهبنــدی خــود ،ظهــور و رواج سـ ِ 
ســفال (مجیــدزاده )۱۳۸۲ ،بــه کلیــت فالتمرکــزی تعمیــم داده؛ کــه تأثیــرات نامطلوبــی را
بــر دســتاوردهای مثبــت تمرکـ َـزش بــر گســترهی زمانــی و مکانــی ســبکها تحمیــل میکنــد.
ً
ســفال آلویــی ،بهغیــر از چشــمهعلی کــه
مخصوصــا اینکــه عمــدهی محوطههــای دارای
ِ
فاضلــی آنرا تأییــد نمیکنــد (فاضلــی )30-1۱ :1390 ،و تپــه پردیــس ورامیــن (Fazeli et al.,
ً
 ،)2007: p. 267-285عمومــا محوطههایــی در مناطــق ســرحدی فالتمرکــزی بودهانــد.
ـای فرهنگــی تعریــف میکنــد کــه
پارکــر ،چنیــن مناطقــی را محدودههایــی در لب ـهی حوزههـ ِ
مناطقــی بهشــدت پویــا و اغلــب ناپایــدار بــا درجــات معینــی از تنــوع زمانــی و مکانیانــد و
ماهیــت برهمکنــش در آنهــا میتوانــد تحتنفــوذ تنوعــی از عوامــل :جغرافیایــی ،سیاســی،
جمعیتــی ،فرهنگــی و اقتصــادی باشــد ( ،)Parker, 2006و از همیــنرو وجــود درجــات
ً
مختلفــی از تمایــزات فرهنگــی میــان آنهــا و عمــق مناطــق فرهنگــی گســترده کامــا محتمــل
اســت .برداشــت مجیــدزاده از مفهــوم فرهنــگ را بایــد در قالــب دریافتهــای هنجــاری
قــرار داد .براســاس ایــن دریافــت ،مفهــوم فرهنــگ در باستانشناســی تــا دهــهی ۱۹۶۰
م ،.شــامل یکــی از انــواع موجودیتهــای محدودشــدهی همگــون ،همچــون گروهــی از
مــردم ،یــک گــروه قومــی یــا در برخیمــوارد ،یــک نــژاد بــود؛ درحالیکــه در ســالهای پــس
از آن ،چنیــن دریافتــی مــورد انتقــاد باستانشناســی نــو قــرارگرفــت و روندگراهــا ،فرهنــگ را
بهعنــوان یــک سیســتم انطباقــی یــا کارکــردی مطــرح ســاختند .منتهــی ،درجــهی چنیــن
گروهفرهنگــی؛
انتقــادی را در اســتدالل کالیــن رنفــرو ،مبنیبــر توهمــی بــودن تصــور یــک ِ
ً
ا گرچــه حقیقتــا تصــور موجودیتهــای مرزمنــد در گذشــته را واژگــون نمیکــرد ،میتــوان
دیــد ( .)Lucas, 2001: 106-141رویکــرد مجیــدزاده بــه تقســیمبندی ادوار فالتمرکــزی،
گــروه فرهنگگرایانــه
بهســبب تأ کیدشبــر تهاجــم اقــوام دارای ســفال آلویــی ،رویکــردی
ِ
بــود کــه تــا اواخــر دهــهی  ۱۹۷۰م .همچنــان دوام آورده بــود و حداقــل بهواســطهی درک
ً
دقیقتــری از بحــث سبکشناســی و تأثیــری کــه نهایتــا در پــی آشکارشــدن دس ـتآوردهای
باستانشــناختی دشــت قمــرود (فاضلــی )۱۳۹۷ ،و تالــوار کردســتان بــر گاهشناســی تحــوالت
فرهنگــی منطقــه گذاشــته ،ســر و گردنــی باالتــر از دیگــر باستانشناســان ایرانی هـمدورهی وی
بــود .در همیــن ایــام ،ملکشــهمیرزادی نیــز بهطــور همزمــان بــه ارائ ـهی جــدول مشــابهی بــا
نامهــای محلــی اقــداممیکنــد ( )Malek Shahmirzadi, 1977کــه تنهــا محــدود بــه دورهی
فــات قدیــم جــدول مجیــدزاده بــود و در  ۱۹۷۷م .در ترکیــب بــا گاهنــگاری تپهقبرســتان
ِ
مجیــدزاده در «ســمپوزیوم شــوش» ارائــه شــد ()Hole, 1978؛ و بعدهــا چندینبــار مــورد

شناسی فالتِمرکزی...
نقد و تجزی هوتحلیل دورهبندی و گاه
ِ

بازبینــی قــرار گرفــت .تقســیمبندی او در عیــن اســتفاده از تاریخگــذاری بوینگتــون و معصومــی
( ،)Bovington & Masoumi, 1972چیــزی مشــابه همــان جــدول نگهبــان بهاضافــهی
شــمارهگذاریهای التیــن بــود (ملکشــهمیرزادی .)1374 ،در ادام ـهی ایــن تالشهــا نیــز،
ایــن رابــرت دایســون بــود کــه مطالعــهی مجــدد تپهحصــار را در  1976م .بهانجــام رســاند
تــا وســیلهای بــرای تصحیــح گاهنــگاری منطقــه باشــد ()Dyson & Howard, 1989؛ وی،
عالوهبــر رد بســیاری از فرضیــات اشــمیت دربــارهی گــذار از ســفال منقــوش بــه خاکســتری،
فهرســتی از نمونههــای تاریخگــذاری رادیوکربــن را نیــز بــرای عصــر مسوســنگ و مفــر غ قدیــم
عدمشــناخت
آن منطقــه فراهــم آورد .دایســون همچنیــن ،بــا ایــن کاوش بخش ـ 
ی از مشــکل ِ
کافــی از گاهنــگاری درونمنطقــهای شــمال فالتمرکــزی را نیــز بهبــود بخشــید کــه از آثــار
آن بهعقــب کشیدهشــدن قدمــت ســیلک  III6-7در ســومین ویرایــش كتــاب گاهشناســی
باستانشناســی دنیــای باســتان بــود .بــا وقــوع انقــاب اســامی ایــران در اواخـ ِـر دهـهی ۱۹۷۰
م .و توقــف فعالیتهــای میدانــی باستانشناســی تــا نیمههــای دهـهی دوم پــس از انقــاب،
باستانشناســانی چــون :مریویــت ،دایســون ،ملکشــهمیرزادی ،و مجیــدزاده بودنــد کــه
بــا تحلیــل یافتههــای گذشــته ،بــه ادام ـهی مطالع ـهی گاهنــگاری فالتمرکــزی پرداختنــد.
دایســون ،در مقالــهای بهســال  ۱۹۹۱م ،.ســنتهای ســفالی فالتمرکــزی ،شــامل
دشــتهای قزویــن تــا کاشــان را در کنــار شمالشــرق ایــران کــه مشــتملبر ســرزمینهای
مرتفــع دامغــان و پســت گــرگان بــود ،موردمطالــه قــرار داده و در ویرایــش ســوم گاهشناســی
ً
باستانشناســی دنیــای باســتان نیــز تقریبــا همیــن منــوال را پیــش میگیــرد (Voigt & Dyson,
 .)1992ملکشــهمیرزادی نیــز در مقالــهای بهســال  ۱۹۹۵م( .ملکشــهمیرزادی)۱۳۷۴ ،
بازگشــت دوبــارهای بــه موضــوع گاهنــگاری فالتمرکــزی داشــته و در تعریــف محــدودهی
فالتمرکــزی ،مرزهــای شمالشــرقی آنرا تــا غــار کمربنــد گســترش داده و بــا نگاهــی کلیگرایانــه
اقــدام بــه دورهبنــدی توالــی فرهنگــی منطقــه ،تحتپوشــش عناوینــی چــون :دورههــای
بدونســفال ،دورهی شــکلگیری ،دورههــای زاغــه ،چشــمهعلی و ســیلک ،میکنــد؛
نوســنگی ِ
وی ،برخــاف مجیــدزاده و دایســون ،بیــش از ترســیم یــک توالــی فرهنگــی یــا گاهنــگاری
مقایسـهای ،توجــه بــه منشـأیابی و فرآینـ د تحــوالت فناورانـهی تولیــد ســفال داشــته اســت؛ ایــن
درحالیســت کــه در همــان ســالها بــا افــول پنداشــت هنجــاری از فرهنــگ و بــا اهمیــت یافتــن
بینفرهنگــی ،تغییرنگــرش جــدی
مطالع ـهی روابــط درونفرهنگــی ،بههمانانــدازهی روابــط ِ
در مطالع ـهی تمایــزات مکانــی فرهنگهــا ایجــاد شــده بــود .اســاس ایــن تغییــر نگــرش در دو
ســوی دیگــر،
رویکــرد اقتصــادی و بومشناســانه از یکســو ،و رویکــرد سیاســی و اجتماعــی از
ِ
قابــل تجمیــع بــود؛ کــه از لحــاظ اقتصــادی و بومشــناختی ،در همیــن دهـهی  ۱۹۷۰م .منجربــه
تحتعنوان «باستانشناســی مکانی»
شــکلگیری رویکــردی پویاتــر از باستانشناســی اســتقرارِ ،
( )Spatial Archaeologyشــد کــه در دهـهی  ۱۹۸۰م .بــه ظهــور «باستانشناســی چشـمانداز»
انجامیــد .وایلــی و فلیپــس ،براســاس همیــن تغییـ ِـر نگــرش ،بهتعریــف ســه نــوع از دادههــای
باستانشــناختی شــامل :گونههــای صــوری (اجزاءســازنده) ،موجودیــت مکانــی (مشــتملبر
ترتیبـیاز محوطــه تــا محــل ،منطقــه و حــوزه) ،و موجودیــت زمانــی (شــامل توالیهــای مبتنیبــر
توالیمحلــی و منطقــهای) میپردازنــد (& Willey
همیــن موقعیتهــای مکانــی؛ مثــلِ :
.)Phillips, 1958
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ً
بههرحــال ،نهایتــا پــس از  10تــا  15ســال افــول ،بررسـیها و كاوشهــای باستانشــناختی
فالتمرکــزی ایــران نیــز از نیمــهی دهــهی  ۱۹۹۰م .و بــا فعالیتهایــی چــون كاوشهــای
کابلــی در منطقــهی قمــرود ( )۱۹۹۴جانــی دوبــاره مییابــد (کابلــی .)۲۴-۱۵ :۱۳۷۸ ،از
جملــهی فعالیتهــای تأثیرگــذار در ایــن ســالها ،پژوهــش گســتردهی دگرگونیهــای
پیگیــری آن در
فاضلینشــلی اســت کــه
اجتماعــی و اقتصــادی دشــت تهــران بهسرپرســتی
ِ
ِ
 ۱۹۹۷م .منجربــه هدایــت کاوشــی دوبــاره در چشــمهعلی ری میشــود؛ او ،همچنیــن در
همیــن چارچــوب بررسـیها و کاوشهــای دنبالـهداری را از  ۱۹۹۸تــا  ۲۰۰۷م .در دشـ ِـت تهــران
و تپهپردیس ورامین پیگیری میکند (Fazeli, 2001; Fazeli et al., 2004; Coningham
 .)et al., 2006; Fazeli et al., 2007, p. 267-285وی ،در نتیجــهی ایــن فعالیتهــا،
بهمنظــور ایجــاد ســهولت در اســتعمال و گســترش دامنــهی همســنجیهای گاهشناســانه
اصطــاح «مسوســنگ انتقالــی» را جایگزیــن اصطالحاتــی چــون
بــه فراتــر از دشــتتهران،
ِ
ـیلک « ،»IIدورهی چشــمهعلی» یــا «عصــر مسوســنگ» میکنــد (Fazeli et al.,
«دورهی سـ ِ
 .)2004وی ،عالوهبــر ایــن ،از  ۲۰۰۱م .و در ادامـهی فعالیتهــای دانشــگاه تهــران ،بهمنظــور
تبییــن ســیرتکامل اجتماعیاقتصــادی جوامــع روستانشــین و گــذار آنهــا از جامع ـهی ســاده
بــه سلســلهمراتبی ،بــه کاوش در تپهزاغــه میپــردازد کــه در ادامــه بــا کاوشهــای قبرســتان
در ســالهای  ۲۰۰۲تــا  ۲۰۰۳و  ۲۰۰۶م ،.اســماعیلآباد در اوایــل  ۲۰۰۳م .و ســگزآباد در
 ۲۰۰۸م ،.تــداوم پیــدا میکنــد (فاضلینشــلی۱۷-۱۱ :۱۳۸۵ ،؛ و  .)۱۳۹۰از برجســتهترین
ویژگیهــای فعالیتهــای فاضلینشــلی در ایــن ســالها ،تعــدد تاریخگذاریهــای رادیوکربــن
ادوار مختلــف پیشازتاریــخ فالتمرکــزی اســت ( .)Fazeli et al., 2004وی ،در نتیجــهی
مطالعاتــش ،ضمــن رد فرضیـهی تهاجــم اقــوام دارای ســفال آلویــی ،آنرا در حــد یــک نــوآوری
منطقــهای فروکاســته و احتمــال فروپاشــی اســتقرارهای دروهی دوم ســیلک بهواســطهی
آنرا بهکلــی رد میکنــد .او ،همچنیــن دورهی زاغــهی نگهبــان و ملکشــهمیرزادی را
نیــز بهواســطهی همزمانــی آن بــا دورهی انتقالــی مسوســنگ ،از جــدول گاهنــگاری
فالتمرکــزی کنــار میگــذارد .فاضلــی بهطورکلــی بــه دورهبنــدی گیرشــمن وفــادار میمانــد
و جــز تقســیم نوســنگی جدیــد و دورهی انتقالــی مسوســنگ بــه دو فــاز تغییــر محســوس
دیگــری در آن ایجــاد نمیکنــد .او در توضیــح بازگشــت بــه رویکــرد قدیمــی مبتنیبــر فنــاوری
ســاختابزار ،بــا اســتناد بــه ایســتا و غیرپویــا بــودن روشهــای مبتنیبــر اصطالحــات محلــی
و جغرافیایــی ،تمایــل خــود را بــه رویکردهــای پویاتــر تحولــی نشــان میدهــد .وی ضمــن
اشــاره بــه تقســیمبندیهای نوتحولگرایانــه ،باتوجــه بــه عــدم انطبــاق مسوســنگ
انتقالــی فالتمرکــزی بــا هریــک از دو حالــت جوامــع بیطبقــه یــا طبقاتــی ،آنرا در مواجهــه
بــا مدلســازی ســطح پیچیدگیهــای اجتماعــی و اقتصــادی ایــن دوره ،دارای مشــکالتی
میبینــد (فاضلــی)۱۳۸۵ ،؛ و بدینترتیــب ،بهاســتدالل اینکــه واژهی «انتقــال» حــاوی پیــام
پویاییهــای تحــوالت اقتصــادی ،اجتماعــی و تکنولوژیکیســت ،آنرا بــا یکـیاز قدیمیتریــن
و ایســتاترین دورهبندیهــای گذشــتهی انســان گــره میزنــد .درحالیکــه ،اصطــاح «انتقالــی
ً
سوســنگ» باوجــود اســتنباط او ،بــرای ایــن دوره صرفــا نشــانگر یــک تغییــر فناورانــهی
م 
خطــی بــا کمتریــن تقســیمات تحولــی بــود کــه در عیــن وقــوع کاربــرد گســتردهی مــس،
بهواســطهی عدموقــوع تکنیکهــای ذوب مــس ،هنــوز آنچنانکــه بایــد ،واقــع نشــده بــود!

شناسی فالتِمرکزی...
نقد و تجزی هوتحلیل دورهبندی و گاه
ِ

ً
تقریبــا ،همزمانبــا آغــاز فعالیتهــای فاضلــی در دشــت تهــران ،مجیــدزاده نیــز حــدود
بیستســال پ ـساز بازنشســتگی ،بــا سرپرســتی کاوشهــای ازبکــی کــه شــش فصــل از ۱۹۹۸
شناســی مجموعــهی
تــا  ۲۰۰۲و  ۲۰۰۵م .بهطولانجامیــد ،بــه عرصــه بازمیگــردد .وی گاه
ِ
ازبکــی را در قالــب هشــت دورهی مشخصشــده بــا اعــداد التیــن ،از قدیــم بــه جدیــد
طبقهبنــدی کــرده و در پایــان جلــد اول گــزارش خــود ،جدولــی از گاهنــگاری پیشازتاریــخ
فالتمرکــزی را کــه بدونتوجــه بــه تاریخگذاریهــای مطلــق موجــود ،در مقایســه بــا گذشــته،
تغییراتــی چــون کاهــش تقســیمات ســهمرحلهای ســفال آلویــی قبرســتان بــه دو مرحلــه و
افزودهشــدن گاهشناســی ازبکــی دارد ،ارائــه کــرده اســت (مجیــدزاده)138۹ ،؛ عالوهبــر
مجیــدزاده ،ملکشــهمیرزادی نیــز در تالشــی دیگــر در همــان ایــام ( )۲۰۰۱دســت بــه بازنگــری
ً
کاوشهــای ســیلک زده و در گــزارش فصــل دوم طــرح ،مجــددا بــه مبحــث گاهنــگاری
پیشازتاریــخ فالتمرکــزی میپــردازد .وی ،کــه پیــش از آغــاز ایــن طــرح ،کاوشــی را در
پشتســر گذاشــته و شــواهدیاز آنچــه را کــه «ســفال زاغــه» مینامیــد،
آقتپـهی گنبــدکاووس ِ
بهدســت آورده بــود ،تحتتأثیــر همیــن یافتههــا بــه بازتعریــف گســترهی حــوزهی فرهنگــی
فالتمرکــزی پرداختــه و محــدودهی آنرا ،بهواســطهی تعریــف کلیگرایان ـهای کــه از ســفال
زاغــه دارد ،تــا دشــت گــرگان و جنــوب ترکمنســتان گســترشمیدهد (ملکشــهمیرزادی و
نوکنــده .)166-157 :۱۳۷۹ ،جســتجوی ملکشــهمیرزادی بــرای یافتــن منشــأ ســفال زاغــه
در طــول ایــن طــرح نیــز تــداوم پیــدا کــرده و بــه شناســایی تپــه شــورابه منجــر میشــود کــه
تنهــا برحســب ویژگیهــای ظاهــری ،نقــش نیــای ســفال زاغــه را برعهــده میگیــرد کــه خــود
ســیلک  Iقلمــداد شــده بــود (ملکشــهمیرزادی 138۲ ،ب) .مجیــدزاده و
نیــای ســفال
ِ
ملکشــهمیرزادی کــه هــر دو ،توجــه اندکــی بــه تاریخگذاریهــای جدیــد نشــانمیدهند،
ی نشــان
بینفرهنگـ 
اغلــب رویکــردی انتشــارگرایانه داشــته و دغدغـهی کمتــری بــه مطالعــات ِ
میدهنــد .رویکــرد منشاءشناســانهی ملکشــهمیرزادی یــادآور دیدگاههــای ژنتیکــی ده ـهی
 ۱۹۵۰م .آمریکاســت کــه در آن ،اشــارات گاهشناســانه در پــس روابــط نسبشناســانه مســتتر
بودنــد و عــدم قابلیــت آنهــا بــرای مطالع ـهی روابــط بیــن فرهنگــی ،راهــی جــز رویکردهــای
انتشــارگرایانه باقــی نمیگذاشــت؛ بههرصــورت الزم بــه یادآوریســت کــه جــدول نهایــی وی،
باوجــود تغییراتــی مثبــت ،هنــوز مشــکالتی چــون اســتفادهی ترکیبــی اصطالحــات فرهنگــی و
فناورانــه چــون :ســفال پــوک ،دورهی زاغــه و ســفال خاکســتری و ...را بههمــراه داشــت.

تغییر فرهنگی
رویکردها به
ِ

برآینــد تحــوالت دهــهی  ۱۹۵۰م .بــرای دورهبنــدی تحــوالت فرهنگــی ،تأ کیدبــر اجــزاء
تشــابهاتفرهنگی بــود
ســازندهی محوطههــا و فازهــا بهعنــوان مــواد بنیادیــن مقایســهی
ِ
کــه قابلیــت باالیــی بــرای مرتبســازیهای گاهشناســانه و جغرافیایــی بزرگتــر و پیچیدهتــر
داشــتند؛ ازطرفــی دغدغ ـهی تفاســیر کارکــردی نیــز ســنجش واقعــی رابطــه و پیوســتگی بیــن
فرهنگهــا را ،بهجــای طبقهبنــدی ســادهی آنهــا میطلبیــد .رویکردهــای هنجــاری تــا آغــاز
ده ـهی  ۱۹۷۰م .دوام آوردنــد ،و ایــن درحالیبــود کــه باستانشناسـ ِـینو رویکــردی تقابلــی را
بــا چنیــن تعاریفــی اختیــار کــرده بــود .اســتدالل رنفــرو در ایــن مقطــع ،دربــارهی توهمــی بــودن
تعریــف گروههــای فرهنگــی در بســیاریاز شــیوهها ،مشــابه آنچیزیســت کــه ســالها پیــش
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از آن ،توســط فــورد ( )Ford, 1954در ارتباطبــا اینکــه آیــا گونههــا واقعــی هســتند یــا نــه،
ارائــه شــده بــود ( .)Lucas, 2001: 106-141در مقایســه بــا رویکردهــای باستانشناســان
فالتمرکــزی بــه طبقهبنــدی و دورهبنــدی میتــوان گفــت؛ بهعنــوان مثــال ،درحالیکــه
مجیــدزاده بــا واقعــی تصورکــردن گونــهی ســفالی آلویــی ،آنرا معــادل یــک موجودیــت
قومــی و فرهنگــی بیرونــی درنظــر گرفتــه ،فاضلــی نیــز باوجــود رد تعلــق ســفال آلویــی بــه
ً
یــک موجودیــت فرهنگـ ِـی بیرونــی و شــاید مســتترا رد برابــری آن بــا موجودیتهــای قومــی،
در مشــابهت بــا رویکــرد مجیــدزاده ،اینبــار بهواســطهی همگــون و یکپارچــه دیــدن تنــوع
غیرقومــی و بــا نوآوریهــای
فرهنگــی همزمــان فالتــی ،بهتعریــف یــک گــروه درونــی ولــو ِ
درونزاد مبــادرت مــیورزد کــه بههمــان انــدازه ایســتا ،غیرمنعطــف و هنجاریســت.
ً
یــادآوری ایــن دو نکتــه ضروریســت کــه اوال بــه تأ کیــد ِشـ َـنن ،شــاخصههای موادفرهنگــی
از چنــان رفتارهــا و فرآیندهــای متنوعــی تأثیــر میپذیرنــد کــه امــکان انتســاب ســادهی
آنهــا بــه موجودیتهــای بزرگتــری چــون فرهنگهــا را دشــوار میســازد (Shennan,
)1978; 1989؛ و در ثانــی ،همچنانکــه جونــز تأ کیــد دارد فرهنــگ را نمیتــوان بهســادگی
بهعنــوان انعکاســی از موجودیتــی محدودشــده و یکپارچــه درنظــر گرفــت (Jones, 1997:
 .)129–35از همیــنرو ،قومیــت یــا هویــت فرهنگــیَ ،نــه ّ
معیــن یــا پایــدار ،بلکــه ســیال و
بهلحــاظ زمین ـهای غیرمســتقل اســت ( .)Lucas, 2001: 106-141بدیهیســت کــه چنیــن
ســیالیتی ،بهویــژه در مناطــق بهشــدت پویــای ســرحدی حوزههــای فرهنگــی ،از قــوت و
اهمیتــی دوچنــدان بهرهمنــد خواهــد بــود؛ بــا اینحــال ،بهنظــر میرســد آنجاییکــه فاضلــی
از احتمــال ارتبــاط ســفال خاکســتری اســماعیلآباد بــا اولیــن نمودهــای فرهنــگ کــورا-ارس
ســخن بهمیانم ـیآورد ( فاضلــی ،)۲۹-۱۷ :۱۳۸۵ ،میتــوان انعطــاف بیشــتری را مشــاهده
کــرد؛ در هرصــورت ،دغدغههایــی چــون :تخصصگرایــی ،نظــام معیشــتی ،ســاختار اقتصــادی
و پیچیدگیهــای سیاســیاجتماعی ،شــاخصههای مهمــی بــرای تشــخیص احتــراز وی از
رویکردهــای تاریخیفرهنگــی توصیفــی و تمایــل او بــه رویکردهــای توضیحـ ِـی تحولگرایانــه
در مطالعــات باستانشناختیســت کــه تــا پیــش از ظهــور نوتحولگرایــی در دورهی پــس
از جنــگ جهانــی دوم ،باوجــود تقابــل بهظاهــر تندشــان ،بیشــتر بهعنــوان مکملهــای
یکدیگــر ب ـهکار گرفتهمیشــدند؛ تــا آنجاکــه چایلــد ،سعیداشــت تــا بهواســطهی دادن یــک
تفســیر کارکردیاقتصــادی یــا تحولــی بــه سیســتم توصیفــی دورهبنــدی فناورانـهی تامســون و
همــراه ســاختن هــر دورهای بــا یــک پیشــرفت عمــده در تحــول اجتماعــی ،بهدفــاع از حیثیــت
و اهمیــت تقســیمبندی وی بپــردازد ( .)Childe, 1935: 13بــا اینحــال ،ا گرچــه تمایــات
ً
پژوهشــی فاضلــی ،عمدتــا از جنــس رویکردهــای تحولگرایانــه هســتند ،ولــی دورهبنــدی
وی بــرای فالتمرکــزی بیشــباهت بــا رویکــردی کــه چایلــد بهعنــوان یکــی از ســتونهای
ً
باستانشناســی ســنتی ،آنرا بــهکار گرفتهبــود ،نیســت و ظاهــرا کلیگرایــی تحولــی او نیــز
ً
در مشــابهت بــا گروههــای فرهنگــی مجیــدزاده نهایتــا بــه هنجــار فرهنگــی بزرگــی بــه اســم
فالتمرکــزی منتهــی میشــود؛ عالوهبــر ایــن در فعالیتهــا و مقــاالت وی ،مفاهیمــی چــون:
مرزهــای فرهنگــی و پویاییهــای تعاملــی آن ،نقــش کمرنگــی داشــته و توجــه کمتــری نیــز
بــه هــر محوطــه بهعنــوان موجودیتــی مســتقل ،مشــاهده میشــود .بــا آنکــه نوتحولگرایــی
هنــوز یــک نظریــهی برجســته دربــارهی «تغییــر» اســت ،ولــی پــس از ســالهای دهــهی

شناسی فالتِمرکزی...
نقد و تجزی هوتحلیل دورهبندی و گاه
ِ

 ۱۹۸۰م ،.بهاتهــام هنجارگرایــی در گروهبندیهایــی چــون :دســته ،قبیلــه و خانســاالر،
ً
زیــرســؤال رفتــه و از دهــهی  ۱۹۹۰م .بهســمت رویکــردی باعنــوان «انتخابگرایــی»
عمــا ِ
( )Selectionismمتمایلمیشــود کــه بــا تکیهبــر مفهــوم انطبــاق ،از طــرح نظریـهیای کلــی
از تاریــخ ،بهماننــد «داروینیســم» احتــراز کــرده و بــهدور از غایتشناســی ،پیشــرفتگرایی و
مرحلهگراییســت؛ بــا اینحــال ،یک ـیاز انتقادهــای کلیــدی از آن ،تأ کیــد زیــادش بــر دریافــت
منفعــل از انطبــاق و نادیدهگرفتــن نقــش عاملهــا در امــر تغییــر اســت (Lucas, 2001:
نقــش عاملهــای اجتماعــی و فرهنگــی
 .)106-141بهعــاوه ،پــس از دهــهی  ۱۹۷۰م.
ِ
در توضیــح تغییــر فرهنگــی نیــز اهمیــت روزافــزون پیدامیکنــد؛ کــه بــا حفــظ ضمنــی تدابیــر
تحولــی ،اهمیــت عاملهــای اجتماعــی در برابــر عاملهــای طبیعــی و محیطــی را ،بــا تکیهبــر
مدلهــای مارکسیســتی برجســته میســاختند .از دهــهی  ۱۹۸۰م .نیــز در اروپــای غربــی،
اســلوبهای مارکسیســتی تولیدیاقتصــادی ،جــای خــود را بــه توضیحــات مبتنیبــر اهمیــت
ایدئولــوژی و قــدرت میدهنــد کــه از طریــق تحلیــل فرآیندهایــی چــون :ایدئولــوژی مشــروعیت
و گــردش کاالهــای شــأنزا ،بــه چرخــش توجهــات بهســوی تفســیرهای زمین ـهای اجتماعــی
و تاریخــی کمکمیکنــد ( .)Ibidدر میــان پژوهشــگران فالتمرکــزی ،ولیپــور از معــدود
کســانی بــوده کــه بــا اتخــاذ رویکردهــای اجتماعــی مبتنیبــر اقتصــاد ،قــدرت و ایدئولــوژی
بهمطالع ـهی تغییــرات فرهنگــی منطقــه پرداختــه و بــه بســط و گســترش آن مشــغول بــوده
اســت (ولیپــور .)۱۳۹۱ ،یک ـیاز رویکردهــای اخیــر ،تفســیر تغییــر فرهنگیســت کــه در طــول
دهـهی گذشــته موردتوجــه قــرار گرفتــه ،ناشــی از «مکتــب تاریخنــگاری آنــال» اســت (Lucas,
)2001, 129؛ کــه در دهـهی  ۱۹۲۰م .بــا گرایشــات اجتماعــی جدیتــری علیــه بیتوجهــی بــه
غیرعــادی سیاســی
غیرمســتقیم ،و محدودیــت تاریــخ بــه رویدادهــای ِ
غیرمکتــوب و ِ
مــدارک ِ
ـطحی بلنــد،
و نظامــی ظهــور کــرد (كریمــی .)۱۳۸۹ ،ایــن مکتــب شــامل یــک رویکــرد سهسـ
ِ
تاریــخ روایــی روزمــره بــود کــه مــورد آخــر
کوتــاه و میانمــدت مشــتملبر محــی ،جامعــه ،و
ِ
باوجــود عــدم دسترســی باستانشناســی بــه منابــع مکتــوب از تمامــی جوامــع ،بهواســطهی
ماهیــت موادفرهنگــی دســترسپذیرترین آنهــا نیــز هســت .بــه هرحــال ،آنچــه بایــد بــدان
ً
قابلانطباقبــا
توجهداشــت ،آنســت کــه بهلحــاظ مکانــی ،مرزهــای فرهنگــی دیگــر ضرورتــا ِ
واحدهــای سیاســی ،زبانــی ،قومــی و حتــی پرا کندگــی موادفرهنگــی نبــوده و بســیار ســیالاند
()Ibid: 141؛ بهلحــاظ زمانــی نیــز ،اســتفادهی یــک دورهبنــدی ،تنهــا یــک شــیوهی
تمییــز گاهشناســی از
تقســیمبندی گذشــته نبــوده و داللتهــای تفســیری دربــردارد؛ لــذا
ِ
ً
دورهبنــدی ضروریســت ( .)Ibid: 138-141دورهبنــدی ،اصــوال نوعــی از طبقهبندیســت،
ا گرچــه برمبنــای جایــگاه گاهشــناختی اتفاقمیافتــد ،درحالیکــه گاهشناســی ،تنهــا تعییــن
ـای چندگانــه از گذشــته
زمــان رویدادهاســت ()Klejn, 2000؛ ازهمیـنرو ،ایجـ ِ
ـاد دورهبندیهـ ِ
ً
کامــا امکانپذیرســت.

بندی فالت مرکزی ایران
آسیب
شناسی دوره ِ
ِ

پ ـساز نزدیــک بــه یــک قــرن ،باتوجــه بــه حجــم گســتردهی فعالیتهــا ،انتظــار میرفــت کــه
حداقــل ،تصویــر روشــنی از توالــی فرهنگــی منطقــه حاصــل شــده باشــد؛ امــا در میانههــای
 ۲۰۱۲م .نتایــج حاصــلاز کاوشهــای محــدود محوطــهی کوچکــی بهنــام «میمونآبــاد»
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ً
(میمنتآبــاد) رباطکریــم ،در فاصل ـهی حــدودا ســی کیلومتــری جنوبغــرب تهــران ،بخــش
ُ
زیــادی از معــادالت پیشــین را برهــمزد (یوسفیزشــک۱۳۹۰ ،؛ Yousefi Zoshk et al.,
ســنگ جدیــد
 .)2015مشــکل ،ناشــی از عــدم انطبــاق کامــل یافتههــای متعلــق بــه مسو
ِ
ایــن محوطــه بــا دورهبندیهــای موجــود بــود .مقایســهای کوتــاه بــا ســیلک و قبرســتان
نشــانمیداد کــه تقســیمات ســیلک بــرای مسوســنگ جدیــد کلیگرایانــه بهنظــر میرســد.
در شــرایط تعــدد ســبکهای رایــج در دورهی مسوســنگ جدیــد میمونآبــاد ،عــدم حضــور
برخــی از آخریــن انــواع آنهــا در قبرســتان تردیدهــای بســیاری را بــرای انتســاب یافتههــای
ســیلک  IIIبرمیانگیخــت .چنیــن
ایــن محوطــه بــه یکــی از دو مرحلــهی ششــم یــا هفتــم
ِ
مشــکالتی ،در تعریــف یــک گســترهی فرهنگــی یکپارچــه بــرای ایــن دورهی زمانــی در کل
فالتمرکــزی نیــز مشــهود بــود؛ جاییکــه شــواهد میمونآبــاد تمایــز آشــکاری میــان شــمال و
جنــوب ،و حتــی بهواســطهی حضــور ســفال خاکســتری در اســماعیلآباد و قبرســتان ،در شــرق
و غــرب منطقــه ،حداقــل در یک-چهــارم آغازیــن ایــن دوره نشــان مـیداد (Yousefi Zoshk
et al., 2015؛ فاضلینشــلی .)۱۳۸۵ ،تکیــهگاه اصلــی تقســیمات زمانــی فالتمرکــزی کــه
اســاس آن تقســیمبندی ســیلک اســت ،باوجــود توصیــف ســفال هــر طبقــه ،تغییــر الیههــای
ً
استقراریســت کــه الزامــا نبایــد بــا وقــوع تغییــرات ســفالی همزمــان بــوده باشــند .همیــن
غیرقابــل چشمپوشــی بــوده کــه در ابهــام تمایــز مراحــل شــش و
مســأله ،پایهگــذار خطایــی ِ
ً
قابلمشــاهده اســت .گــزارش نســبتا دقیــق گیرشــمن ،بهویــژه
هفــت از یکدیگــر بهخوبــی ِ
مدنظــر ایــن مقالــه ،بهخوبــی تــوان ارائــهی شــواهدی از تداخــات
در رابطــه بــا دورهی ِ
ـیلک گیرشــمن،
سبکشــناختی در طبقــات اســتقراری یــاد شــده را دارد (؛ به
عنوانمثــال :سـ ِ
ِ
لــوح  C2-5 ،۸۲و  .)C10-12بهخصــوص اینکــه برخ ـیاز تمایــزات نیــز بــا بیدقتــی نادیــده
گرفتــه شــدهاند ( .)Majidzadeh, 1978چنیــن مشــکلی ،بهویــژه آنجاییکــه تغییــرات
غیرخطــی و تدریجــی اتفــاق افتــاده باشــند ،پررنگتــر
بهوجــود آمــده در الیههــای اســتقراری ِ
و پیچیدهتــر نیــز خواهدشــد؛ چرا کــه تمامــی واحدهــای مســکونی یــک روســتا ،در یــک دورهی
ً
بدونوقفــه ،لزومــا همزمــان رهــا ،بازســازی و یــا نهشــتهگذاری نمیشــوند ،و همســطحی
ً
الزامــا بهمعنــای همزمانـ ِـی کفهــا نیســت .زمانیکــه یافتههــای میمونآبــاد را بــه مشــکالت
فــوق اضافــه کنیــم ،موضــوع بغرنجتــر هــم میشــود .توالــی میمونآبــاد متشــکل از چهــار فــاز
قابلتقســیم در قالــب هفــت زیرفــاز فرهنگیســت کــه ســهتای آنهــا بهواســطهی وجــود
ِ
دســتکم ُنــه ســبک ســفالی نیــز در ایــن هفــت
معمــاری متمایــز شــدهاند .مجموعــهای از
ِ
مرحلــه شناســایی شــده کــه حداقــل هفــت ســبک از آنهــا ،بدونتوقــف یکــی پــس از دیگــری
ً
ً
ظاهــر شــدهاند .بهغیــر از قدیمیتریــن ســبک کــه پیــش از ایــن کامــا ناشــناخته بــوده ،تقریبــا
مکانیشــان،
همگــی آنهــا همــواره بهشــکلی کلیگرایانــه و بــدون اطــاع از تمایــزات زمانــی و
ِ
تنهــا بــه دو زیــردورهی ششــم و هفتــم ســیلک  IIIنســبت داده شــدهاند (یوســفی۱۳۹۰ ،؛
 .)Yousefi Zoshk et al., 2015بــا قبــول هفــت فــاز میمونآبــاد ،تقســیمبندی ســیلک
غیردقیــق خواهــد بــود کــه بهواســطهی آن نتوانیــم تصمیــم بگیریــم کــه محوط ـهای
آنقــدر ِ
ً
َ
ماننــد قبرســتان در چــه مقطعــی از ایــن دوره تــرک شــده؛ آغــاز اســتقرار در ســگزآباد دقیقــا چــه
رابط ـهای بــا َتــرک قبرســتان دارد؛ ســفال منقــوش مسوســنگ جدیــد اســماعیلآباد قزویــن
در کــدام بخــش از ایــن دوره بــا ســفال خاکســتری همــراه بــوده و رابطــهی آن بــا ســفال
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نقد و تجزی هوتحلیل دورهبندی و گاه
ِ

ً
ـتان  IIIچیســت؛ یــا تاریخگذاریهــای مطلــق صورتگرفتــه دقیقــا منطبــق
خاکســتری قبرسـ ِ
بــا چــه مقطعــی از ایــن دوره هســتند .یک ـیاز تأثیــرات جــدی ،بیدقتــی در چنیــن جزئیــات
فرآیندشناســانهی کوتاهمدتــی را میتــوان در تحلیــل مراحــل پایانــی عصــر مسوســنگ
(آغازایالمــی) دیــد؛ جاییکــه مســتندات
(مقطــع دارای شــواهد اوروکــی) و آغازیــن عصــر مفــر غ ِ
سبکشــناختی ســفال محوطههایــی چــون :میمونآبــاد و ســفالین پیشــوا ،در عیــن
قابلتوجه ـیاز
ناپیوســتگیهای مکانــی و تمایــز در ابزارهــای مدیریــت
ِ
اداریشــان ،شــواهد ِ
یــک فرآینــد پیوســتهی تحــول سبکشــناختی ســفال را ارائــه میکننــد ،بهگونهایســت کــه
حتــی نبایــد احتمــال همپوشــانی زمانــی آنهــا را ،ولــو بــرای مدتــی کوتــاه ازنظــر دور داشــت
(یوسفی ُزشــک و همــکاران.)۱۳۹۷ ،
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فلیپــس از دادههــای باستانشــناختی ،باوجــود تغییراتــی کــه در تعریــف فرهنــگ و تغییــر
فرهنگــی بهوجودآمــده ،معیــار مناســبی بــرای تشــخیص فرآیندهــای منجربــه شــکلگیری
دورهبندیهــا و گاهشناسـیهای مختلــف باشــد .بــر ایناســاس ،اجــزاء ســازنده بهعنــوان مــواد
ـابهاتفرهنگی ،از اهمیــت باالیــی برخوردارنــد؛ چرا کــه هــر خطایــی
بنیادیــن مقایس ـهی تشـ
ِ
در تشــخیص شــاخصههای
درونــی چنیــن مجموعههایــی کــه پیوســتگی ذاتــی بــا ابعــاد
ِ
مکانــی و زمانــی آنهــا دارد ،ماننــد آنچــه کــه در ســیلک اتفاقافتــاده ،انعــکاس مســتقیمی
در الگویابیهــای گســتردهتر مکانــی و زمانــی خواهدداشــت .جایــگاه کلیــدی ایــن اجــزاء،
زمانیکــه تعریــف آنهــا را در قالبــی چــون رویکردهــای مکتــب آنــال ،کــه در آن رویدادهــای
کوتاهمــدت مبنــای اصلــی تفاســیر بلندمدتتــر تغییــر فرهنگــی هســتند ،بســنجیم ،روش ـنتر
ً
خواهدشــد؛ بهعــاوهی اینکــه ،قطعــا گاهشناســی چنیــن جزئیــات موشــکافانهای باتوجــه
ً
هــای تفســیری کــه دورهبندیهــا دارنــد ،نهایتــا امــکان تعریــف دورهبندیهــای
بــه داللت ِ
فرآیندشناســانهی کارآمدتــری را نیــز فراهــم خواهــد ســاخت .دورهبندیهــای فرهنگــی،
همچنانکــه در مــورد سیســتم ســهعصری ناشــی از دیدگاههــای فناورانــه و تحولــی قــرن
نوزدهــم میــادی پیداســت ،مشــروط بــه تاریــخ هســتند؛ لــذا ممکنســت امــروز نیــز موضوعــات
دیگــری اهمیتیافتــه و یــا باستانشناســان مختلــف موضوعــات متفاوتــی را معیــار دورهبنــدی
ً
قــرار دهنــد .تاجاییکــه عمــا امــکان تعریــف یــک دورهبنــدی واحد کــه توانایی پوشــش تمامی
مقاصــد پژوهشــی را داشــته باشــد ،بــا تردیــد جــدی روبهروســت .چنیــن توصیفاتــی بهخوبــی
کلیگرایــی گاهشناســی ارائهشــده بــرای پیشازتاریــخ فالتمرکــزی و دورهبندیهــای
مبتنیبــر آن ،کــه بهســبب بیتوجهــی بــه تحــوالت کوتاهمــدت فاقــد قابلیــت کافــی بــرای
مطالعـهی روشــن فرآیندهــای سیاســی ،اجتماعــی ،فرهنگــی و اقتصــادی هســتند ،را بهتصویــر
میکشــند؛ در اینمیــان« ،میمونآبــاد» مثــال مناســبی بــرای اثبــات ارزش توجــه بــه جزئیــات
مجموعههــای باستانشــناختی در تشــخیص فرآیندهــای تحولــی درونمحوطــهای و
انعــکاس آن در شــاخصههای زمانــی و مکانیســت .دربــارهی انــواع دورهبندیهــا امــا،
بینفرهنگــی مشــترک
بینمنطقــهای و ِ
ا گرچــه متوسلشــدن بــه اصطالحــات همگــون ِ
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ً
میــان پژوهشهــای عمدتــا گسســته و پرا کنــده در حوزههــای فرهنگــی مختلــف ،همچــون
اصطالحــات فناورانــهی فاضلــی ،امــری معمــول و گاهــی اوقــات ضروریســت؛ ولــی،
نظیــر تعریــف مسوســنگ
همچنانکــه ایــرادات موجــود در دورهبنــدی وی در مــواردی
ِ
ً
انتقالــی و عصــر مفــر غ نشــانمیدهد ،لزومــا یــک امــر کافــی بهشــمار نمیآیــد .ایــن موضــوع
ســاختابزار
بهویــژه آنجاییکــه اصطــاح عصــر مفــر غ ،تغییــر دورهی فرهنگــی و فنــاوری
ِ
را همزمــان دربــر میگیــرد ،مشــهودتر اســت؛ چرا کــه -خواســته یــا ناخواســته -داللتبــر
تغییــر فرهنگــی بهواســطهی وقــوع تغییــرات فناورانــه دارد .درحالیکــه مســتندات
بــروز
ِ
باستانشناســانه ،حکایــت از تحــوالت درهمتنیــدهای دارنــد کــه طــی فرآینــدی تدریجــی،
ً
مســتمر و کامــا پیوســته و منســجم منجربــه شــکلگیری رویدادهــای سیاســی ،اجتماعــی،
آغازایالمــی شــده کــه برخــاف داللتهــای تفســیری اصطــاح
فرهنگــی و اقتصـ
ـادی دورهی ِ
ً
ً
عصــر مفــر غ ،الزامــا نشــاندهندهی غلب ـهی دفعتــی تولیــد ابزارهــای تمامــا مفرغــی نیســتند؛
تقســیماتی چــون دورهی پیشازتاریــخ و تاریخــی یــا افــزودن دورهای بــا عنــوان دورهی
ً
آغازادبیــات نیــز میتواننــد چنیــن حکمــی داشــته باشــند .مطمئنــا ،اســتعمال
آغازتاریخــی یــا ِ
ِ
بدوناصــاح چنیــن تقســیمبندیای کــه خــود حاصــل نادیــده گرفتــه شــدن فرآیندهــای
تحولیســت ،الجــرم فاقــد توانایــی انعــکاس هرگونــه فرآینــدی بــوده و تصویــر صحیحــی از
تحــوالت فرهنگــی ،سیاســی ،اجتماعــی و اقتصــادی آن مقطــع زمانــی را نیــز ارائــه نمیکنــد.
بههرصــورت ،تجزی هوتحلیــل فرآینــد تحــوالت گاهشناســانهی منطقــه و رویکردهــای
حاکمبــر آن و ســنجش کیفیــت دورهبندیهــا و تقســیمات صورتگرفتــه ،نشــان از
ضــرورت اصــاح و تغییــر رویکردهــا و تقســیمات ارائهشــده دارد .بــر ایناســاس ،بیتوجهــی
بــه رویدادهــای فرهنگــی کوتاهمدتــی کــه بایــد بهواســطهی بهکارگیــری روشهــای
توضبــط میدانــی و طبقهبنــدی موادفرهنگــی ،الگویابــی
ســنجشپذیرتری از کاوش ،ثب 
و اســتخراج شــوند؛ در کنــار برداشــتهای ســطحس و انعطافناپذیــر هنجــاری از مفهــوم
فرهنــگ و گســترهی زمانــی و مکانــی آن ،مصادیــق بــارز ضعفهــای نظــری و عملــی
باستانشناســی ایــران هســتند کــه موجبــات بقــای طوالنیمــدت تقســیمات هشتادســالهی
گیرشــمن و عدمموفقیــت تالشهــای اصالحــی پــس از آنرا رقمزدهانــد .بهویــژه اینکــه
تغییرفرهنگــی اتفاقافتــاده و
در طــول قــرن گذشــته ،تغییــرات بســیاری در تعریــف مفاهیــم
ِ
مطالعــات باستانشــناختی بهســود بهرســمیت شناختهشــدن تمایــزات درونمنطقــهای و
درونمحوطــهای کوتاهمدتتــر ،از تعاریــف هنجــاری گذشــته فاصلــه گرفتــه ،و باپذیــرش
َســیالیت ابعــاد مکانــی و زمانــی مرزهــای فرهنگــی ،بــر دقــت خــود در تشــخیص فرآیندهــای
فرهنگــی افزودهانــد .برهمیناســاس ،ضمــن اینکــه تأ کیــد میکنیــم ،همــواره بایــد
ً
توجهداشــت کــه تغییــرات فرهنگــی ،بهخصــوص در حوزههــای جغرافیایــی گســتردهتر ،الزامــا
َنــه خطــی هســتند و َنــه بــه یــک شــکل واحــد و در یــک زمــان واحــد اتفاقمیافتنــد؛ بازبینــی
گاهشناســی و دورهبندیهــای مختلــف پیشازتاریــخ فالتمرکــزی برمبنــای تغییــر رویکــرد در
گــردآوری ،توصیــف و تحلیــل دادههــای باستانشــناختی را ضرورتــی مهــم و از اولویتهــای
باستانشناســی ایــن حــوزهی فرهنگــی میدانیــم و عالوهبــر آن معتقدیــم کــه پرداختــن بــه
موضــوع تحــوالت سیاســی ،اجتماعــی و فرهنگــی نیازمنــد دامن ـهی واژگانــی موشــکافانهتر و
ســاخت ابــزار اســت.
فراتــر از تقســیمبندیهای ســادهی تغییــرات فنــاوری
ِ

شناسی فالتِمرکزی...
نقد و تجزی هوتحلیل دورهبندی و گاه
ِ

سپاسگزاری

ً
نهایتــا ،برخــود الزم میدانیــم کــه اگــر بهواســطهی تکــرار مکــرر اســامی بــزرگان باستانشناســی
ایــران در جایجــای متــن ،از ذکــر القــاب احتــراز شــده ،ضمــن عذرخواهــی ،بــر اهمیــت نقــش
پرمقدارشــان در شــکلگیری زمینههــای ایــن مقالــه تأ کیدورزیــم.
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