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Abstract
The number of Neolithic sites in Fars greatly increases in the pottery Neolithic period. How this
pattern indicates the high capability of pottery Neolithic period of Fars is not clear yet. Even
though a definite path to the growth of indices of Neolithic settlement patterns in Fars during the
seventh and sixth millennium B.C. has been recommended which may indeed be true, for this
period we cannot solely rely on Kur river basin and its other adjacent regions, rather the settlements
which are also located in the valleys between mountains in Fars as well, even though most of the
known pottery Neolithic sites are located in Kur river basin. Until now most of the analysis and
research performed in the Fars Neolithic period had been focused on Kur river basin and
Marvdasht plain in particular. Considering the fact that Fars has a variety of plains and valleys with
different environmental features, in order to present a more comprehensive analysis for the
Neolithic period of Fars, more surveys and research on the other regions are required. In light of
the previous surveys and excavations, it seems that the Neolithic cultures of southern Fars have
been different, therefore regions similar to Fasa, Darab or the southern basin of Qareagaj river have
had a different pottery culture from Kur river basin and northern Fars. In this article, cultures from
the northern half of Fars which have similarities with Kur river basin shall be discussed.
Considering the existing problems in Fars cultural zone, Bavnat river went under survey, during
which the Hormangan site was discovered and afterward excavated. The excavation in the abovementioned site was important for several reasons, first because a site outside of Marvdasht plain
was going to be excavated, second, this site was located in Fars altitude with a nearly cold weather
and with an altitude of 2360 m, which made it the highest Fars Neolithic site in terms of elevation.
Third, Hormangan’s simultaneity with Mushki period is a great assistance for the two points of this
period’s chronology and livelihood economy in Mushki period. In this work, the existing challenges
within the chronology of Fars Neolithic period shall be presented after which an introduction and a
presentation of the results from Hormangan excavation and also an absolute chronology of the site
is discussed. Finally using a relative comparison between cultural material and absolute chronology
from Neolithic sites, Fars chronology is evaluated. In the following article, the goal is to began with
absolute chronology of the site and other Neolithic sites located in the northern half of Fars and
also, a comparison of cultural materials and understanding cultural characteristics to reach a better
understanding regarding the neolithic zone of Fars region. In order to date the Hormangan site, 8
charcoal, and animal bone samples were sent to the University of Tokyo laboratory where the
results showed that the zone had been used for settlement from 6373 B.C. which lasted up to 5950
B.C. Taking into account the similarities of Bashi materials with Hormangan, Rahmat Abad, and
Mushki regions and the absolute chronology of these regions, consideration of Bashi phase does
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not seem logical, therefore by comparing the cultural materials and absolute chronology done in
other regions, a sequence chronology including Rahmat Abad (7500–7000 B.C), formative Mushki
(7000–6400 B.C), Mushki (6400–6000 B.C), Jari (6000–5600 B.C) and Shams Abad (5600–5200
B.C) for the neolithic period of Fars can be presented.
Keywords: Archaeometry, Fars Cultural Basin, Neolithic Period, Hormangan Site, 14C dating.
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چکیده
طی چند دهه گذشته کاوشهای متعددی در محوطههای نوسنگی فارس صورت گرفته که نتایج حاصل از این پژوهشها منجر به ارائه
گاهنگاریها و نظرات مختلفی شده است .بیشتر پژوهشهای صورت گرفته متمرکز بر حوضه رود کر بوده و با توجهه بهه ویژگهیههای
زیستمحیطی متفاوت فارس ،این زیستبوم بر شکلگیری فرهنگها در طول دوران مختلف تأثیرگذار بوده است؛ بنابراین جههت در
بهتر فرهنگهای پیشازتاریخی نیاز است تا دشتها و درهها موردبررسی و مطالعه قرار گیرند تها بتهوان تحلیلهی جهام تهر ارائهه نمهود.
ازاینرو با توجه به وجود برخی سؤاالت و ابهامات موجود در شناخت فرهنگهای نوسنگی باسفال فهارس ،محوطهه هرمنگهان واقه در
حوضه رودخانه بوانات مورد کاوش قرار گرفت .طی کاوش صورت گرفته دو فاز استقراری شناسایی شد که بهطور نسبی مواد فرهنگهی
آن قابلمقایسه با تل موشکی ،جری ب ،بشی ،کوشک هزار و تپه رحمتآباد است .در ایهن مقالهه سهعی بهر آن اسهت تها در ابتهدا بهه
گاهنگاری نسبی و مطلق این محوطه پرداخته شود و سپس با توجه به گاهنگاری مطلق این محوطه و دیگر محوطههای نوسنگی نیمه
شمالی فارس و همچنین مقایسه مواد فرهنگی و شناخت شاخصههای فرهنگی ،ارزیابی توالی فرهنگهی دوره نوسهنگی در ایهن منطقهه
صورت گیرد .جهت تاریخگذاری محوطه هرمنگان  8نمونه زغال و استخوان حیوانی به آزمایشگاه دانشگاه توکیو ارسال شهد کهه نتهایج
نشان میدهد این محوطه در حدود  3636ق.م مورد استقرار قرار گرفته و تا حدود  9595ق.م ادامه داشته است .با توجه به شباهت مواد
فرهنگی بشی با محوطه هرمنگان ،رحمتآباد و موشکی و گاهنگاریهای مطلق این محوطهها در نظر گرفتن فاز بشی چندان منطقهی
به نظر نمیرسد ،بنابراین با مقایسه مواد فرهنگی و گاهنگاریهای مطلق صورت گرفته در دیگر محوطهها میتهوان تهوالی گاهنگهاری
شامل رحمتآباد ( 3555-3955ق.م) ،شکلگیری موشکی ( 3055-3555ق.م) ،موشهکی ( 3555 -3055ق.م) ،جهری (9355-3555
ق.م) و شمسآباد (9255-9355؟) برای دوره نوسنگی فارس ارائه نمود.
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 .1مقدمه
با اینکه سالها از آغاز نخستین کاوشهای باستانشناختی
در فارس میگذرد ،با توجه به مطالعات صهورت گرفتهه در
این منطقه ،هنوز مشکالت عمدهای در تهوالی گاهنگهاری
فارس و مسائل حلنشده بسهیاری در باسهتانشناسهی آن
وجود دارد .همچنین تصویر واضح و روشهنی از چگهونگی
زندگی اجتماعی ،اقتصهادی ،سیاسهی و مهذهبی مردمهان
پیشازتاریخ فارس در دست نیست .شاید دلیل عمده ایهن
امر ،محدودیت کاوشها و پژوهشههای باسهتانشهناختی
بهههاسههتانای چنههد محوطههه ،در دسههت نبههودن دادههههای
قابلاطمینان الیهنگاری باشد ] ،[1تاریخگذاریهای مطلق
که بهعنوان مبنایی در مطالعات باستانشناسهی جههت بهه
دست آوردن تاریخی تقویمی در نظر گرفته میشود ،بسیار
اند و عموماً در سالههای اخیهر صهورت گرفتهه اسهت.
پهژوهشهههای گسهترده و اصههلی باسهتانشناسههی کههه در
محوطههای پیشازتاریخ فارس صهورت گرفتهه و امهروزه
بهعنوان مبنای اصلی گاهنگاری در ایهن منطقهه در نظهر
گرفته میشود ،مربوط به زمانی بوده کهه انجهام مطالعهات
میانرشتهای و تاریخگذاری مطلق چندان رایج نبوده است.
به نظر میرسد انجهام بهازنگری در محوطههههای اصهلی
پیشازتاریخی منطقه فارس جههت مطالعهات جدیهد الزم
است .تعداد محوطههای نوسنگی ،در فارس دوره نوسنگی
باسفال ،بهشدت افزایش مییابد و اینکه تها چهه حهد ایهن
الگو نشاندهنده قابلیهت محوطههههای نوسهنگی باسهفال
است ،مشخص نیست .هرچنهد مسهیر مشخصهی از رشهد
شاخصههای الگوی استقرارهای نوسنگی فهارس در طهول
اواخر هزاره هفتم و ششم قبل از میالد] [2پیشنهاد شهده و
ممکن است اساسهاً صهحیح باشهد .بهرای ایهن دوره تنهها
نمیتوان به محوطههای حوضه رود کُهر و نهواحی مجهاور
آن متکی بود ،بلکه استقرارها در دیگر دشتها و درهههای
میانکوهی فارس نیز قهرار دارنهد ] ،[3هرچنهد کهه تعهداد
زیادی از محوطههای نوسهنگی باسهفال شهناختهشهده ،در
حوضه رود کُر هستند] .[2,4–6تاکنون بیشتر پژوهشهها و
تحلیلهای صورت گرفته دوره نوسنگی فارس معطوف به
حوضه رود کر بهخصهو دشهت مرودشهت بهوده اسهت.
ازآنجاکه فارس دارای دشهتهها و درهههای گونهاگون بها
ویژگیهای زیستمحیطی متفاوت اسهت نیهاز بهه انجهام
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بررسیها و پژوهشهای بیشتری بهر روی دیگهر منهاطق
الزامی است تا از این طریق تحلیلهای جام تهری از دوره
نوسنگی فارس صورت گیرد .با توجه به کاوشهای انجهام
گرفته به نظر مهیرسهد در دوره نوسهنگی ،فرهنهگههای
فارس در مناطق جنوبی متفاوت بودهاند ازایهنرو منهاطقی
مال فسا ،داراب و یا حوضه جنوبی رودخانه قرهآغاج دارای
فرهنگ سفالی متفاوت از حوضهه رودخانهه کهر و شهمال
فارس بوده است که شاید بتوان گاهنگاری مجزایی بهرای
حوزه جنوبی فارس قائل شد و این امر نیازمند پژوهشهها
و کاوشهای جدیدی در این مناطق است .در این نوشهتار
به فرهنگهای نیمه شمالی فارس که با حوضهه رودخانهه
کر همگونی دارند پرداخته شده است .با توجه به مشکالت
موجود در حوزه فرهنگی فارس ،حوضهه رودخانهه بوانهات
موردبررسی قرار گرفهت کهه طهی آن محوطهه نوسهنگی
هرمنگان شناسایی] [7و سپس کاوش] [8گردید .همزمهانی
اسههتقرار محوطههه هرمنگههان بهها دوره موشههکی از دو نظههر
ارزیابی گاهنگاری این برههه زمهانی و همچنهین شهناخت
تغییرات اقتصاد معیشهتی در دوره موشهکی حهائز اهمیهت
است .در این مقاله ابتدا چالشهای موجهود در گاهنگهاری
دوره نوسنگی فارس ارائه شده ،سپس بهه معرفهی و ارائهه
نتهایج حاصههل از کههاوش محوطهه هرمنگههان و همچنههین
گاهنگههاری مطلههق ایههن محوطههه پرداختههه شههده اسههت و
درنهایت بها اسهتفاده از مقایسهه نسهبی مهواد فرهنگهی و
گاهنگاری مطلق ،توالی گاهنگاری دوره نوسهنگی فهارس
مورد ارزیابی قرار گرفته است.
 .2چالشهای گاهنگاری نوسنگی فارس
با توجه به سابقه نسبتاً طوالنی مطالعات دوره نوسهنگی در
منطقه فارس ،هنوز شماری از پرسشهای اساسهی بهدون
پاسخ مانهدهانهد .در ایهن میهان شهاید مههمتهرین سهؤال،
گاهنگاری منطقه است .هنوز بههطهور مسهلم شهرود دوره
نوسنگی فارس ،و اینکه ساکنان آن دوره چگونه ،کهی و از
کجا وارد فارس شدند بهدرستی روشن نیست] .[9تا قبل از
کاوشهای رحمتآباد] [10اکار محققهان دوره موشهکی را
قدیمیترین مرحله دوره نوسنگی در فهارس مهیدانسهتند،
هرچنههد وانههدنبر احتمههال مههیدهههد کههه چنههد محوطههه
شناساییشده در بررسی وی مربوط به دوره نوسنگی بدون
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سفال هستند بااینحال سامنر در بررسیههای خهود ههی
محوطههای از نوسههنگی بههیسههفال شناسههایی نکههرد ]،[11
علیزاده نیز احتمال میدههد کهه ممکهن اسهت مرحلههای
قدیمیتر از دوره موشهکی در فهارس وجهود داشهته باشهد
بااینحال وی با توجه به مجموعه سفالها ،دوره موشهکی
و جری را ازنظر سبکشناختی با فرهنگهای همزمان یها
قدیمیتر زاگرس مرکزی مرتبط دانسته و معتقد است کهه
در بین فرهنهگههای نوسهنگی قهدیم زاگهرس مرکهزی،
سههفالهههای قلعههه رسههتم  Iو  IIبیشههترین شههباهت را بهها
محوطههای نوسنگی فارس یعنی موشکی ،جری و بهویژه
کوتاهی دارد .همچنین وی با توجه به تمهام ویژگهیههای
سفال قلعه رسهتم و عناصهر مشهتر آن بها سهفالههای
ابتدایی فارس ،احتمال میدهد کهه خاسهتگاه سهنتههای
سفالی موشکی و جهری مهیتوانهد در نهواحی شههرکرد و
خانمیرزا ،در کوههای زاگرس باشد].[9
رابطه گاهنگاری میهان دو فهاز فرهنگهی موشهکی و
جری ،بحثهای مکرری را از دهه 1595م .تا همین اواخر
به همراه داشته است] [4,12–16واندنبر با کاوش در تهل
موشکی و جری بهدرستی نمیتواند تقهدم و تهأخر ایهن دو
فاز را از یکدیگر تفکیک کند اما احتمال میدههد کهه فهاز
جری قدیمیتر باشد] .[12,13ژاپنیها در کاوش پایینترین
الیهههای فرهنگهی تهل جهری تعهدادی سهفال موشهکی
بهدست آوردند] ،[17اما اینکه این سفالها همراه با سهفال
جری بوده یا خیر مشخص نیست .بهههرحهال بهر اسهاس
تجزیهوتحلیل ارائهشده از الیههای موشهکی ،کاوشهگران
معتقدند که سهبک سهفالی موشهکی قهدیمیتهر از جرهری
است] .[14سامنر به دلیل ارائه شواهد قان کننده الیهنگاری
از هر دو محوطه و همچنین پهراکنش محوطههههایی کهه
خود شناسایی کرده بهود ،بهه تقهدم دوره موشهکی تأکیهد
دارد] .[4همچنههین در ترانشههه  TMBتههل موشههکی نیههز
سفالهایی شبیه سفالهای جری  Bو تل بشی بهه دسهت
آمده است که ارتبهاط الیههنگهاری ایهنگونهه سهفالی بها
سفالهای دوره موشکی بهدرستی مشخص نیست .ویت و
دایسون نیز برمبنای شواهد سفالی بین منطقهای ،موشکی
را مقدم بر جرری میدانند .آنهها پیشهنهاد مهیکننهد کهه
موشکی با دوره سیلک  I3همزمان است ،درحالیکه جرری،
هرچند که مجموعه سفالی زیاد نیست ،به دوره سهیلک I4

نزدیکتر است] .[18علیزاده احتمال میدههد کهه در کنهار
هم بودن سفالهای موشکی و جری نشان مهیدههد کهه
هرچند موشکی شاید کمی قدیمیتر از جهری باشهد ولهی
برای مدت زمانی این دو فرهنگ بههمهوازات ههم تحهول
یافته و درنهایت جری جایگزین موشکی شده است .پهس
از کاوشهای هیئت ژاپنی ،تقهدم و تهأخر فهاز موشهکی و
جری مورد موافقت پژوهشگران قهرار گرفهت .بهااینحهال
علیههزاده بااینکههه در کتههاب منشههأ نهادهههای حکههومتی در
پیشازتاریخ فارس به تفضیل در مورد گاهنگهاری فهارس
پرداخته اما در جدول گاهنگاری که نهایتاً ارائهه مهیدههد
جری الف و باکون ب  1را قدیمیتر و همزمان بها شهوش
عتیق  6خوزستان و فالت عتیق (زاغه تحتانی) میدانهد و
گاهنگاری آن را حدود  3555ق.م ،پس از آن جهری ب را
بین  3555تا  9955ق.م و موشکی را همزمان بها شهوش
میانه متقدم و شوش قدیم خوزستان و فهالت قهدیم A-B
(سیلک  )I-IIو تهاریخ آن را حهدود  9955دانسهته کهه تها
حدود  9555ق.م نیز ادامه داشته است .وی در پاورقی این
جدول اظهار داشته که طی پژوهشهای اخیر (فهروردین و
اردیبهشت  )1686در محوطههای تل موشکی ،تل جهری
الف و ب و تل بهاکون الهف و ب ،تهوالی مراحهل آغهازین
پیشازتاریخ فارس بهکلی دگرگهون شهده اسهت .بهر ایهن
اساس قدیمیترین مرحله پیشازتاریخ ،در محوطههای تل
باکون ب (الیه ب  )1و تل جهری الهف شناسهایی شهد و
مراحل جری ب و موشکی پسازآن قرار گرفت .بهه گفتهه
نویسنده دلیل اعمهال ننمهودن گاهنگهاری در کتهاب ایهن
است که کتاب فوق در آستانه فرستادن به چاپخانه بوده و
تنها امکان تغییهرات در جهدول گاهنگهاری وجهود داشهته
است] .[9نظر علیزاده در این خصو  ،گاهنگاری نوسنگی
فارس را به چالشی اساسی روبرو نمود بهطوریکهه نتهایج
حاصل از سالها کاوش و پژوهش در نوسهنگی فهارس را
بهصورت متفاوت نشان داد .نیشهیاکی نیهز قبهل از انجهام
آزمایشهای گاهنگاری مطلق بر روی مواد فرهنگهی تهل
موشههکی در خصههو گاهنگههاری موشههکی جرههری
شمسآباد ،برای دوره موشکی تهاریخ  3555- 9055ق.م،
برای دوره جرهری تهاریخ  9055- 0555ق.م و بهرای دوره
شههمسآبههاد تههاریخ  0555- 0355ق.م را پیشههنهاد کههرده
است] .[19آلدن نیز با توجه به یافتههای محوطهه کوشهک
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هزار برای دوره موشکی تاریخ حدود  3155تها  9355ق.م
بههرای دوره جههری  9355تهها  9555ق.م و بههرای دوره
شمسآباد تهاریخ  9555تها حهدود  0855ق.م را پیشهنهاد
کرده است].[5
بههااینحههال ،هرگونههه تههالش بههرای در گسههترش
فرهنگ نوسنگی فارس بهدون گاهنگهاری مطلهق دشهوار
است .یکهی از دالیهل چنهین مشهکالتی ،محهدود بهودن
تاریخهای رادیوکربن در محوطههای موشکی و جهری ب
بوده است .بهعهالوه ،از حفهاری جهری ب تنهها گزارشهی
مقههدماتی منتشرشههده] [17کههه منجههر بههه ارائههه جههداول
گاهنگههاری مختلههف و قههرار دادن هههر یههک از دورههههای
موشههکی و جههری در واحههدهای مختلههف زمههانی شههده
است][5,14,18,20,21؛ که خوشبختانه طی سالهای اخیهر
مواد فرهنگی این محوطهها توسط نیشیاکی مورد ارزیهابی

مجدد قرار گرفته و چندین نمونه گاهنگاری مطلهق نیهز از
این محوطهها ارائه شده است].[21,22
بااینوجود ،با کاوش در تل بشی فاز فرهنگی جدیدی
تحت عنوان بشی بین دو فهاز موشهکی و بشهی پیشهنهاد
گردیده] [6,23که موجب پیچیهدگی بیشهتر در چههارچوب
فرهنگی تاریخی این منطقه شده است .تپه بشی در سهال
 2556توسط تیمی به سرپرستی کامیهار عبهدی ،راینههارد
برنبک و سوزان پهوال مهورد کهاوش قهرار گرفهت کهه
کاوشگران این محوطه پس از تحلیل مواد بههدسهتآمهده
معتقدند که در بین فاز موشکی و جری میتوان مرحلههای
را تحت فاز بشی گنجاند] [6که این نیهز بهه چهالشههای
گاهنگاری دوره نوسنگی فارس افزود .فاز بشهی نیهز طهی
این سالها مورد نقد و بررسهی پژوهشهگران قهرار گرفتهه
است؛ نیشیاکی در تحلیل مواد فرهنگی ترانشه  TMBتهل

شکل  :1پراکنش محوطههای نوسنگی موردبحث در مقاله
Fig; 1: The location of Neolithic sites in Fars that discussed in this paper
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موشکی ،هنگام استفاده از فاز بشی معادل بشی یها
استفاده مینماید و اظهار میکند که فاز بشهی ،فهازی کهه
قبالً در کاوش دومین گمانه در تل موشکی  TMBنامیهده
شده بود] ،[15مرحله انتقالی بین فازهای موشکی و جهری
در نظر گرفته شده است] ،[21با کاوش در تپه رحمتآبهاد،
عزیههزی خرانقههی نیههز بهها مههدنظر قههرار دادن سههفالهههای
بهدستآمده از رحمتآباد و تهاریخگهذاری مطلهق صهورت
گرفته و مقایسه آن با بشی ،موشکی و جری ،معتقد به فاز
بشی نبوده و بهنظر وی حضور یا عدم حضور نقوش سفالی
خا در الیههای باستانشهناختی بیهانگر فهاز فرهنگهی
جدیدی نیست؛ و بر مبنای اطالعات تل موشکی و جهری
ب و تپه رحمتآباد ،سفالهایی که تحت عنوان فاز بشهی
معرفی شدهاند احتماالً نود خاصی از نقوش سهفالی اسهت
که در فاز موشهکی رواج داشهته و ایهن نقهوش و نقهوش
کالسیک موشکی از کانتکستی مشابه از تپهه رحمهتآبهاد
بهدست آمدهاند] .[24بااینحال ویکس در انتشارات خود فاز
بشی را بین دو فاز موشکی و جری میداند].[25
با توجه به گاهنگاریهای صورت گرفته پس از دوره
جری ،دوره باکون ب 1و یا شمسآباد جایگزین میشود.
از این دوره اطالعات چندانی درست نیست ،تنها شاخص
فرهنگی این دوره سفالهای خشن و زمخت بدون نقش
است که از تپه باکون ب و جری] [17,26,27بهدستآمده
است که تاریخگذاری مطلق دوره شمسآباد و پایان دوره
نوسنگی در فارس بهدرستی مشخص نیست
TMB

 .3مواد و روشها
 .1-3محوطه هرمنگان
محوطه هرمنگان در غرب روستای جشنیان (UTM: 39 R
 )741396 3377711در حوضه جنهوبی رودخانهه بوانهات در
ارتفاد  2630mاز سطح دریا واق شده اسهت (شهکل -1
 .)Fig; 1این محوطه دارای امتداد شمالی-جنوبی بوده کهه
بخشهای جنوبی و شرقی آن در اثر فعالیت کشهاورزی از
بین رفته است .سه ترانشه به منظهور کهاوش در محوطهه
ایجاد گردید ،با کاوش در گمانهه یهک در بخهش جنهوبی
محوطه با ابعاد  8 ×8mبقایای معماری شناسایی شهد کهه
به سمت شمال ادامه داشت؛ جهت شناخت بهتر فضهاهای
معماری ،ترانشه دو با ابعاد  9×9mدر شمال ترانشهه یهک

کاوش شد .طی کهاوشههای صهورت گرفتهه در ایهن دو
ترانشههه ،دو مرحلههه اسههتقراری شناسههایی شههد؛ در مرحلههه
قدیمیتر عدم وجود معماری و همچنین وجود اجهاقههای
متعدد و پراکندگی خاکستر نشهان از عهدم یکجانشهینی و
احتماالً کوچرو بودن دارد .بر روی این نهشتههها معمهاری
چینهای شامل :اتاقها و فضاهای متعدد با دیوارهای اندود
شده بهدست آمدند (شکل  .)Fig; 2-2ترانشه سهه نیهز بها
ابعاد  0×0mدر سمت شمال غربی محوطه ایجهاد گردیهد
که با کاوش در آن سازهای حرارتی به دست آمهد ،سهطح
سازه بر اثر حرارت زیاد و مداوم تا حدودی جوشهیده و بهه
رنگ سبز درآمده و متراکم شده بود ،در الیه زیرین آن نیز
خا ها براثر حرارت به رنگ قرمز درآمده بودند .بها توجهه
به تغییر بافت و رنگ خا براثر حرارت مداوم و همچنین
یافت شدن سفال در اطراف آن میتهوان احتمهال داد کهه
این سازه کورهای از نود کهورهههای اولیهه بهاز بهوده کهه
سفالهای مردمان هرمنگان در آن تولید میشده است.
 .2-3گاهنگاری نسبی محوطه هرمنگان
با کاوش در محوطهه هرمنگهان و نیهز گاهنگهاری نسهبی
یافتهها مشخص گردیهد کهه محوطهه هرمنگهان در دوره
نوسنگی بر روی شیب جنوبی تپه ماهوری شکل گرفته که
مواد فرهنگهی آن کهامالً قابهلمقایسهه بها محوطههههای
نوسنگی اواخر هزاره هفتم حوضه رودخانه کر و پلوار است.
مهمترین یافتههای کاوش عمدتاً شامل :سفال ،اشهیا ریهز
گلی و سنگی ،مصنوعات و ادوات سنگی بهود کهه کمهک
فراوانی در راستای مقایسه نسهبی و گاهنگهاری نسهبی در
جهت شناخت و تحلیل بهتر دوره نوسنگی فارس نمود.
سفالهای محوطه هرمنگان را میتوان بهه دو گهروه
کلی نخودی و قرمز تقسیم نمود که هر گروه را مهیتهوان
به دو دسته منقوش و ساده و ازنظر کیفیت ساخت نیز بهه
دو گروه سفالهای متوسط و خشهن تفکیهک کهرد .تمپهر
تمامی سفالها گیاهی بوده اگرچه در برخی از نمونهها آثار
مواد معدنی شامل شن ریز یها دانههههای ریهز سهفیدرنگ
احتماالً آهک دیده میشود .ازنظهر کیفیهت پخهت نیهز بها
توجه به اینکه پخت آنها در کوره باز صورت گرفته ،مغهز
اکار آنها خاکستری است .نقوش عموماً به بخش فوقانی
و میانی ظروف محدود شدهاند و اغلب شامل خطوط افقی
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شکل  :2معماری دوره نوسنگی محوطه هرمنگان
Fig; 2: The Neolithic architecture of Hormangan

و باندهایی بر لبه و خطهوط مهورب یها بههههمپیوسهته بها
الگوهای خا هستند .خطوط نردبانی و پلکهانی از دیگهر
نقوش تزیینی رایج در این مجموعه هستند .رایجترین فرم
لبهها باریک یا اندکی به بیرون متمایل است ولی لبهههای
باریک صاف و ساده نیز رایهجانهد .ایهن لبهههها اغلهب بها
باندهایی تزیینشدهاند و در چند قطعه در داخل ظرف نیهز
خطوط مورب ترسیم شده است ،در بین سفالها دو قطعهه
سفال پلیکروم بهدست آمد که پیشتهر نیهز سهفالههای
پلیکروم از تل نورآباد] [3,25گزارش شده است .فهرمههای
غالب سفالهای هرمنگان شامل کاسههایی با لبه مستقیم
و ساده یا لیوانهای به بیرون خمیده ،کاسهههای بها بدنهه
زاویهدار و خمرههای دهانهگشاد است .کفها از نود مقعهر
و یا تخت هستند .سفالهای هرمنگان کامالً قابلمقایسهه
با سفالهای تل موشکی بهخصهو ترانشهه ،[14] TMB
تل جری ب] ،[22تل بشهی] ،[28تهل کوشهک ههزار] [5و
جدیدترین الیهههای نوسهنگی تپهه رحمهتآبهاد][3,10,24
هستند.
 .3-3گاهنگاری مطلق کربن  11به روش
طیفسنج جرمی شتابدهنده محوطه هرمنگان
طی کاوش صورت گرفته در محوطه هرمنگهان سهعی بهر
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آن شد تا تمامی نمونهههای زغهال از الیههههای مختلهف
جهت انجام آزمایش گاهنگاری مطلق برداشته شود .روش
نمونهبرداری بدینصورت بود که در حین کاوش با آشهکار
شدن نمونهههای زغهال از تمهاس دسهت بهه آن اجتنهاب
میشد و بهوسیله کمچه درون فویلهای آلومنیهومی قهرار
داده میشد که از تماس دست ،دود و یها در معهرن نهور
قرار گرفتن در امان بماند ،سپس محل دقیق یافهت شهدن
هر نمونه ثبت میگردید .درمجمود  20نمونه از ترانشههها
و الیههای مختلف برداشته شهد کهه ازایهنبهین  3نمونهه
زغال و یک نمونه استخوان حیهوانی (جهدول )Table 1-1
جهت آزمایش کربن  10به آزمایشهگاه سهالیابی دانشهگاه
توکیو ارسال گردید .پس از آمادهسازی نمونههای زغهال و
همچنین استخراج کالژن از نمونه اسهتخوان حیهوانی بهه
دلیل دارا بودن عنصر کربن بهعنهوان نمونههههای دقیهق
تههاریخگههذاری رادیههوکربن توسههط طیههفسههنج جرمههی
شتابدهنده مورد استفاده قرار گرفت .غلظهت رادیهوکربن
در طیفسنج جرمی شتابدهنده با مقایسه غلظهت کهربن
 12و  16و نیز تعداد کربن 10هایی که از نمونههای مهورد
آزمایش به دست میآید و مواد و شاخصههای اسهتاندارد
عرضهشده ،مشخص گردید .تاریخ رادیوکربن رایج توسهط
کربن  16اصالح شده و بر اسهاس نسهبت کهربن  16بهه
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کربن  12و بهطور مستقیم با شتابدهنهده انهدازهگیهری و
محاسبه شد .برای کالیبراسیون نمونههای مهورد آزمهایش،
نرمافزار  OxCal 4.2مورداستفاده قرار گرفت .با توجهه بهه
آزمایش صورت گرفته یک نمونهه زغهال مربهوط بهه فهاز
قدیمیتهر تهاریخی در حهدود  3263-3636ق.م و شهش
نمونه زغال از فاز جدید نیز تاریخی بهین  3255تها 3555
ق.م را نشان میدهد بااینحال تنها نمونه استخوان مهورد
آزمایش تاریخ کمی جدیهدتر از دیگهر نمونهههها را نشهان
مهیدههد (شهکل Fig; 3-6؛ جهدول  .)Table 1-1بنها بهر
کاوش صورت گرفتهه و نتهایج آزمهایش مهیتهوان گفهت
محوطه هرمنگان از حدود  3695ق.م بههصهورت فصهلی
مورد سکونت قرار گرفته است و سپس بعد از حدود 3255
ق.م همان ساکنین با فرهنگی یکسان بهصورت تماموقت
در آن اسههتقرار یافتهههانههد ،همچنههین نتههایج کههربن 10
بهدستآمده نشان میدهد که کوره بهدستآمده از ترانشه
 6همزمان با فاز جدید هرمنگان مورداستفاده بوده است.
 .1ارزیابی گاهنگاری دوره نوسنگی فارس بر
اساس گاهنگاری مطلق
همانطور که توضهیح داده شهد تها چنهدی پهیش شهرود
نوسنگی فارس ،بحثها و نظهرات مختلفهی را بهه همهراه
داشههت کههاوشهههای اخیههر عزیههزیخرانقههی در دو تپههه
رحمتآبهاد] [24,29,30و قصهراحمد کهوار] [31شهواهدی از
دوره نوسنگی بدونسهفال و همچنهین آغهاز نوسهنگی بها
سفال در فارس را آشکار نمود .طبق کاوشههای صهورت
گرفته مشخص شد که در حدود اواسط هزاره هشتم ق.م،
فارس توسط مردمانی بها معیشهت متکهی بهه کشهاورزی
مسکونی بوده است؛ دوره نوسنگی بیسفال تحهت عنهوان
فاز رحمتآباد معرفی شده کهه طبهق تهاریخگهذاریههای
مطلق صورت گرفتهه تهاریخ حهدود  3095تها  3555ق.م
(شههکل  )Fig; 4-0بههرای ایههن فههاز پیشههنهاد شههده
است].[10,29,30
تا پیش از کاوشهای اخیر در تپهه رحمهتآبهاد نظهر
محققین براین بود که سفالهای موشهکی ،قهدیمیتهرین
سفالهای حوضه رود کر هستند؛ طی کاوشهای صهورت
گرفته در رحمتآباد مشخص شد که قبل از دوره موشکی،
مردمان رحمتآباد به مدت چند صدسال بهه فهن سهاخت

سفال دست پیدا کرده و از آن استفاده میکردند کهه ایهن
بازه زمانی توسط کاوشگر تحت فاز شکلگیهری موشهکی
نامیده شده است .بر اساس شواهد الیههنگهاری ،سهفال و
تاریخ کربن  10این فاز قبل از دوره موشکی قرارگرفتهه و
بهعنوان اولین مراحل تولید سفال در دوره نوسنگی باسفال
فارس معرفی میگردد .بین ایهن فهاز و فهاز موشهکی کهه
دقیقاً بر روی آن قرار دارد تغییهر فرهنگهی زیهادی وجهود
نههدارد و مههیتههوان فرهنههگ موشههکی را تههداوم و تکامههل
فرهنگ آغاز نوسنگی کهه از آن بها عنهوان شهکلگیهری
موشهکی معرفههیشهده ،دانسههت .بهر اسههاس کهاوشههها و
تاریخهای مطلق صورت گرفته در رحمتآبهاد]( [24شهکل
 )Fig; 5-9و در دیگر محوطههای نوسنگی دارای این فهاز
در فارس] [21,32,33میتوان تاریخ  3555تا  3055ق.م را
برای طول فاز شکلگیری موشکی در رحمتآبهاد در نظهر
گرفت].[30
محوطههای اندکی از دوره نوسنگی با سفال معرفهی
شدهاند و تنها برخی از آنهها دارای تهاریخگهذاری مطلهق
هستند .نیمهه دوم ههزاره هفهتم ق.م تحهت عنهوان دوره
موشههکی در فههارس معرفههی شههده اسههت .علیههزاده از تههل
موشکی چهار نمونه را در دو آزمایشگاه موردسنجش قهرار
داد که الیه  22آن تاریخ  3269 ˚ 3536ق.م  ،الیهه 13
تهاریخ  3185-3555ق.م  ،الیهه  12تههاریخ 3215-3525
ق.م و همچنهین تهاریخ جهری ب  3535تها  9535ق.م را
نشان میدهد] .[32در پهی انتشهار جدیهد یافتههههای تهل
موشکی توسط نیشهیاکی (جهدول  ،)Table 2-2آنهالیز 11
نمونه زغال چوب و استخوان ،تاریخ الیهههای  1تها  0در
یک دوره تقریبی از  3055تا  9581ق.م تاریخگذاری شده
است؛ همچنین برای جری ب تاریخ بهین  3133تها 9365
ق.م را نشان میدهد .نیشهیاکی بها تهاریخگهذاری مطلهق
نمونهههای زغهال حاصهل از کهاوشههای سهال -1535
1595م .هیئت ژاپنی تهاریخ  3595 ˚ 3695ق.م را بهرای
استقرار در تل موشکی پیشنهاد کرده اسهت] .[21محوطهه
نوسنگی دیگر کاوش شده تهل بشهی بهوده کهه بهه نظهر
کاوشگران آن ،مرحله انتقالی بین فازهای موشکی و جری
اسهت] .[23در جهدول گاهنگهاری مطلههق ارائههشهده ایههن
محوطه دو نمونه الیه شش تهاریخ  0855تها  0955ق.م ،
سه نمونه الیه پنج تاریخ  3265تا  ،9325چهار نمونه الیه
سال سوم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان � 6931
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شکل  :6تاریخهای کربن  10محوطه هرمنگان
Fig; 3: 14C dates, Hormangan
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 رادیوکربنAMS  نمونههای تاریخگذاری مطلق محوطه هرمنگان با استفاده از روش:1 جدول
Table 1: 14C dates for Hormangan

Site

Hormangan

Lab no.
PLD-32545
PLD-32546
PLD-32547
PLD-32548
PLD-32549
PLD-32550
PLD-32551

Trenc
h
1
1
2
2
3
3
1

Context
1038
1015
2034
2028
3008
3006
1020

Date
Calibration
)yrBP±1σ(
7421±25
7208±24
7255±27
7244±25
7209±25
7202±25
6964±24

PLD-32552

2

2006

7166±28

14C

Date

)yrBP±1σ(
7420±25
7210±25
7255±25
7245±25
7210±25
7200±25
6965±25
7165±30

Cal BC 2σ
6373-6236 cal BC (95.4%)
6108-6011 cal BC (93.2%)
6212-6060 cal BC (95.4%)
6211-6051 cal BC (95.4%)
6110-6011 cal BC (91.1%)
6106-6007 cal BC (94.6%)
5966-5956 cal BC (1.6%)
5905-5756 cal BC (93.8%)
6071-5995 cal BC (95.4%)

[30] دوره رحمتآباد10  تاریخهای کربن:0 شکل
Fig; 4: 14C date from RahmatAbad phase

[29] دوره شکلگیری موشکی و موشکی رحمتآباد10  تاریخهای کربن:9 شکل
Fig; 5: 14C date from Mushki and formative Mushki phases at RahmatAbad Tepe
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Material
Charcoal
Charcoal
Charcoal
Charcoal
Charcoal
Charcoal
Bone
Charcoal

 ارزیابی توالی فرهنگی دوره نوسنگی فارس بر اساس گاهنگاری مطلق محوطه هرمنگان/ خانیپور و نیکنامی

[21]  تل موشکی و تل جری ب10  نمونههای کربن:2 جدول
Table 2: Radiocarbon dates for the sites of Tol-e Jari B and Mushki

site

Jari B

Mushki

Level
Level 1
Level 1
Level 4
Level 4
Level 8
-

Date (2σ)
years BP
6867±50
6939±72
7127±69
7259±74
7173±71
7140±40
7297±45

AA-56413
AA-56412
AA-56415
AA-56411
AA-56410
Beta-207565
AA-56411

Level 1
Level 2
Level 2
Level 2
Level 3
Level 3
Level 3
Level 3
Level 4
Level 3
-

7270±50
7330±35
7370±35
7425±35
7347±71
7410±35
7420±40
7455±35
7370±30
7270±80
7220±40
7250±40
7707±76

TKa-13821
TKa-13820
TKa-13819
TK.a-13817
AA-56409
TKa-13814
TKa-13816
TKa-13815
TKa-13818
TK-571
Beta-207563
Beta-210984
AA-63493

Lab. no.

OxCal.
V4.1.3 cal.
BC
5931-5618
6075-5610

Bayesian
analysis
cal. BC
5977-5721
5979-5730

Context
AIII, Layer 1-2
C, Layer 2
WT, Layer2, RI fill

6254-5722
6428-5873
6270-5750
6060-5970
6235-6063

Material
Animal bone
Animal bone
6076-5915
Animal bone
6096-5917* AIII, Layer 5, R7-fill Animal bone
6177 6008
WT, Layer 6, R5a
Animal bone
-1.65 m below surface Charred seeds
c. 50 cm above virgin Charred seeds

6438-5849
6251-6074
6371- 6097
6389-6231
6464-5981
6382-6225
6394-6226
6411-6242
6367-6099

6227- 6082
6261-6198
6263-6211
6271- 6217
6331-6241
6331- 6241
6331- 6241
6332-6242
6377-6278*

-

-

6180-6000
6210-6020

-

soil
MS-L12-lb (Room 8)
MS-L12-2bl
MS-LI2-2al/2/3
MS-LI1 2al
V1S-K 11 -3a
MS-K.11-3
V154-K 12-3a
MS-K.11-3
MS-L1I-4
MS-L12-3a
Burnt surface

-

Occupational debris

-

-

Above virgin soil

 تاریخی همزمان با دوره جهری را،تاریخگذاریهای مطلق
 محوطههههای.[34])Table 4-0 نشان مهیدهنهد (جهدول
[31][ و تل قصر احمد کوار35]دیگری از قبیل تل میانرود
نیز دارای الیههای معرف دوره نوسهنگی باسهفال هسهتند
.که هنوز تاریخگذاری مطلقی از آن منتشر نشده است
همانگونه که در ابتدا بحث شد مشهکالت عمهدهای
در گاهنگههاری دوره نوسههنگی فههارس وجههود دارد و بههه
مطالعات میانرشتهای بیشتری برای پاسخ به این ابهامات
 مقایسه نسبی مواد فرهنگی به همراه گاهنگاری.نیاز دارد

Charcoal
Charcoal
Charcoal
Charcoal
Animal bone
Charcoal
Charcoal
Charcoal
Charcoal
Charcoal
Charred seeds
Charred seeds
Charcoal

Ref.
1
1
1
1
1
2
2

1

2
2
2

 یک نمونهه الیهه سهه تهاریخ،9365  تا3135 چهار تاریخ
م را نشان میدهد همچنهین دو نمونهه. ق9965  تا9325
-6 الیه یک حدود هزار سال با هم اختالف دارند (جهدول
 تاریخ ارائهشده برای تل جری هم که معرف.[6] )Table 3
˚ 9855 فازهههای پایههانی دوره نوسههنگی در فههارس بههوده
 آنالیز شش نمونه زغهال از فازههای.[21]م است. ق3595
9555 ) تاریخی بهینA20  تاA27 نوسنگی تل نورآباد (فاز
 را نشان میدهد گرچه کاوشهگران ایهن محوطهه9625 تا
قدیمیترین فاز را مربوط به دوره موشکی دانسهتهانهد امها

[36] تل بشی10  نمونههای کربن:6 جدول
Table 3: Radiocarbon dates for the site of Tol-e Bashi (36)
Lab Code
AA56341
AA5633B
AA56342
AAS6343
AA56353
AA56340
AAS6355
AA56339
AA56354
AA56351
AA56352
AA 58025

Provenience
Unit A Loc. 74
Unit A Loc. 49
Unit B Loc. 24
Unit D Loc. 17
Unit D Loc. 13
Unit C Loc. 40
Unit D Loc. 11
Unit C Loc. 71
Unit C Loc. 54
Unite: Loc. 61
Unit C Loc. 68
Unit C Loc. 70

Level
I
I
III
IV
IV
IV
IV
V
V
V
VI
VI

Lab determination (bp)
6028 ± 44
7037 ± 46
6702 ± 39
6977 ± 43
7082 ± 39
7123 ± 49
7157 ± 42
6949 ± 47
7132 ± 40
7283 ± 43
5830 ± 42
5837± 40

Calibrated date (BCE) (2σ)
5040-4780
6010-5790
5720-5530
5980-5730
6020-5840
6160-5840
6160-5910
5980-5720
6160-5890
6230-6020
4800-4550
4800-4550

6931  پاییز و زمستان، شماره دوم، � سال سوم02
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جدول  :0نمونه کربن  10تل نورآباد][34
Table 4: Radiocarbon dates for the site of Tol-e NurAbad
Calibrated Range (2

σ [95.4%] range, yrs
Comments

Period

Phase

Locus

)BC

?Contaminated/lntrusive

Mushki

A27

174

Neolithic

A26

170

Neolithic

A25

167

Neolithic

A24b

163

Neolithic

A23

147

Neolithic
Late Neolithic

A20
A19

123
117

Late Neolithic
Late Neolithic

A19
A19

113
111

)5610-5590 (.012
)5560-5320 (.942
)5990-5940 (.125
)5930-5720 (.829
)5980-5940 (.062
)5920-5730 (.892
)5990-5940 (.079
)5930-5720 (.875
)5980-5950 (.038
)5920-5710 (.916
)5800-5620 (.954
)4840-4820 (.017
)4810-4580 (.915
)4570-4550 (.022
)4940-4680 (.954
No data

Insufficient organic material
for dating

مطلق صورت گرفته در محوطههای نوسنگی حوضهه رود
کههر و همچنههین نتههایج جدیههد بهههدسههتآمههده از محوطههه
هرمنگان کمک زیادی به حهل برخهی از پیچیهدگیهها و
مشکالت گاهنگاری دوره نوسنگی فهارس مهینمایهد .در
تحلیل این مطالعات بایهد گفهت شهباهت مهواد فرهنگهی
بهههدسههتآمههده از محوطههه هرمنگههان بهها تههل موشههکی و
همچنین طبق نتایج آزمایشگاهی کربن  10صورت گرفته
بر روی مواد این دو محوطه نشان میدههد کهه بهرخالف
نظههر برخههی محققههان] [9مههیبایسههت دوره موشههکی را
قدیمیتر از دوره جری بدانیم .همچنین همانطهور کهه در
بخهش گاهنگهاری نسهبی توضهیح داده شهد سهفالههای
بهدستآمده از محوطه هرمنگان ازنظر فرم ،نقش ،کیفیت
ساخت ،کیفیت پخت کامالً قابهلمقایسهه بها سهفالههای
بهدستآمده از تل موشکی ،تهل بشهی ،الیهه هشهت تهل
جری ب و جدیدترین الیههای نوسنگی رحمتآباد هستند
و همانطور که عزیهزی خرانقهی نیهز بیهان مهیکنهد][24
حضور یا عدم حضور نقش خاصی را نمیتوان مربهوط بهه
فاز جدا دانست؛ درحالیکه اکار نقوش و دیگر ویژگیههای
سفال باهم مشهابه اسهت .همچنهین بها توجهه بهه نتهایج
گاهنگاری مطلق ،نقوش سفالی که تحت عنوان فاز بشهی
معرفی شده در دو فاز هرمنگان مورداستفاده بوده اسهت و
تاریخ کربن  10نشان میدهد که اینگونه سفالی از حهدود
 3695ق.م و همزمان با فاز موشهکی و در حهدود -3155
 3555ق.م نیز در بشی استفاده میشدهاند.

Uncorrected
Date BP

Sample
Type

Lab. Code

6488 ± 54

charcoal

WK13989

6977 ± 56

charcoal

WK13990

6950 ± 50

charcoal

OZI128

6952 ± 61

charcoal

WK13991

6938 ± 54

charcoal

WK13992

6810 ±56
5850 ± 49

charcoal
charcoal

WK13993
WK13994

5910 ±50
No data

charcoal
charcoal

OZI129
WK13995

مصنوعات سنگی زیادی طهی کهاوشههای صهورت
گرفته به دست آمهد کهه درایهنبهین مصهنوعات سهنگی
بهدستآمده از دو محوطه هرمنگهان و موشهکی شهباهت
بسیاری به هم داشته درعینحال که بها دورهههای قبهل و
بعد از خود تفاوت آشکاری دارند .در این دو محوطه بهطور
بسههیار چشههمگیری ریزابزارهههای هندسههی (ذوزنقهههای و
هاللی) ظاهر میشوند .همهه ایهن مصهنوعات از تیغهههها
ساختهشده و همگی از سنگهای چرت با بافهت خهوب و
ظریف درست شدهانهد .ریزتیغههههای ذوزنقههای از دیگهر
محوطههای نوسنگی کاوش شده در حوضه رودخانهه کهر
هم شناخته شدهاند .در تل موشهکی] ،[14تهل بشهی] [37و
جری] [20,38هر دو نود ذوزنقهایی و هاللی تائید شدهانهد،
از تل جری ب تنها نود ذوزنقههای گهزارش شهده اسهت.
هوری تأکید میکند که ریزتیغههای ذوزنقههای جهری ب
کوچکتر از آنهایی هستند که در موشکی یافت شدهانهد
و پیشنهاد میکند که این ممکن اسهت بخشهی از فراینهد
کوچک نمودن این مصنوعات باشد] .[20صنای سنگ این
محوطهها کامالً همخوان با فاز مؤلفات جدید اسهت .ایهن
صنای سنگی بخصو در اوایل هزاره ششم ق.م به فهاز
فرامؤلفات تغییر کرد .استفاده از سنگ مادرههای فشهنگی
شکل در تکنیک برداشت فشاری و تولیهد ریهز تیغههههای
کولدار بهصورت قابلتوجهی کمیاب مهیگهردد .ابزارههای
هندسی نیز رواج ندارند و نمونههای موجود دارای فرمهای
بسیار سادهای هستند که احتماالً نشاندهنده تغییری در
سال سوم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان � 6931

02

خانیپور و نیکنامی  /ارزیابی توالی فرهنگی دوره نوسنگی فارس بر اساس گاهنگاری مطلق محوطه هرمنگان

شکل  :3نمونه اشیا ریز گلی و سنگی تل بشی][40
Fig; 6: The samples of clay and stone objects for the site of Tol-e Bashi

شیوه تولید سر پیکهان باشهد] .[39بها توجهه بهه مطالعهات
صورت گرفته بر روی صنای سنگی به نظر مهیرسهد کهه
صنای سنگی محوطه هرمنگان بهطور چشمگیری مشهابه
مصنوعات سنگی تل موشکی و بشی است.
از ویژگیهای منحصربهفرد سه محوطهه هرمنگهان،
بشی] [40و موشکی] [14وجود بسیار زیهاد اشهیا ریهز گلهی
سنگی است .در مورد کارکرد این اشیا تاکنون بحهثههای
زیادی شده که در این مجال بدان پرداختهه نخواههد شهد.
بههرحال وجود فراوانی این مواد فرهنگی در محوطهههای
کاوش شده قبل و بعد از نیمه دوم هزاره هفهتم در فهارس
بسیار محدود است .درعینحال این اشیا بهدستآمده ازنظر
گونه شناسی کامالً مشابه هم بوده که میتوان آنها یکی
از شاخصهههای فرهنگهی دوره موشهکی محسهوب کهرد
(شکل .)Fig; 6-3
با مقایسه مواد فرهنگی سه محوطه تل موشکی ،تهل
بشی و محوطه هرمنگان ،میتوان بهطور نسبی ایهن سهه
محوطه را ههمزمهان و دارای فرهنگهی یکسهان دانسهت.
 � 01سال سوم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان 6931

بااینحال آزمایشهای صورت گرفته بر روی نمونه زغهال
و استخوان بهدستآمده از محوطه هرمنگان نشهاندهنهده
همپوشانی زمانی نیز بین تاریخگذاریهای مطلق صهورت
گرفته بر روی ایهن دو محوطهه اسهت .اسهتقرار محوطهه
هرمنگان با فرهنگی کامالً یکسان ازنظر مواد فرهنگهی از
حدود  3636تا حدود  3555ق.م ادامه داشته است که این
تاریخ بهدستآمده همزمان با تهاریخههای تهل موشهکی و
بشی است.
 .5نتیجهگیری
بهها شههرود پههژوهشهههای نوسههنگی در فههارس همههواره
گاهنگاریهای ارائهشده با چالشهایی روبهرو بهوده اسهت
که در این مقاله سعی شد تا در ابتدا چالشهای گاهنگاری
دوره نوسههنگی فههارس بیههان شههود و همچنههین محوطههه
نوسنگی هرمنگان که تا حدودی میتواند به این چالشهها
کمک نماید ،مورد گاهنگاری مطلق بهه روش طیهفسهنج
جرمی شتابدهنده قرار گرفت .سپس با اسهتفاده از نتهایج

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی

گاهنگاری مطلق محوطه هرمنگان و دیگر محوطههههای
نوسنگی فارس گاهنگاریهای ارائه شده مورد ارزیابی قرار
گرفت .تا پهیشاز کهاوشههای اخیهر خاسهتگاه نوسهنگی
باسفال در فارس با ابهاماتی روبهرو بهود و برخهی زاگهرس
مرکزی را خاستگاه نوسنگی با سفال فارس میدانستند .بها
کاوشهای رحمتآباد و تاریخگهذاریههای مطلهق انجهام
شده بر روی مواد فرهنگی آن ،بیش از هزار سال از وقفهه
موجود در گاهنگاری نوسنگی فارس اصالح شد ،کاوشهگر
این محوطه با توجه به آزمهایشههای گاهنگهاری مطلهق
تهاریخ بهین  3095تها  3555ق.م را کهه مربهوط بههه دوره
نوسنگی بیسهفال اسهت تحهت عنهوان دوره رحمهتآبهاد
معرفی کرد .همچنین در توالی الیهنگهاری ایهن محوطهه
مشخص شهد بالفاصهله بهر روی نهشهتهههای نوسهنگی
بیسهفال نهشهتهههای دوره نوسهنگی باسهفال قهرار دارد.
ازآنجاکه نمونه سفالهای بهدستآمده نمونههای ابتهدایی
سفالهای موشکی هستند تحت عنوان دوره شکلگیهری
موشکی معرفی شدهاند و تاریخ  3555تا  3055ق.م بهرای
آن پیشنهاد شده است .با توجه بهه کهاوش تهل موشهکی،
بشی و نتایج اخیهر بههدسهتآمهده از محوطهه هرمنگهان
میتوان برهه زمانی حدود  3055تها  3555ق.م را تحهت
عنوان دوره موشکی دانسهت .پهسازآن نیهز بها توجهه بهه
کاوش محوطه جری الف و تهل نورآبهاد مهیتهوان تهاریخ
 3555تا  9355ق.م را مربوط دوره جری در نظهر گرفهت.
البته این نکته را باید در نظر گرفت کهه احتمهاالً در برههه
زمانی کوتاهی سفالهای دوره موشهکی و جهری در کنهار
Zeidi M, Khosrowzadeh A, et al. The
Neolithic settlement of highland SW Iran: new
evidence from the Mamasani District. Iran
2006;44:1–31. doi: https://doi.org/10.1080/
05786967.2006.11834679
Sumner WM. Early settlements in Fars
province, Iran. Mt Lowl Essays Archaeol Gt
–Mesopotamia Undena Publ Malibu 1977:291
305.
Alden JR, Abdi K, Azadi A, Biglari F, Heydari
S. Kushk-e Hezar: a Mushki/Jari period site in
the Kur River Basin, Fars, Iran. Iran
2004;42:25–45. doi: https://doi.org/10.2307/
4300661
Pollock S. Radiocarbon dates. 2003 excav TolE Baši, Iran Soc Life a Neolit Village 2011.
Khanipoor M. Description report of the first

هم قرار داشته و بهمرور سفال جری جایگزین شده اسهت.
پس از دوره جری فرهنگی با سفالهای خشن بدون نقش
جایگزین شده که تحت عنوان باکون ب  1و یا شمسآباد
معرفی شده که این فاز را میتوان پایان دوره نوسهنگی در
فارس محسوب کرد .بنابراین بر اساس گاهنگاری نسبی و
مطلق صورت گرفته در نیمه شمالی فارس مهیتهوان دوره
نوسنگی را به رحمتآباد ،شکلگیری موشهکی ،موشهکی،
جری و شمسآباد تقسیم نمود.
سپاسگزاری
از فرماندار محترم بوانات جناب آقای اسدالهی کهه بودجهه
کاوش را تأمین نمودند ،از سرکارخانم دکتر چوبک رئهیس
محترم وقت پژوهشکده باسهتانشناسهی ،از جنهاب آقهای
دکتر علیرضها سهرداری زارچهی مشهاور محتهرم علمهی و
راهبههردی طههرح ،از مسههئولین محتههرم اداره کههل میههرا
فرهنگی ،صنای دستی و گردشهگری فهارس و شهرسهتان
بوانات جهت همکاری و حمایت در اجرای کاوش محوطه
هرمنگان سپاسگزاری مهینمهاییم .از جنهاب آقهای دکتهر
محمدحسین عزیزی خرانقی به دلیل راهنماییهای ارزنده،
از جناب آقای دکتر ماساشهی آبهه جههت انجهام آزمهایش
نمونهههای کهربن  10محوطهه هرمنگهان و همچنهین از
اعضا تیم کاوش محوطه هرمنگان آقایان حبیب عمهادی،
محمدامین میرقادری ،افشهین اکبهری ،شهیما پورمهومنی،
زینب هادی ،زینهب قاسهمی و مرضهیه حیهدری قهدردانی
مینماییم.
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