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چکیده

تاریخ دریافت ،1397/02/10 :تاریخ پذیرش1397/06/24 :
(از ص  21تا )36

افزایــش کیفیــت فنــی و زیباییشــناختی ســفالها ،بهرهبــرداری از کورههــای پیشــرفته و
تبــادل فنــاوری ســفال ،برخــی از رویدادهــای نویــن در فالتمرکــزی ایــران در هــزارهی پنجــم
قبلازمیــاد بودنــد .پژوهــش حاضــر مبتنیبــر تجزیــه و تحلیــل دادههــای ســفالگری و برخــی
شــواهد پشــتیبان اســت کــه از بررس ـیهای میدانــی در دش ـتهای قزویــن و تهــران ،کاوش
در محوطههــای نویافتــه ،نظیـ ِـر چهاربنــه و ابراهیمآبــاد ،کاوشهــای بازنگــری در مراکــزی
چــون زاغــه ،قبرســتان و ســیلک ،و پژوهشهــای آزمایشــگاهی و گاهنــگاری در ایــن منطقــه
بهدســت آمدهانــد .تولیــد ســفال کــه در نیمـهی هــزارهی ششــم قبلازمیــاد در محوطههــای
فالتمرکــزی در ســطح خانگــی جریــان داشــت ،بــا بهبــود تولیــد و تزئیــن ســفال نخــودی
منقــوش از نــوع ســیلک  I1-3بــه نــوع ســیلک  ،I4-5رونــدی تخصصــی پیــش گرفــت .در r.abbasnejad@umz.ac.ir
 .IVاستاد گروه باستانشناسی دانشگاه تهران
اواخــر هــزارهی ششــم تــا نیمـهی هــزارهی پنجــم قبلازمیــاد که فرهنــگ دوران مسوســنگ
 .Vاســتادیار گــروه باستانشناســی دانشــگاه شــهید
انتقالــی (ســیلک  )IIحاکــم بــود ،ایــن رونــد تــداوم یافــت .فزونــی شــمار اســتقرارها در دشــت بهشتی
تهــران ،اســتفاده از اشــیاء شمارشــی و نهــادن هدایایــی از مــواد غیربومــی در قبــور زاغــه،
ظهــور ســفال ظریــف و قرمــز منقــوش چشــمهعلی در پهنـهی فالتمرکــزی ،و کشــف شــواهد
مســتقیم تولیــد و پخــت ســفال در تپــه پردیــس ،گواهــی بــر رواج فعالیتهای تولیــد کارگاهی و
روابــط منطقـهای و فرامنطقـهای در این دوره هســتند .از دورهی مسوســنگ قدیم (ســیلک
 )III1-3تــا دورهی مسوســنگ جدیــد ( ،)III6-7bتحــوالت دیگــری در ســفالگری ،فلــزکاری
و معمــاری پدیــدار شــد؛ بهطــور مثــال ،شــواهد مهمــی از اســتحالهی ســنگ مــس و ذوب و
قالبگیــری فلــز در کارگاههــای تخصصــی در تپــه قبرســتان و ســیلک بهدســت آمــده اســت.
شــاخصههای تولیــد تخصصــی ســفال در ایــن دوران عبارتنــد از :اســتفاده از چــرخ ســفالگری،
بهرهبــرداری از کورههــای ســفالپزی پیشــرفته ،تزئیــن ســطوح درونــی و بیرونــی ظــروف بــا
نقــوش :هندســی ،گیاهــی ،جانــوری ،انســانی و روایــی و بــا رعایــت مختصاتــی نظیر :تناســب،
تقــارن ،ترکیببنــدی و کادربنــدی .ایــن فعالیتهــا بــدون وجــود یــک ســازمان و برنامهریــزی
امکانپذیــر نبــود .ایــن ســازمان بــه احتمــال توســط نخبــگان اجتماعــی پایهگــذاری شــد کــه
هدایــت ،نظــارت و پشــتیبانی فعالیتهــای مذکــور را انجــام میدادنــد.
کلیــدواژگان :پیچیدگیهــای اجتماعی-اقتصــادی ،فــات مرکــزی ایــران ،هــزارهی
پنجــم قبلازمیــاد ،فنــاوری ســفال.

 .Iایــن مقالــه از پایاننام ـهی آقــای ســیدکمال
اســدی اجایــی دانشآموخت ـهی کارشناسیارشــد
باستانشناســی دانشــگاه مازنــدران کــه در بهمنمــاه
 1394تدویــن و دفــاع گردیــده ،اســتخراج شــده
اســت.
 .IIدانشآموختهی کارشناسیارشــد باستانشناســی
دانشگاه مازندران
 .IIIاســتادیار گروه باستانشناســی دانشگاه مازندران
(نویسندهی مسئول)
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مقدمه

در ایــن مقالــه ،آن بخــش از منطق ـهی فالتمرکــزی ایــران مــورد نظــر اســت کــه شــامل
دش ـتهای قزویــن ،تهــران و کاشــان میگــردد1؛ بهدلیــل آنکــه ایــن ســه دشــت از لحــاظ
ً
مختصــات جغرافیایــی و طبیعــی ،پهنــهی نســبتا مشــابهی را بــه نمایــش میگذارنــد و
ویژگیهــای باستانشــناختی آنهــا نیــز در هــزارهی پنجــم قبلازمیــاد قــدری هماهنگتــر
و شــبیهتر نســبت بــه ســایر بخشهــای همجــوار آنهــا بهنظــر میرســد؛ لــذا نگارنــدگان
بهجــای اســتفاده از نــام ســه دشــت مذکــور ،عبــارت فالتمرکــزی ایــران را ب ـهکار میبرنــد.
شــواهد نشــان میدهــد کــه جوامــع فالتمرکــزی ایــران در واپســین مراحــل دوران
نوســنگی ســطوحی از پیچیدگیهــای اقتصادی-اجتماعــی را تجربــه نمودنــد .مــدارک
مــادی ،فنــاوری و نــوآوری ،ݢ ݢبهویــژه در زمین ـهی تولیــد ســفال ،بیانگــر چگونگــی تحــول
جوامــع از حالــت برابــر بــه وضعیــت سلســلهمراتبی در هــزارهی پنجــم قبلازمیــاد در ایــن
منطقــه اســت .افزایــش جمعیــت ،فزونــی اســتقرارها و دســتیابی بــه تخصصگرایــی در
تولیــد از مهمتریــن پیامدهــای ایــن تحــول بودنــد .تغییــرات فنــاوری و بــروز نوآوریهــا
در تولیــد تخصصــی ســفال ،نشــان از رواج ســازوکارهای اقتصــادی و اجتماعــی و حضــور
شــخص یــا اشــخاصی بهعنــوان نخبــگان اجتماعــی در ایــن دوره دارنــد .وقــوع ایــن تحــول
مهــم کــه بهعبــارت دیگــر ،وجــود فرآینــد کنتــرل مؤسســاتی تولیــدات جامعــه را نشــان
میدهــد بــه پیششــرطهای فنــی و تولیــدی نظیــر :وجــود منابــع و مــواد اولیــه ،روشهــای
تولیــدی و فــرآوری ،تولیدکننــدهی متخصــص ،آمادگــی بــرای مصــرف و ســازوکارهای
حمــل و نقــل نیــاز داشــته اســت .شناســایی و تحلیــل ایــن فرآینــد در درک چگونگــی و میزان
تخصصپذیــری یــک جامع ـهی باســتانی و درج ـهی پویایــی یــا ایســتایی آن مؤثــر اســت.
پرســش و فرضیــات پژوهــش :نگارنــدگان ســه پرســش ذیــل را بهعنــوان پرسـشهای
ایــن پژوهــش مطــرح کردهانــد کــه عبارتنــداز -۱ :تولیــد ســفال در اواخــر نوســنگی جدیــد
(هــزارهی ششــم قبلازمیــاد) در محوطههــای فالتمرکــزی در چــه ســطحی از فنــاوری قــرار
داشــته اســت؟  -۲تولیــد ســفال از اواخــر هــزارهی ششــم تــا نیمــه هــزارهی پنجــم قبلازمیــاد
در ایــن منطقــه از کــدام ســطح تخصصــی برخــوردار بــوده اســت؟  -۳ســفالگری از نیم ـهی
هــزاره پنجــم قبلازمیــاد بهبعــد (همزمــان بــا ســیلک  )IIIدر منطق ـهی فالتمرکــزی چــه
وضعیتــی داشــته اســت؟
بــرای پرس ـشهای مذکــور ،ســه فرضیــه بهشــرح ذیــل تدویــن شــده اســت -۱ :تولیــد
ســفال در اواخــر هــزارهی ششــم قبلازمیــاد (ســیلک  )I1-5در ســطح خانگــی متــداول
بــوده اســت -۲ .از ابتــدای هــزارهی پنجــم قبلازمیــاد تــا نیمــهی آن کــه همزمــان بــا
ســیلک  IIبــوده ،تولیــد ســفال رونــدی تخصصــی را در پیــش گرفــت و ســفال فنــی و زیبــای
چشــمهعلی تولیــد گردیــد؛ ایــن تحــول تکنیکــی از پیامدهــای تحــوالت و پیچیدگیهــای
اقتصــادی و اجتماعــی بــوده اســت -۳ .رونــد تولیــد تخصصــی ســفال از نیم ـهی هــزارهی
پنجمقبلازمیــاد (همزمــان بــا ســیلک  )IIIادامــه یافــت .اســتفاده از چــرخ ســفالگری،
کورههــای پیشــرفته ،مختصــات هنــری و زیباییشــناختی در تزییــن ســفال ،و نقــوش
انســانی ،نمادیــن و روایــی بههمــراه تحوالتــی نظیــر ذوب ســنگمس و معمــاری پیشــرفته،
در اثــر وجــود یــک ســازمان اجتماعــی و اقتصــادی صــورت پذیرفتــه اســت.
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روش پژوهــش :مقالــهی حاضــر در نظــر دارد کــه بــا روش توصیفی-تحلیلــی،
پیششــرطهای فنــاوری تولیــد ســفال در جوامــع مذکــور در بــازهی زمانــی هــزارهی پنجــم
قبلازمیــاد مــورد تحلیــل قــرار دهــد .تعییــن نقــش پیششــرطهای یادشــده در تبییــن
پیچیدگیهــای اجتماعــی و اقتصــادی جوامــع یادشــده از دیگــر هدفهــای ایــن مقالــه
اســت.

پیشینهی پژوهش

تاکنــون پژوهشهایــی در بــارهی عوامــل و زمینههــای پیچیدگیهــای اقتصــادی-
اجتماعــی در منطقــهی فالتمرکــزی ایــران در ایــن دوره صــورت پذیرفتــه اســت
(ملکشــهمیرزادی1367 ،؛ ولیپــور1394 ،1387 ،؛ عباسنــژاد سرســتی1387 ،؛
)Fazeli Nashly, 2001؛ ولــی تحلیــل پیچیدگیهــای جوامــع از منظــر تولیــد تخصصــی
ســفال ،نیــاز بــه بحــث و ارزیابــی بیشــتری دارد کــه نگارنــدگان مقالــه ســعی کردهانــد تــا بــه
ایــن مهــم بپردازنــد.

سرآغاز پیچیدگیها و سفالگری :نوسنگی جدید

ریشــههای پیچیدگیهــای اقتصادی-اجتماعــی جوامــع فالتمرکــزی ایــران در هــزارهی
پنجــم قبلازمیــاد را بایــد در دورهی نوســنگی جدیــد جســتجو نمــود (نقشــه  .)۱بهمنظــور
ارائـهی تصویــری گاهنگاشــتی از دورههــای باستانشــناختی کــه در بــازهی زمانــی مقالـهی
حاضــر قــرار میگیرنــد ،گاهنگاریهایــی را کــه تاکنــون بــرای ایــن منطقــه پیشــنهاد شــدهاند،
ً
از نظــر میگذرانیــم .در یــک پیشــنهاد تقریبــا مشــابه ،گاهنــگاری زیــر ارائــه شــده اســت:
الــف) دورهی زاغــه یــا فــات عتیــق ،کــه همزمــان بــا الیههــای تحتانــی زاغــه دانســته
شــده اســت.

نقشــه  .۱پرا کنــش مهمتریــن محوطههــای

پیشازتاریــخ در فالتمرکــزی ایــران (Valipour et
.)al., 2013: 148
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ب) دورهی چشــمهعلی یــا فــات قدیــم ،کــه همافــق بــا الیههــای فوقانــی زاغــه و
دورههــای ســیلک  Iو  IIو چشــمهعلی تحتانــی و فوقانــی معرفــی شــده اســت.
ج) دورهی ســیلک  IIIیــا فــات میانــه ،کــه همعصــر بــا الیههــای تحتانــی قبرســتان و
حصــار  IAارزیابــی گردیــده اســت (ملکشــهمیرزادی1382 ،۱۳۷۴ ،؛ McCown, 1942,
.)1954; Majidzadeh, 1976, 1981; Voigt & Dyson, 1992
گاهنگاریهــای نســبی مذکــور کــه اغلــب در زمــرهی روشهــای کالســیک و تطبیقــی و
مبتنیبــر تحــول تکنولوژیــک ،بهویــژه در زمینـهی ســفالگری و معمــاری هســتند ،از حــدود
چهــار دهــهی پیــش تاکنــون مطــرح گردیدهانــد؛ امــا از ابتــدای دهــهی  ۱۳۸۰هـــ.ش.
رفتهرفتــه ،یــک گاهنــگاری جدیــد مبتنیبــر روشهــای تلفیقــی و مطلــق در مباحــث
مربوطــه جــا بــاز کــرده اســت .ایــن گاهنــگاری ،دورههــای فرهنگــی جوامــع پیشازتاریــخ
فالتمرکــزی ایــران را براســاس پیچیدگیهــای اقتصادی-اجتماعــی تقســیمبندی نمــوده
اســت .بــرای دورهی نوســنگی ،ســه مرحلـهی قدیــم ،میانــی و جدیــد را پیشــنهاد و دورهی
نوســنگی جدیــد را بــه دو دورهی نوســنگی جدیــد تحتانــی ( ۶۰۰۰-۵۶۰۰ق.م .مقــارن بــا
ســیلک  )I1-2و نوســنگی جدیــد فوقانــی ( ۵۶۰۰-۵۲۰۰ق.م .همزمــان بــا ســیلک )I3-5
تاریخگــذاری کــرده اســت .پــس از آن ،دوران انتقالــی مسوســنگ ،و دوران مسوســنگ
قدیــم ،میانــی و جدیــد ( ۱و  )۲را تــا حوالــی ســال  ۲۹۰۰ق.م .مطــرح نمــوده اســت (Fazeli
 .)Nashli, 2001, 2013چارچــوب مقال ـهی حاضــر ،مبتنیبــر گاهنــگاری اخیــر اســت.
تاکنــون در فالتمرکــزی ،هیــچ محوطــهی اســتقراری مربــوط بــه دورهی نوســنگی
بــدون ســفال شناســایی نشــده اســت2؛ لــذا درک خاصــی از وضعیــت اقتصــادی و اجتماعــی
جوامــع در ایــن دوره نداریــم .امــا شــواهد نشــان میدهــد کــه جوامــع نوســنگی جدیــد
فالتمرکــزی قبــل از حضــور در ایــن منطقــه ،رونــد نوسنگیشــدن را طــی کــرده و فرآینــد
اهلیســازی حیوانــات و گیاهــان ،روشهــای آبیــاری و تولیــد محصــوالت ثانویــه چــون
فراوردههــای لبنــی را بهبــود بخشــیده بودنــد ( .)Fazeli Nashli et.al., 2013: 144ایــن
اجتماعــات ،بــه احتمــال از نوعــی ســازمان تولیــد برخــوردار بودنــد کــه شــاید بتــوان آنرا
بــا شــکلی از ســازمان تولیــد خانگــی 3کــه «دیویــد پیــکاک» معرفــی نمــوده ،مقایســه نمــود
( .)Peacock, 1982مــواد خــام ،مصنوعــات ،ابزارهــای تولیدشــده ،ســطح تخصصپذیری
و مقیــاس مبــادالت آنهــا کــه در ادامــه صحبــت خواهیــم کــرد ،بیانگــر رواج چنیــن روش
تولیــدی در منطقــهی فالتمرکــزی در ایــن دوره هســتند.
ا گرچــه از میــزان تولیــدات کشــاورزی جوامــع نوســنگی جدیــد ،اطالعــات زیــادی در
اختیــار نداریــم؛ امــا شــواهدی در ایــن زمینــه از راه کاوشهــای باستانشــناختی بهدســت ما
رســیده کــه قــدری درک مــا را دربــارهی تحــوالت کشــاورزی و دامــداری توســعه میبخشــد.
کشــف شــمار اندکــی دانههــای غــات اهلیشــده نظیــر :جــو ،گنــدم نــان و گنــدم ایمــر ،و
اســتخوان گوســفند و بــز اهلــی در کنــار گونههــای وحشــی و تعــداد اندکــی ابزارهای تراشــنده
و تیغههــای داس در تپههــای چهاربنــه و ابراهیمآبــاد در دشــت قزویــن (فاضلینشــلی و
همــکاران۱۳۸۶ ،الــف۳۶۲ :؛ فاضلینشــلی و همــکاران۱۳۸۶ ،ب )۳۸۱ :نشــان میدهــد
کــه ا گرچــه کشــاورزی در ایــن دوره بهصــورت محــدود متــداول بــوده ،ولــی بــه احتمــال
زیــاد در زمــرهی روش معیشــت اصلــی نبــوده اســت .همیــن وضعیــت در تپــه پردیــس واقــع
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در جنــوب تهــران کــه تعــدادی اســتخوان بــز و گوســفند اهلــی از آن گــزارش گردیــده ،قابــل
مشــاهده اســت (فاضلینشــلی و همکاران .)۴۰-۴۱ :۱۳۸۴ ،در ســیلک  ،Iشــواهد ضعیفی
از جویهــای آبیــاری ( )Kourampas et al., 2013: 196و بقایــای گنــدم ســبوسدار و
جــوی پوسـتکندهی دوردیفــه بهدســت آمــده (تنگبــرگ )۱۱۱ :۱۳۸۳ ،و ایــن درحالیســت
کــه بهجــز سگســانان ،هیــچ مدرکــی از حیوانــات اهلــی شناســایی نشــده اســت (مشــکور،
 .)۹۶-۹۸ :۱۳۸۳بنابــر اطالعــات فعلــی ،میتــوان مقیــاس معیشــت اقتصــادی در شــمال
فالتمرکــزی در دورهی نوســنگی جدیــد را در ســطحی محلــی تحلیــل نمــود کــه در برخــی
نواحــی بــر دامــداری و در بعضــی نقــاط بــر کشــاورزی اســتوار بــوده اســت.
ســفالهای دورهی نوســنگی جدیــد ایــن منطقــه ،محصــول یــک تولیــد خانگــی بــوده
و بــا وجــود شــباهتهایی کــه در زمین ـهی روش ســاخت ،نــوع شــاموت ،میــزان حــرارت،
ً
و چگونگــی شــکل و تزئیــن داشــتند ،اساســا ویژگیهــای محلــی را بهنمایــش میگذارنــد.
ســفالهای مکشــوف از تمامــی الیههــای چهاربنــه ،نوعــی یکنواختــی در ســبک و فنــاوری
ســاخت را نشــان میدهنــد (شــکل  .)1از لحــاظ نقــش و فــرم بــا محوطههــای همجــوار
چــون زاغــه و الیههــای تحتانــی ابراهیمآبــاد قابــل مقایســه نیســتند .ســفالها ،اغلــب
خشــن هســتند و پخــت نامناســب ،شــاموت گیاهــی و رنــگ زمینــهی نخــودی و قرمــز
روشــن دارنــد .روی برخــی از ســفالها را بــا نقــوش ابتدایــی و ســادهی هندســی و گاهــی
مسـ ّـبک تزئیــن نمودهانــد .نقشهــای ظــروف ســفالی ،تکموضوعــی هســتند و هیچیــک
از آنهــا ،دارای دو نقــش هندســی نیســتند (فاضلینشــلی و دیگــران۱۳۸۶ ،الــف-۳۶۲ :
 .)۳۶۰تپــه ابراهیمآبــاد برخــاف چهاربنــه ،ســفالهای منطقــهای و محلــی نوســنگی
دشــت قزویــن را عرضــه مینمایــد .یکــی از مهمتریــن شــاخصههای فرهنگــی ایــن تپــه،
وجــود ســفال ســیلک  Iاســت .تــا پیــش از کاوشهــای ابراهیمآبــاد ،گزارشــی از حضــور
ایــن ســفال در دشــت قزویــن وجــود نداشــت .در گــزارش مقدماتــی گمانهزنــی مــای تپــه
دشــت قزویــن نیــز بهوجــود ســفالهای اواخــر نوســنگی جدیــد  Iو اوایــل نوســنگی جدیــد II
اشــاره شــده اســت (رضاییکلــج و همــکاران1389 ،؛  .)Sarlak, 2016ایــن ســفالها قابــل
مقایســه بــا ســفالهای چهاربنــه و ابراهیمآبــاد دشــت قزویــن هســتند.
در تپــه ســیلک در ایــن دوره ،چهــار نــوع ســفال شــامل :ســفال روشــن بــا نقــوش ســیاه،
ســفال قرمــز منقــوش ،ســفال ســیاه تکرنــگ و ســفال قرمــز ســاده تولیــد میشــد (گیرشــمن،
 .)۲۴ :۱۳۷۹هــر چهــار نــوع ســفال دارای شــاموت گیاهــی و پخــت نامناســب هســتند .رونــد
رو بــه بهبــود در روش ســاخت و تزئیــن ســفال در الیههــای پنجگان ـهی ســیلک  ،Iبیانگــر
تولیــد تخصصــی ســفال البتــه ،در ســطح خانگــی اســت .از الی ـهی ســوم بهبعــد ،نقــوش
جدیــد و مرکبتــر نظیــر طر حهــای نردبانــی بــهکار گرفتــه شــدند و از الیــهی چهــارم ،بــر
حــرارت کورههــا کنتــرل بهتــری صــورت پذیرفــت (شــکل .)2
ســفالهای نوســنگی تپــه پردیــس در ســه گــروه :ســادهی خشــن بــا پوشــش نخــودی،
منقــوش نخــودی و منقــوش متمایــل بــه قرمــز قــرار میگیرنــد (شــکل  .)3ســفال گــروه اول،
از نــوع :پــوک ،خشــن و نیمهخشــن ،و دارای حــرارت نامناســب و شــاموت گیاهــی اســت.
در گــروه دوم ،ســفالهای بــه نســبت ظریفتــر ،منقــوش (بــا نقــوش ســادهی هندســی)
و دارای شــاموت آلــی و معدنــی مشــاهده میشــوند .تزئیــن برخــی ظــروف ایــن گــروه،
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شــکل  .1قطعــات ســفالی چهاربنــه ،دشــت
قزویــن (.)Fazeli Nashli et al., 2013: 136

شــکل  .2ســفال دورهی  Iســیلک (گیرشــمن،
.)180 :۱۳۷۹
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شــکل  .3قطعــات ســفال نوســنگی تپــه پردیــس،
دشــت تهــران ،الــف) گــروه اول؛ ب) گــروه دوم؛ ج)
یپــور.)1394 ،
گــروه ســوم (ول 

هماننــد ســفالهای ســیلک  ،I3در داخــل نیــز انجــام میشــده اســت .ایــن ســفال در اغلــب
محوطههــای دشــت تهــران از جملــه :صادقآبــادی ،چشــمهعلی و تپــه ارســطو بهدســت
آمــده اســت ( .)Fazeli Nashly, 2001ســفالهای گــروه ســوم ،دارای پوشــش نخــودی
متمایــل بــه قرمــز ،کیفیتــی ظریفتــر ،خمیــرهای مرغوبتــر و شــاموت گیاهــی و معدنــی
متنو عتــر هســتند .نقــوش ایــن نــوع ســفال از نــوع هندســی بهصــورت گوناگــون و پیچیــده
اســت .نقــوش گاهــی ،تمامــی ســطح داخلــی را ُپــر میکننــد .نقــوش موســوم بــه «ســبدی و
نردبانــی افقــی» از جملــه موضوعــات ُپــر اســتفاده در ایــن دوره هســتند .مــواد مکشــوف از
تپــه پردیــس بیانگــر یــک رونــد تطــوری از مراحــل نوســنگی تــا دورهی انتقالــی مسوســنگ
در زمین ـهی ســفالگری اســت .فاضلــی و همکارانــش ،حتــی احتمــال میدهنــد کــه در تپــه
پردیــس از آغــاز الیههــای مسوســنگ انتقالــی در ســاخت ســفالها از چــرخ ســفالگری
تنــد نیــز اســتفاده شــده اســت ( .)Fazeli et al., 2010در ایــن دوره ،شــواهد غیرمســتقیم
در رابطــه بــا ســاخت کورههــای روبــاز ســفالپزی از تپــه پردیــس (ولیپــور و همــکاران،
 )۱۸-۲۰ :۱۳۸۸و تپــه چشــمهعلی ( )Fazeli Nashly, 2001: 120بهدســت آمــده اســت.
در ایــن دوره ،در تمــام محوطههــای دشــت تهــران شــاهد پیشــرفتی در :رنــگ زمینــه،
خمیــره ،شــاموت ،شــکل و تزئیــن ســفال هســتیم .ایــن ویژگیهــا بیانگــر تولیــد ســفال
در ســطح یــک تخصــص پارهوقــت و گهگاهــی خانگــی و یــا فراتــر از ایــن ســطح هســتند
(ولیپــور .)۱۳۹۴ ،تکنیــک ،شــکل و تزئیــن ســفالهای صادقآبــادی و چشــمهعلی نیــز
وضعیــت بهبودیافتهتــری را نســبت بــه ســفالهای اولیـهی نوســنگی جدیــد در منطقـهی
شــمال فالتمرکــزی نشــان میدهنــد و ایــن فــرض را تقویــت میکننــد کــه در هــر یــک از
ً
اســتقرارها ،تعــدادی از افــراد صرفــا بــه تولیــد ســفال بهصــورت خانگــی البتــه ،بــا مقیــاس
پاییــن اشــتغال داشــتند (.)Fazeli Nashly, 2001: 24
بنابرایــن ،شــواهد موجــود حاکــی از وجــود مراحــل اولیــهی ســفالگری در منطقــهی
مــورد مطالعــه و در بــازهی زمانــی  ۸۰۰ســالهی دورهی نوســنگی جدیــد و برداشــتن گامهــای
نخســت بــه ســمت تولیــد تخصصــی ســفال اســت .بهمنظــور ارزیابــی رونــد تخصصگرایــی
در زمینــهی ســفال ،بــه تحلیــل یکــی از مــوارد مهــم در ایــن دوره میپردازیــم .میدانیــم
کــه ســفال نخــودی منقــوش کــه بــه ســفال ســیلک  Iمعــروف اســت در دورهی ســیلک I3-5
در فــات مرکــزی گســترش یافــت .نقــش ایــن ســفال از نــوع نردبانــی اســت کــه در ســطح
درونــی و بیرونــی ظــروف اجــرا میشــده اســت .پیــش از ایــن ،اعتقــاد بــر آن بــود کــه ایــن نــوع
ســفال در ســیلک تولیــد و در ســطح منطقــه توزیــع میشــده اســت (فاضلینشــلی۱۳۸۶ ،ب:
 .)۳۸۲نظــر بــه اینکــه در چارچــوب بــازهی زمانــی نوســنگی جدیــد بحــث میکنیــم و تصــور
وجــود چنیــن مبادالتــی در آن دوره دشــوار بهنظــر میرســد ،بایــد از یــک الگــو بــرای تحلیــل
ایــن موضــوع بهرهگیــری نماییــم« .تورســتن هاگســتراند» الگویــی را در زمینــهی انتشــار
فناوریهــا و نوآوریهــا ارائــه نمــوده کــه بســیار مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت .براســاس
ایــن الگــو ،اشــاعهی فناوریهــا و نوآوریهــا در ســطح منطقــه از راه دو عامــل همســایگی
و سلســلهمراتبی اســتقرارها قابــل تحلیــل اســت ( .)Hägerstrand, 1967: 64از آنجاییکــه
در جوامــع نوســنگی هنــوز سلســلهمراتب اجتماعــی و منطقـهای بــروز نیافتــه بــود؛ لــذا ،بایــد
توجــه خــود را بــه عامــل همســایگی معطــوف نماییــم .مطابــق ایــن نظــر ،میتــوان احتمــال
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داد کــه ایــن اســتقرارهای ثانویــه بودنــد کــه فنــاوری ســفال ســیلک  I3-5را از اســتقرارهای
ً
اولیــه کســب و در ســطح منطقـهی فالتمرکــزی گســترش دادنــد؛ طبعــا در چنیــن وضعیتــی
نبایــد انتظــار داشــت کــه ایــن انتشــار بهطــور همزمــان و در فضایــی یکســان در سرتاســر
منطقــه صــورت میپذیرفتــه اســت ،بلکــه بســیار نامنظــم و در فضــا ،زمــان و جهتهــای
گوناگــون گســترش مییافتــه اســت (.)Windhorst, 1983: 107
شــاید بههمیــن دلیــل اســت کــه در دشــت قزویــن ،در تپــه چهاربنــه از دورهی نوســنگی
میانــی تــا دورهی مسوســنگ قدیــم هیــچ تغییــری در تکنولــوژی ســفال صــورت نپذیرفت.
در مقابــل ،در تپــه ابراهیمآبــاد در کلیــهی دورههــا ،شــواهد برهمکنــش فرهنگــی بــا
محوطههــای همجــوار قابــل مشــاهده اســت .در ایــن محوطــه ،ســطح درونــی ســفالهای
ســیلک  Iدارای تزئینــات بیشــتر و متنو عتــری نســبت بــه ســفالهای ســیلک  I4-5اســت
( .)Fazeli Nashli et al., 2013: 137ایــن بــدان معناســت کــه فنــاوری ســفال نخــودی
منقــوش ســیلک  ،Iدر ســطح منطقــه گســترش مییافتــه؛ ولــی در هــر محوطـهای کــه تولیــد
میشــده بــا نوآوریهایــی روب ـهرو میگشــته و بــه اصطــاح ،بومــی میشــده اســت .پیــش
از ایــن از نظــر گذشــت کــه ایــن ســفال در چشــمهعلی و تپــه پردیــس نیــز بهتدریــج کیفیــت
مطلوبتــری یافــت.
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افزایــش اســتقرارها ،رشــد جمعیــت ،تحــول در فناوریهــا ،ظهــور ســازمانهای تولیــدی
و وقــوع ارتباطــات فرامنطق ـهای ،از جمل ـهی تحوالتــی بودنــد کــه جوامــع فالتمرکــزی در
اواخــر دورهی نوســنگی جدیــد بــا آنهــا روبـهرو شــده اســت .ایــن رویدادهــا از شــاخصههای
مهــم دورهی مسوســنگ انتقالــی هســتند .در ایــن دوره کــه بــازهی زمانــی ۵۲۰۰-۴۳۰۰
ق.م .را دربــر میگیــرد ( ،)Wong et al., 2010: 11کشــاورزی و دامــداری رشــد نمــود و
از حیوانــات اهلیشــدهای چــون :گاو ،خــوک ،بــز و گوســفند بهرهبــرداری بهعمــل میآیــد
( .)Young & Fazeli Nashli, 2008بررســیهای میدانــی در دشــت تهــران نشــان
داده کــه شــمار اســتقرارها ،از  ۶محوطــه در دورهی نوســنگی ،بــه  ۲۸محوطــه در دورهی
مسوســنگ انتقالــی افزایــش یافــت (فاضلینشــلی .)۱۳۸۰ ،ایــن وضعیــت بــه احتمــال زیــاد
بیانگــر افزایــش جمعیــت در طــول دورهی مسوســنگ انتقالــی در ایــن منطقــه اســت .توزیع
فنــاوری ســفال نــوع چشــمهعلی وجــود روابــط درونمنطقــهای را نشــان میدهــد .ایــن
نکتــه نیــز شــایان ذکــر اســت کــه چنانچــه بخواهیــم بیــن بــازهی طوالنــی زمــان مسوســنگ
انتقالــی و شــمار زیــاد محوطههــای ایــن دوره ارتبــاط برقــرار نماییــم ،بــه کاوشهــای بیشــتر
در منطقــه و الیهنگاریهــا و گاهنگاریهــای مطلــق جدیدتــر نیازمندیــم.
در ایــن دوره در تپــه زاغــه ،ســفالهای زیبــای چشــمهعلی و اشــیاء مســی گوناگونــی
در کنــار مــردگان مینهادنــدُ .مهرههــای فیــروزه و الجــورد ،ظــروف و دســتبندهای ســنگ
مرمــری و قطعاتــی از ســنگ ابســیدین از دیگــر یافتههــای قبــور هســتند کــه مــواد خــام
آنهــا محلــی نیســت و بــه احتمــال در جریــان یــک مبادلـهی فرامنطقـهای بــه ایــن محــل
رســیدهاند (ملکشــهمیرزادی .)۳۳۴ :۱۳۸۲ ،اســتفاده از ایــن ســنگهای قیمتــی و
نیمهقیمتــی و فنــاوری ســاخت آنهــا در زاغــه ،بیانگــر وجــود تقاضــا و ارتقــای پایگاههــای
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اقتصــادی و اجتماعــی برخــی اشــخاص در جامعــه اســت .ایــن مــدارک در کنــار برخــی
شــواهد دیگــر نظیــر اشــیاء شمارشــی (صالحــی )1373 ،مــا را متقاعــد میســازد کــه تأملــی
جــدی در بــارهی رواج یــک ســازوکار بازرگانــی و مدیریتــی و بــروز جامع ـهای در حــال گــذار
از حالــت برابــر بــه رتبـهای داشــته باشــیم (مقیمــی .)1394 ،بررسـیهای دشــت تهــران در
ســالهای  ۲۰۰۳و  ،۲۰۰۴وقــوع تحــوالت مهمــی ماننــد افزایــش جمعیــت ،پیشــرفت در
تکنولــوژی آبیــاری و یــا تغییــر در بهرهبــرداری را در دورهی مسوســنگ انتقالــی گــوشزد
میکنــد (.)Fazeli Nashli et al., 2007: 285
ســفال نخــودی منقــوش ســیلک  Iدر اواخــر هــزارهی ششــم قبلازمیــاد دگرگــون شــد و
در دورهی ســیلک  IIبهصــورت ســفال قرمــز و قرمــز آجــری (نــوع چشــمهعلی) تولیــد گردیــد.
ظرافــت ،کیفیــت پخــت مناســب ،تعــدد شــاموتها ،تنــوع نقشمایههــا (نقــوش هندســی،
گیاهــی ،حیوانــی و انســانی) و گوناگونــی فرمهــا ،از جملــه ویژگیهــای ایــن ســفال اســت
کــه بــرای اولینبــار در محوطـهی چشــمهعلی شــناخته شــد و در ســیلک  IIمــورد بازشناســی
قــرار گرفــت (شــکل  .)4ایــن ســفال در چشــمهعلی در طــول دورهی مسوســنگ انتقالــی
در مقیــاس بــاال و در اشــکال مختلــف و بــا کیفیــت بســیار بهتــری نســبت بــه دورهی قبــل
تولیــد میشــود (.)Fazeli Nashly, 2001: 132

شــکل  .4ســفال دورهی مسوســنگ انتقالــی ،تپــه
چشــمهعلی (ملکشــهمیرزادی.)۹۷ :۱۳۹۰ ،

در تپــه پردیــس بقایــای کورههــای ســفالگری ،ابــزارآالت تولیــد و پرداخــت ،صفحـهی
ُ
چــرخ ســفالگری ،گل اخــرا ،جوشهــای کــوره ،ســفالهای بیریخــت (دفرمــه) ،حجــم
قابلتوجهــی از خاکســتر ،دیوارههــا و ســطوح حرارتدیــده بهدســت آمــده اســت (Fazeli
 .)Nashli et al., 2007ایــن محــل ،تنهــا محوطـهی واقــع در بخــش شــمالی فالتمرکــزی
اســت کــه کورههــای مربــوط بــه هــزارهی پنجــم قبلازمیــاد بهعنــوان شــواهد مســتقیم
پخت ســفال در آن یافت شــده اســت .برخی کورهها ،مانند کورهی کارگاه  Iکه بزرگترین
ســازهی حرارتــی ایــن مجموعــه نیــز هســت بــه احتمــال بــرای ســاخت ســفالهای بزرگتــر
مــورد اســتفاده قــرار میگرفــت (فاضلینشــلی و همــکاران۱۳۸۶ ،پ .)۴۱۴-۴۱۶ :ایــن
مــدارک ،گویــای رواج یــک فعالیــت تخصصیتــر هســتند و بــر تولیــد ســفال در مرحل ـهای
فراتــر از ســطح خانگــی گواهــی میدهنــد (ولیپــور .)۱۴ :۱۳۹۴ ،مجموعــهی شــواهد
مکشــوف از تپــه پردیــس بهوجــود فعالیــت صنعتــی در ســطح کارگاهــی اشــاره دارنــد.
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در زاغــه در ایــن دوره ،دو ســنت ســفالگری شــامل ســفال محلــی زاغــه اعــم از
ســاده ،منقــوش و اســتاندارد (شــکل  )5و ســفال منطقــهای چشــمهعلی متــداول بــود
(فاضلینشــلی .)1385 ،بهنظــر میرســد کــه برخــی از ســفالهای نــوع چشــمهعلی
در زمــرهی اشــیای شــأنزا قــرار داشــتند .در یــک تدفیــن ،ظرفــی از نــوع چشــمهعلی،
بــه وزن  ۱۲۶۰۰گــرم و بــه ارتفــاع و قطــر دهانــهی  ۵۵ســانتیمتر بهدســت آمــده اســت
(ملکشــهمیرزادی)۱۱ :۱۳۶۷ ،؛ بنابرایــن ،تولیــد برخــی از گونههــای ســفال چشــمهعلی
بــه احتمــال زیــاد بــرای بخشــی از جامعــه صــورت میپذیرفــت کــه بهدنبــال نمایــش پایــگاه
اجتماعــی و اقتصــادی باالتــر بودنــد .کاوشهــای بازنگــری ایــن محوطــه در کارگاه  Kدر
ســال  ،۱۳۸۰منجــر بــه کشــف حجــم گســتردهی خاکســتر ،بقایــای کورههــای ســفالپزی،
ادوات تولیــد ،پیکرکهــا ،دوک نخریســی ،ابزارهــای ســنگی و صفحههــای مــدور گردیــده
اســت .تمرکــز ایــن مــواد در ایــن بخــش ،احتمــال وجــود فضــای کارگاهــی و جــدا بــودن آن را
از فضــای مســکونی افزایــش میدهــد (فاضلینشــلی.)۹-۱۰ :1384 ،
در تپــه زاغــه ،ســفال نــوع چشــمهعلی درصــد کمــی از گونههــای ســفالی را تشــکیل
میدهــد؛ بهطوریکــه در کاوشهــای بازنگــری ســال  ۱۳۸۰تنهــا  ۱۳درصــد از ســفالهای
مکشــوف ،از ایــن نــوع بــوده اســت (فاضلینشــلی .)۱۳ :۱۳۸۴ ،ا گــر چــه پیــش از ایــن،
موضــوع وارداتیبــودن ایــن ســفال در زاغــه مطــرح شــده (ملکشــهمیرزادی:۱۳۸۲ ،
)۳۳۲؛ امــا ،ادنــا وونــگ و همکارانــش ،بــا مطالعــهی نمونههایــی از ایــن نــوع ســفال از
محوطـهی چشــمهعلی و شــماری از محوطههــای دشــت قزویــن نظیــر :زاغــه ،ابراهیمآباد،
کمالآبــاد ،محمودیــان ،زاغـهی  ۲و زهیــر تپــه ،نتیجــه گرفتهانــد کــه ســفالگران از مــادهی
خــام واحــد و مشــترک بهــره نمیبردهانــد؛ بلکــه در هــر محلــی بهصــورت مســتقل بــا تــدارک
مــواد اولیــه ،بــه تولیــد ایــن ســفال مبــادرت میورزیدهانــد ( .)Wong et al., 2010ایــن
مــدارک در چارچــوب تولیــد کارگاهــی در زاغــه در خــال هــزارهی پنجــم قبلازمیــاد قابــل
مالحظــه و تحلیــل هســتند.
ســفال چشــمهعلی در الیههــای اولیــهی ســیلک  ،IIاز لحــاظ فنــی و تزئینــی دارای
کیفیــت باالیــی نبــود ،ولــی ویژگیهــای تکنیکــی و زیباییشــناختی آن در الیههــای باالیــی
(اندکــی پــس از آغــاز هــزارهی پنجــم قبلازمیــاد) ارتقــا یافــت .گویــا در همیــن دوره اســت
کــه ســاکنان تپ ـهی شــمالی ســیلک ،ایــن محــل را در بــازهی زمانــی  ۴۹۶۰تــا  ۴۷۲۰ق.م.
بهدلیــل شــرایط نامطلــوب اقلیمــی و خشکســالی تــرک کردنــد (فاضلینشــلی.)۱۲ :۱۳۹۰ ،
س بعــد از آن ،در نیم ـهی هــزارهی پنجــم قبلازمیــاد ،اســتقرار در ســیلک و در محــل
ســپ 
تپــه جنوبــی ادامــه مییابــد و از ایــن زمــان بهبعــد ،دورهی  IIIدر تپــه ســیلک آغــاز گردیــد.
از نیمـهی هــزارهی پنجــم قبلازمیــاد ،تپــه زاغــه نیــز در تاریخــی بیــن  ۴۴۶۰تــا ۴۲۴۰
ق.م ،.متــروک شــد و تپــه قبرســتان بهعنــوان یــک مرکــز صنعتــی در زمینــهی فلزگــری
و ســفالگری مســکون شــد (فاضلینشــلی ۸۵ :۱۳۸۵ ،و  .)۳۵در الیههــای تحتانــی
قبرســتان کــه در گاهنــگاری یوســف مجیــدزاده در دورهی فــات میانــی قــرار میگیرنــد
( )Majidzadeh, 1976و بــا ســیلک  III1-3همزمــان هســتند ،نوعــی ســفال ارغوانــی تیــره
مشــاهده شــد کــه بــه «ســفال آلویــی» معــروف گردیــد (شــکل  .)6مجیــدزاده صاحبــان
ایــن ســفال را مهاجمانــی میدانــد کــه بــه فالتمرکــزی وارد و باعــث متروکشــدن
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شــکل  .5ســفال نــوع اســتاندارد زاغــه ،تپــه زاغــه
(فاضلــی ،59 :۱۳۸۵ ،شــکل .)1

شــکل  .6ســفال آلویــی ،آقتپــه کــرج (رحیمــی،
.)114 :1394
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ســکونتگاههای ایــن منطقــه از جملــه ســیلک شــمالی در نیمــهی هــزارهی پنجــم
قبلازمیــاد گردیدنــد .تشــابه ایــن نــوع ســفال بــا ســفالهای همزمــان در ســهگابی
و گودیــن ،یکــی از نشــانههای حضــور ایــن مهاجمــان و ورود آنهــا از ســوی غــرب بــه
فــات مرکــزی دانســته شــد (مجیــدزاده .)۳۵ :۱۳۸۹ ،طــرح ایــن فرضیــه ،وا کنشهایــی
را بهدنبــال داشــته اســت .بــا اســتناد بــه الیهنــگاری جدیــد در تپــه ســیلک (Nokandeh,
 ،)2010بیــن متروکشــدن ســیلک شــمالی و آغــاز ســکونت در ســیلک جنوبــی ،فاصل ـهی
زمانــی معنــاداری وجــود دارد؛ بهعــاوه ،تاکنــون هیــچ نمونـهای از ســفال آلویــی از ســیلک
 IIIگــزارش نشــده اســت .از ایـنرو ،برقــراری ارتبــاط بیــن اســتقرار در ســیلک جنوبــی و ورود
اقــوام تــازهوارد و مهاجمانــی کــه صاحــب ســفال آلویــی معرفــی شــدهاند ،امــر دشــواری اســت
(فاضلینشــلی)۷ :۱۳۹۰ ،؛ بنابرایــن ،فاصلـهی بیــن ســیلک  IIو  IIIدر دشــت کاشــان بایــد
در چارچــوب باستانشناســی فتــرت ،)Braidwood, 1946; Courty, 1989( 4ارزیابــی و
دالیــل متروکشــدن و ســکونت دوبــارهی آن تحلیــل شــود .هــدف نگارنــدگان در ایــن
مقالــه ،ارزیابــی و نقــد فرضی ـهی اشــاعهی ســفال آلویــی نیســت کــه خــود مجالــی دیگــر
میطلبــد (ولیپــور)۱۳۹۰ ،؛ ولــی ،ایــن نکتــه شــایان توجــه اســت تــا مادامــی کــه عوامــل
مختلــف فرهنگــی و طبیعــی در راســتای متروکشــدن و اســکان مجــدد محوطههــا در
فالتمرکــزی و در واقــع ،عوامــل درونزا مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار نگرفتــه باشــند ،بحــث
در بــارهی عوامــل بیرونــی و حملـهی مهاجمــان بــه ایــن منطقــه و جایگزینــی فناوریهــای
جدیــد نظیــر ســفال آلویــی در اولویــت قــرار نمیگیــرد.
آنچــه کــه از مباحــث بــاال نتیجــه میگیریــم آن اســت کــه رونــد تطــور از ســفال ســیلک II
بــه ســفال ســیلک  IIIو یــا دیگــر ســفالهای رایــج در دورهی مسوســنگ قدیــم نظیر ســفال
آلویــی ،یــک فرآینــد درونمنطقـهای اســت .در دشــت قزویــن اســتمرار فنــاوری ســفالگری از
نوســنگی جدیــد تــا دورهی مسوســنگ جدیــد (ســیلک  )III6-7bو رونــد درونزا بــودن آن
مــورد مطالعــه و تأییــد قــرار گرفتــه اســت (.)Wong et al., 2010
دورهی مسوســنگ قدیــم (ســیلک  )III1-3کــه بــا تحوالتــی در رونــد معمــاری و
صنایعــی چــون فلــزکاری آغــاز میشــود ،پیشــرفتهای فنــاوری مهمــی را در زمینــهی
ســفالگری بــه نمایــش میگــذارد .اســتفاده از چــرخ ســفالگری و کورههــای پیشرفتهتــر،
اتخــاذ تکنیکهــای مطلوبتــر در ســاخت و ایجــاد نقــوش جدیــد و ابتــکاری نظیــر
نقشمایههــای گیاهــی و حیوانــی روی ســفال ،برخــی از تحــوالت ایــن دوره هســتند
(شــکل  .)7بارزتریــن تفــاوت ســفال دورهی  IIIســیلک بــا نــوع چشــمهعلی در رنــگ مایــل
بــه نخــودی آن اســت .شــاموت اغلــب ســفالهای ســیلک  IIIاز نــوع ماســه و شــن بــود
کــه البتــه ،از شــاموتهای ترکیبــی (ماســه بــا گیــاه و ســایر مــواد آلــی) نیــز بهطــور محــدود
اســتفاده میشــد .بهنظــر میرســد کــه تنــوع بهرهبــرداری از شــاموت در ایــن دوره ،روی
کیفیــت پخــت ســفال اثــر گــذار بــود؛ بهطوریکــه  ۹۸درصــد ســفالها از درج ـهی پخــت
کافــی برخــوردار بودنــد .اســتفاده از چــرخ ســفالگری کــه در ایــن دوره در اغلــب محوطههــا
فرا گیــر شــده بــود ،جهشــی نویــن در صنعــت ســفالگری فالتمرکــزی بهشــمار میآیــد
(طالیــی .)۱۸۸-۱۹۱ :۱۳۹۰ ،در اواخــر هــزارهی پنجــم قبلازمیــاد (دورهی مسوســنگ
قدیــم) ســفال بهطــور تخصصــی تولیــد شــد و در ســیلک و اغلــب محوطههــای فــات
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مرکــزی پیچیدگیهــای فناوران ـهای بــه وقــوع پیوســت و بســترهای مناســبی بــرای بــروز
تحــوالت جدیــد در دورهی ســیلک  III4-5فراهــم گردیــد.

شــکل  .7ســفال ســیلک  ،IIIتپــه ســیلک
(گیرشــمن ،188 :۱۳۷۹ ،لــوح 12؛  ،191لــوح .)15

نتیجهگیری

شــواهد مکشــوف در ارتبــاط بــا ارتقــای کیفیــت ســفالها از نظــر فنــی و زیباییشــناختی،
پیشــرفت قابلتوجــه کورههــای پخــت ســفال ،جداســازی فضاهــای مســکونی از
بخشهــای کارگاهــی ،بــروز مبادل ـهی فنــاوری ســفال در ســطح منطقــه و رویدادهایــی از
ایــن دســت ،نشــانگر وقــوع تولیــد تخصصــی ســفال و تشــکیل نظــام مدیریــت فنــاوری و
نــوآوری در منطق ـهی فالتمرکــزی هســتند .ایــن شــواهد بــه مــا میگویــد کــه در دورهی
نوســنگی جدیــد (نیمــهی هــزارهی ششــم قبلازمیــاد) ،تولیــد ســفال در محوطههــای
ایــن منطقــه در ســطح خانگــی جریــان داشــته ،ولــی گامهــای اولیــهی تخصصیشــدن
را تجربــه مینمــوده اســت .رونــد ایــن نــوع تخصصیشــدن ابتدایــی را در بهبــود تولیــد و
نقشپــردازی ســفال نخــودی منقــوش از نــوع ســیلک  I1-3بــه نــوع ســیلک  I4-5مشــاهده
کردیــم کــه پیــش از ایــن تحلیــل گردیــد .در اواخــر هــزارهی ششــم قبلازمیــاد تــا نیم ـهی
هــزارهی پنجــم قبلازمیــاد کــه فرهنــگ دورهی مسوســنگ انتقالــی حاکــم بــوده ،رونــد
تولیــد تخصصــی اســتمرار پیــدا کــرد .افزایــش شــمار محوطههــا در دشــت تهــران ،ســاخت
اشــیاء شمارشــی در زاغــه ،نهــادن هدایایــی ساختهشــده از مــواد خــام غیربومــی در قبــور
ایــن محوطــه ،ظهــور ســفال ظریــف و قرمــز منقــوش چشــمهعلی در گســترهی منطقــه ،و
کشــف شــواهد مســتقیم تولیــد و پخــت ســفال در تپــه پردیــس گواهــی بــر رواج فعالیتهــای
تولیــد کارگاهــی و ارتباطــات منطق ـهای و فرامنطق ـهای در ایــن دوره هســتند.
شــاید مهمتریــن ویژگــی باستانشناســی هــزارهی پنجــم قبلازمیــاد در فالتمرکــزی
ایــران ،موضــوع ظهــور جوامــع پیچیــده بــوده باشــد کــه در اثــر پژوهشهــای ســالهای
اخیــر ،نقــاط تاریــک زیــادی از آن روشــن گردیــده اســت ،ولــی بــرای تحلیــل دقیقتــر
و جامعتــر در ایــن زمینــه ،بــه مطالعــات فنــی و آزمایشــگاهی ســفالهای ایــن دوره
نیازمندیــم .البتــه ،ذکــر ایــن نکت ـهی بســیار مهــم ضــرورت دارد کــه ا گرچــه در چارچــوب
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پژوهشهــای اخیــر ،گاهنــگاری پیشــنهادی جدیــدی دربــارهی پیشازتاریــخ ایــن منطقــه
ـشروی مــا قــرار گرفتــه اســت ،ولــی همچنــان بــه انجــام گاهنــگاری مطلــق بــا روشهای
پیـ ِ
مختلــف محتــاج هســتیم.
همانطوریکــه گفتــه شــد ،در هــزارهی پنجــم قبلازمیــاد در منطقـهی فالتمرکــزی
ایــران ،تحوالتــی بــه وقــوع پیوســت کــه ویژگیهــای ســاختاری جوامــع پیچیــده را از لحــاظ
اقتصــادی ،اجتماعــی و فنــاوری پدیــد آوردنــد و بســتر ظهــور اجتماعــات آغــاز شهرنشــینی
و شهرنشــینی را فراهــم ســاختند .فزونــی محوطههــای اســتقراری ،افزایــش جمعیــت،
بــروز تحــوالت فناورانــه ،ایجــاد زیرســاختهای تولیــد مؤسســاتی ،و برقــراری ارتباطــات
منطقــهای و فرامنطقــهای ،برخــی از تحــوالت موصــوف هســتند کــه باستانشناســی
ایــن منطقــه را در هــزارهی پنجــم قبلازمیــاد از اهمیــت و جذابیــت خاصــی برخــوردار
نمودهانــد .از دورهی مسوســنگ قدیــم (ســیلک  )III1-3تــا دورهی مسوســنگ جدیــد
( ،)III6-7bتحــوالت مهــم دیگــری نظیــر :پیشــرفتهایی در زمینـهی معمــاری ،فلــزکاری
و ســفالگری صــورت پذیرفــت .ســنگ مــس ،اســتحاله شــد کــه شــواهد آن در تپــه قبرســتان
و ســیلک کشــف گردیــد .عملیــات ذوب و قالبگیــری فلــز در کارگاههــای تخصصــی
صــورت میگرفتــه اســت .اســتفاده از چــرخ ســفالگری ،بهرهبــرداری از کورههــای
ســفالپزی پیشــرفته ،تزئیــن ســطوح درونــی و بیرونــی ظــروف ســفالی بــا نقــوش :هندســی،
گیاهــی ،جانــوری ،انســانی و روایــی ،و بــا اســتفاده از مختصاتــی نظیــر :تناســب ،تقــارن،
ترکیببنــدی و کادربنــدی نشــانگر تولیــد تخصصــی اســت .ایــن تحــوالت را بــه احتمــال
شــخص و یــا اشــخاصی هدایــت ،نظــارت و پشــتیبانی میکردنــد؛ چــرا که اغلــب رویدادهای
موصــوف نیازمنــد وجــود یــک ســازمان اجتماعــی اولیــه بودهانــد .ایــن ســازمان میتوانســت
ســازماندهی و برنامهریــزی الزم را بــرای فرآینــد تهی ـهی مــواد خــام ،تولیــد و توزیــع انجــام
دهــد .تشــکیالت ایــن ســازمان را اشــخاصی بهوجــود آوردنــد و اســتمرار بخشــیدند کــه
در ادبیــات باستانشناســی پیچیدگیهــا بــه «نخبــگان اجتماعــی» معــروف هســتند .در
چنیــن وضعیتــی اســت کــه در ابتــدای دورهی مسوســنگ قدیــم در فالتمرکــزی مرا کــزی
ً
ســر بــر آوردنــد کــه صرفــا عملکــرد تولیــدی و صنعتــی داشــتند .تپــه قبرســتان بــا وســعت دو
هکتــاری خــود کــه بهنظــر میرســد تنهــا یــک مرکــز بــزرگ ســفالگری و فلــزکاری بــود ،یکــی
از مصداقهــای شــاخص اینگونــه مرا کــز اســت.

پینوشت
 .1در ایــن مقالــه ،هیــچ هــدف و انگیــزهای بــرای بحــث دربــارهی عبــارت منطقـهی فالتمرکــزی ایــران ،وجــود نــدارد کــه خــود
نکــه تاکنــون نامهــای گوناگونــی بــرای ایــن منطقــه بـهکار بــرده شــده و حــدود
گفتــار و جســتاری جداگانــه را میطلبــد .ولــی نظــر بــه ای 
و مرزهــای مختلفــی بــرای آن پیشــنهاد گردیــده اســت (روســتایی )1391 ،ضروریســت مــراد نویســندگان درخصــوص محــدودهی
قتــر روشــن باشــد .از آنجاییکــه بحــث در بــارهی نــام و مرزهــای آن همچنــان ادامــه دارد
جغرافیایــی پژوهــش حاضــر ب هطــور دقی 
و هنــوز وفــاق و نظــر مشــترکی بــر ســر آن حاصــل نشــده اســت؛ بنابرایــن در اینجــا الزم اســت کــه بــرای خواننــدهی مقالــه اینگونــه
ً
مشــخص شــود کــه آن بخــش از ایــن منطق ـ ه مدنظــر اســت کــه عمومــا دش ـتهای قزویــن ،تهــران و کاشــان را دربــر میگیــرد.
 .2البتــه ،محوط ـهی ســنگ چخمــاق غربــی کــه دارای مراحــل نوســنگی بــدون ســفال اســت در بخــش شــرقی فالتمرکــزی
ً
قــرار دارد و اساســا ،مربــوط بــه منطقـهی شــمال شــرق ایــران اســت .در محــدودهای نزدیــک بــه  60کیلومتــر مربــع در منطقـهی دماونــد
چندیــن محوطــه توســط عنای ـتاهلل امیرلــو در ســال  1368شناســایی و بررســی شــدند .وی بــا کاوش در یکــی از ایــن محلهــا (قلعــه
عســگر) ،قدمــت آن را بــه بــازهی زمانــی  18تــا  14هــزار ســال پیــش ،یعنــی پایــان پارینهســنگی جدیــد و فراپارینهســنگی مربــوط دانســت
(امیرلــو1369 ،الــف1369 ،ب) .فریــدون بیگلــری بــر اســاس مطالعــه بازنگــری روی یافتههــای محوط ـهی قلعــه عســگر دماونــد،
بهدلیــل مشــاهده ویژگیهایــی چــون اســتفادهی فشــاری در ســاخت ریزتیغههــا ،فراوانــی تیغههــا و ریزتیغههــای ســاده و شــمار انــدک
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هســنگی (نوســنگی بــدون ســفال) بــرای آن پیشــنهاد نمــوده اســت (Biglari,
تشــده ،تاریخــی جدیدتــر از فراپارین 
ابزارهــای پرداخ 
 .)2013محمداســماعیل اســماعیلیجلودار نیــز بــه تازگــی براســاس ابزارهــای ســنگی مکشــوف از محوط ـهای در درون شــهر تهــران،
قدمــت آنهــا را بــا قیــد احتمــال قــوی بــه دورهی نوســنگی بــدون ســفال نســبت میدهــد (.)Esmaeili Jelodar, 2018
3. Household production
4. Gap Archaeology
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تکیــه بــر فلــزکاری» ،رســالهی دکتــری ،گــروه باستانشناســی ،دانشــگاه تهــران.
 فاضلینشــلی ،حســن« ،۱۳۸۰ ،بررســیهای باستانشناســی در دشــت تهــران»،مجلــه دانشــكده ادبیــات و علــوم انســانی دانشــگاه تهــران ،دورهی  ،۴۸شــمارهی ،۱۶۰
صــص.۱۹۷-۲۱۷ :
 فاضلینشــلی ،حســن« ،۱۳۸۴ ،گــزارش مقدماتــی گمانهزنــی و الیهنــگاری تپــه زاغــهســال  ،»۱۳۸۰مجلــه دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی دانشــگاه تهــران ،ســال پنجــاه و
ششــم ،شــمارهی  ،۱۷۳صــص.۱-۲۰ :
 فاضلینشــلی ،حســن ،۱۳۸۵ ،باستانشناســی دشــت قزویــن از هــزارهی ششــم تــاهــزارهی اول قبلازمیــاد ،تهــران :انتشــارات دانشــگاه تهــران.
 -فاضلینشــلی ،حســن« ،۱۳۹۰ ،باستانشناســی هــزارهی پنجــم پیــش از میــاد
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فالتمركــزی و چالشهــای پیشــرو» ،مجلــه پیــام باستانشــناس ،ســال هشــتم ،شــمارهی
 ،۱۵صــص.۱۱-۳۰ :
 فاضلینشــلی ،حســن« ،۱۳۹۳ ،ایــران از آغــاز تــا اســتقرار در دهکدههــا» ،جــزوهدرســی رشــتهی باستانشناســی ،دانشــگاه مازنــدران.
 فاضلینشــلی ،حســن؛ کانینگهــام ،رابیــن؛ یانــگ ،روث؛ گیلمــور ،گویــن؛دانیاهــو ،رانــدی؛ مقصــودی ،مهــران؛ و بــت ،کتــی« ،۱۳۸۴ ،گــزارش مقدماتــی کاوش
شهــای
محوطـهی باســتانی تپــه پردیــس در ســال  ،»۱۳۸۳دو فصلنامــه تخصصــی پژوه 
باستانشناســی و مطالعــات میانرشــتهای ،دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی دانشــگاه
تهــران ،ســال اول ،شــمارهی  ،۲صــص.۳۱-۴۴ :
 فاضلینشــلی ،حســن ،ایلخانــی ،هنگامــه؛ آرمینــه ،مارقوســیان؛ و بشــکنی ،امیــر؛۱۳۸۶الــف« ،گــزارش مقدماتــی الیهنــگاری و گمانهزنــی تپــه چهاربنــه دشــت قزویــن»،
در :گزارشهــای باستانشناســی ( ،)۷جلــد اول ،تهــران :ســازمان میراثفرهنگــی و
گردشــگری کشــور ،پژوهشــکدهی باستانشناســی ،صــص.۳۵۵-۳۷۶ :
 فاضلینشــلی ،حســن؛ ایلخانــی ،هنگامــه؛ مارقوســیان ،آرمینــه؛ و بشــکنی ،امیــر؛۱۳۸۶ب« ،گــزارش مقدماتــی الیهنــگاری و گمانهزنــی تپــه ابراهیمآبــاد دشــت قزویــن»،
در :گزارشهــای باستانشناســی ( ،)۷جلــد اول ،تهــران :ســازمان میراثفرهنگــی و
گردشــگری کشــور ،پژوهشــکدهی باستانشناســی ،صــص.۳۷۷-۴۰۶ :
 فاضلینشــلی ،حســن؛ ایلخانــی ،هنگامــه؛ مارقوســیان ،آرمینــه؛ و بشــکنی ،امیــر؛۱۳۸۶پ« ،گــزارش فصــل دوم کاوش محوطــه باســتانی پردیــس در ســال ،»۸۴-۸۵
در :گزارشهــای باستانشناســی ( ،)۷جلــد اول ،تهــران :ســازمان میراثفرهنگــی و
گردشــگری کشــور ،پژوهشــکدهی باستانشناســی ،صــص.۴۰۷-۴۳۸ :
 مجیــدزاده ،یوســف« ،۱۳۶۶ ،ســنگ الجــورد و جــاده بــزرگ خراســان»،باستانشناســی و تاریــخ ،تهــران :مرکــز نشــر دانشــگاهی ،ســال اول ،شــمارهی دوم ،صــص:
.۲ -۱۲
 مجیــدزاده ،یوســف ،۱۳۸۹ ،کاوشهــای محوطـهی باســتانی ازبکــی :ســفال ،جلــددوم ،تهــران :ســازمان میراثفرهنگــی ،گردشــگری و صنایعدســتی تهــران.
 مشــکور ،مرجــان« ،۱۳۸۳ ،گــزارش مقدماتــی باستانجانورشناســی فصــل ســوم طــرحبازنگــری ســیلک» ،در :ســفالگران ســیلک ،بهکوشــش :صــادق ملکشــهمیرزادی ،تهــران:
ســازمان میراثفرهنگــی و گردشــگری کشــور ،پژوهشــکدهی باستانشناســی،صص:
.۹۵-۱۰۸
 ملکشــهمیرزادی ،صــادق« ،۱۳۶۷ ،بررســی طبق ـهی اجتماعــی در دوران اســتقراردر روســتاها بــر اســاس روش تدفیــن در زاغــه» ،باستانشناســی و تاریــخ ،شــمارهی ،4
صــص.۲-۱۲ :
 ملكشــهمیرزادی ،صــادق« ،۱۳۷۴ ،گاهنــگاری پیــش از تاریــخ فالتمركــزیایــران دوران نوســنگی تــا آغــاز شهرنشــینی» ،باستانشناســی و تاریــخ ،تهــران :مرکــز نشــر
دانشــگاهی ،ســال نهــم ،شــمارهی  ،۲شــمارهی پیاپــی  ،۱۸صــص.۲-۱۸ :
 ملکشــهمیرزادی ،صــادق ،۱۳۸۲ ،ایــران در پیــش از تاریــخ ،چــاپ دوم ،تهــران:انتشــارات ســازمان میراثفرهنگــی.
 -مقیمــی ،نیلوفــر« ،1394 ،بررســی باستانشــناختی ســامانه حســابداری در جوامــع
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